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 یرو   رمان

 

 کول فیونا نویسنده: 

جم:   فایرفالی متر

 فاطمه ویراستار: 

 Ocean'sترگمان گره 

های بیشتر در ژانرهای مختلف ما را در تلگرام با مشاهده ترجمه رمانبرای 

 دنبال کنید.  Oceans_Group@جستجوی 
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 رمان ویر

 

 مقدمه 

 

ن باری که پول دادم تا توی کلوب ویر ببینمش، نیم دونستم اولی 

 که دانشجوی منه. 

وقتر که وارد کالسم شد و لبخند سال اولیش رو دیدم، 

دونستم که دیگه نباید به اون کالب برم و باید از نگاه کردن یم

ن تونستم نرم. کوچیکبهش دست بکشم، ویل نیم ترین چت 

اش باعث میشد بیشتر بخوامش و وقتر فهمیدم اون هم هدربار 

ل بود. خواد، وسوسهمن رو یم قابل کنتر  اش غت 

دونه پروفسورش کسیه که از پشت بدترین قسمتش اینه که نیم

 کنه. های یه طرفه بهش نگاه یمشیشه

ی که  ن فقط امیدوار بودم وقتر که حقیقت رو بفهمه، اون هم چت 

د؛ چون االن که دیگه تمام بدنش رو دیدم، خوام رو بخوامن یم

 تونم نگاهم رو ازش بردارم. نیم

___________________________ 
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 فصل اول 

 

ن   اوکلی 

 

 « تموم شد؟!  منظورت چیه که پول»

کن خراب شد و فکر کردیم گرمخییل متاسفم عزیزم. آب»

ن خراب شد. پس اندازی  اوضاعمون خوبه، ویل بعدش ماشی 

ن رو تعمت  کنیم؛ پس باید یه جدید شتیم و نیمندا تونستیم ماشی 

ن نیمیم تونست کار کنه. بعد هم خریدیم وگرنه پدرت بدون ماشی 

 « اجاره خونه پیش اومد و چک پول هم یهو اومد دم در خونه... 

تونستم تحمل کنم و سیع هام گوشی رو فشار دادم. نیمبا دست

ل کنم.  ام بود؛ مامان اون پول شهریه» کردم خشم و ترسم رو کنتر

 کنم. 
ی

 « قرار بود باهاش زندگ

باورم نمیشه چک پول به آدرس اشتبایه رفته. وقتر به آپارتمان 

ن فرصت آدرس رو عوض کردم؛ باز هم  کوچیکم اومدم توی اولی 

 یه جوری به فلوریدا دم در خونه پدرم رفته. 

ی . هفتهذهنم پر از پشیمونن بود و به شانس بدم فحش دادم

پیش برای روز شکرگزاری اونجا بودم. چرا نباید اون موقع بیاد دم 
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ن نفرستادنش برای در خونه؟ چرا خانواده ام بدون اینکه بازش کین

 من؟ 

 باید چه غلیط بکنم؟ 

متاسفم عزیزم. ما ترسیده بودیم و تصمیم اشتبایه گرفتیم؛ »

ن رو بفروشیم. یه کاری یمیم  « کنیم. تونیم ماشی 

تونم دونستم که نیمو دلم خوشحال شدم و گفتم آره، ویل یمت

ن اگه پدرم این کار رو باهاشون بکنم. چجوری یم  کین
ی

ن زندگ تونسیر

نتونه کار کنه؟ و با اینکه کالج آرزوی من بود، ویل بدون اون هم 

 تونستم زنده بمونم. یم

تونستم رس شدم و عصتی هم شده بودم، ویل نیمباید عصتی یم

ها خایل کنم. من براشون هیچ کاری نکردم به جز اینکه وقتر ناو 

های مختلف بودن فقط بهشون نگاه کردم. درگت  پرداخت قسط

ن رو یمیم فروشن؛ فقط خدا دونستم که اگه بخوام ماشی 

ن ریسیک دونست بعد از اون چی میشه و نیمیم خواستم همچی 

 کنم. 

 « نه مامان، این کار رو نکن. »

؟ختو یم»  « وای چی کار کتن

 « دونم. نیم»

ون که باهاش  و به دیوار خوابگاه دوستم تکیه دادم. رفتم بت 

موندم که هام رسازیر شد. کاش داخل یمحرف بزنم، ویل اشک

 کیس خرد شدنم رو نبینه. 
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ی؟نیم»  باز هم وام بگت 
 « تونن

 مامانم با صدای پر از امیدی پیشنهاد داد. 

ه. یه وام خندهتونست جلوی هیچی نیم  که کردم رو بگت 
ی تلچن

، بورسیه رو گرفته بودم که ی وامدیگه؟ من همه های دانشجونی

ستان پاره کردم و امیدوار  باهاش به مدرسه برم. کونم رو توی دبت 

بودم وام دانشجونی حساب بانکیم رو پر کنه؛ این کار رو کردن، 

 نبود و هر چی وام از طرف کمک
ن
ایل بهم پیشنهاد های مویل کاف

 میشد رو گرفتم. 

عقلم بهم گفت که نیاز نیست از شهر خودت بری. خب زیادی 

خواستم دور شم و محیط خونه رو ترک کنم و دیر بود؛ یم

ی این موقعیت خونی داشتم که این کار رو بکنم. متاسفانه همه

ن رفته. ها از دست رفته؛ همهموقعیت ی ده هزار دالرم از بی 

های کوفتر خروج از تا برای پرداخت ترم آخر، هزینه هشت هزار 

 ایالت و دو هزار تای دیگه هم برای زندگیم تا آخر تابستون. 

 « نه مامان. »

 « خییل متاسفم عزیزدلم. »

تونستم بفهمم، ویل اش یمدونستم متاسفه؛ از صدای گرفتهیم

تونستم ببخشمش. رویام داشت جلوی توی اون لحظه نیم

تونستم روی هیچی تمرکز کنم. بغض د میشد و نیمچشمم نابو 

گلوم رو گرفته بود. تلفن رو قطع کردم و به اتاق دوستم پناه 

 بردم. 
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مامان »وقتر وارد اتاق شدم دوستم، اولیویا، با خنده گفت: 

 « بابات چطور بودن؟

ی من افتاد نگران ی شکست خوردهویل وقتر نگاهش به قیافه

چی شده؟ کیس »ی    ع به سمتم اومد: شد. از جاش پرید و رس 

 « مرده؟! همه خوبن؟

هاش گذاشتم؛ هاش دورم حلقه شد و رسم رو روی شونهدست

 « ها... اون»هام رسازیر شد: اشک

ها پول اون»دماغم رو باال کشیدم و سیع کردم گریه نکنم: 

 « ام رو خرج کردن. شهریه

؟! »  « چی

 ن دادم. تونستم دوباره بگم و فقط رسم رو تکو نیم

... فاک! » ن  « فاک، اوکلی 

 « آره! »

ی نگفت و فقط من رو روی تخت دو نفره ن اش برد و بغلم کرد چت 

 تا خودم رو خایل کنم. 

شدم متنفر بودم. سیع هانی که زیادی احساسانر یماز وقت

ن اونجا و گریه کردن دردی یم کردم کمتر احساسانر بشم و نشسیر

هام پاک هام رو از روی گونهاشککرد. نشستم و رو ازم دوا نیم

 کردم. چند تا نفس عمیق کشیدم. 

 اولیویا از یخچال کوچیکش برام آب آورد و به دیوار تکیه داد. 
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. مطمئنم که با هم حلش یم»  همیشه اینجا بخوانی
تونن

 « کنیم. یم

خواست بگم باشه. انگشتم رو روی لحاف صورنر واقعا دلم یم

ن اتاقش نگاه کردم. یاد تختش کشیدم و به فضای ک وچیک زمی 

 دیگه
ر
اش افتادم؛ احتماال از اینکه ییک دیگه فضا رو پر هم اتاف

 کنه خوشش نمیاد. 

 « خدایا! اولیویا... »

ن بار وارد کالج شدی، چرا »و افتادم روی بالشش:  وقتر برای اولی 

 « همون موقع پنت هاوس رو قبول نکردی؟

دونم که یه یم»ود: اش آروم و مثل خودش قشنگ بخنده

 « ی تمام عیارم. هرزه

ن براش خارج از اولیویا خانواده ی پولداری داره و قصد داشیر

ی که اون محوطه ن ن، ویل تمام چت  ی کالج پنت هاوس بگت 

 کالچی رو کامال تجربه یم
ی

خواست اتاق خوابگاه بود تا بتونه زندگ

ط اینکه براش ی ه راننده کنه. پدرش با اکراه قبول کرد؛ به رسی

 استخدام کنه. 

ی که منم یم ن ام خواستم اتاق خوابگاه بود، ویل شهریهتنها چت 

 میشد و توانانی پرداختش رو نداشتم؛ پس مجبور شدم یه 
بیشتر

م. قطعا پنت هاوس نبود؛ به زور  آپارتمان خارج از محوطه بگت 

 آپارتمان. بیشتر شبیه به جعبهیم
ی

ی کفش بود. تونستر بهش بیک

ن بدردبخور هم برای اینکه کارم رو راه بندازه داشتم و یه یه م اشی 
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ها بود برای وقتر که ماشینم ایستگاه اتوبوس هم اون نزدییک

 خراب میشد. 

ن رو بفروشم که یکم پول به یه کاریش یم کردم. شاید بتونم ماشی 

 دستم برسه. 

؟خب یم»  « خوای چی کار کتن

بگردم دنبال کار؛ اگرچه این یه سوال میلیون دالریه. باید »

 . ن  « کارگرهای بیکار توی روز تعطیل اکتر کارها رو گرفیر

ن االن هم کارهای دانشجوها رو برای بیولوژی انجام » ویل تو همی 

کتن یه کار دیگه هم بکتن و درس هم میدی. دیگه گ وقت یم

؟  « بخونن

 « خوابم. کمتر یم»

تمون عاشق ادامه دادم و اون صدای خروپف درآورد چون جف

 خواب بودیم. 

تونم خییل راحت پالسمای خونم رو بفروشم... یا شاید هم یم»

 « هام. تخمک

. دزدمت قبل از اینکه بچهخودم یم»  « های باارزشت رو بفروشی

 « آااا ممنونم لیو؛ به تو میگن دوست واقیع. »

پرنر یه فیلم گذاشتیم تا برام یه بوس فرستاد و برای حواس

پرتیه، ویل با اینکه اقل تالش خونی برای حواسببینیم. حد

خندیدیم و پاپکورن خوردیم، ذهنم درگت  جاهانی بود که 

تونستم کار پیدا کنم. به محض اینکه خوابگاه رو ترک کردم یم
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م دنبال کار یم گردم. در مورد خواب شوچن کردم؛ چون رسی    ع مت 

م خودم رو برای موندن تویمن بیشتر از این کالج فدا   ها حاضن

 کنم. 

... 

ی کارهانی ای پیدا نکردم. همهیه هفته گذشت و هنوز کار دیگه

که ممکن بود باز بشن توسط کارگرهای فصیل گرفته شده بود. 

سه هفته قبل از کریسمس بود و اگه یه نفر دیگه بهم بگه باید 

 زنم. قبل از روز شکرگزاری اسم نوییس بکنم جیغ یم

ت توی دفتر بورسار دارم تا التماس کنم برای فردا یه قرار مالقا»

 « کمک یه راه حیل بهم بده. 

م تا »دادم: موقع ناهار به اولیویا توضیح یم صبح به بانک مت 

 « ای میدن یا نه. ببینم وام دیگه

 « تونم با پدرم حرف بزنم... دونن که یمیم»

 نذاشتم حرفش تموم بشه. 

م. نه! من از تو پول نیم»  « گت 

 « وامه و نیاز نیست سود بدی.  یه»

ی نه تکون قبل از اینکه حرفش رو تموم کنه رسم رو به نشونه

خواستم مسائل ها رو داشتیم و اصال نیمدادم. قبال این صحبت

ام رو که از مایل وارد دوستیمون بشه. دیده بودم خانواده

ن و باعث میشد دوستیشون هاشون پول قرض یمدوست گرفیر

کردن و ازشون سوءاستفاده از پول استفاده یمبهم بخوره. 
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کردن؛ چون پدر و مادرم بهشون پول بدهکار بودن و وقتر پول یم

گردوندن، رفاقتشون اونقدر آسیب دیده بود که رو بریم

ن مثبتر وجود نداره وقتر توی نیم . هیچ چت  ن
ن درستش کین تونسیر

 یه رفاقت بحث پول قرض دادن پیش میاد. 

ن من و اولیویا بیفته؛ اون تونستم اجنیم ازه بدم این اتفاق بی 

 خواستم از دستش بدم. خییل برام مهمه و نیم

ن که گذاشتم امروز برام ناهار بخری به اندازه»  بد همی 
ن
ی کاف

 « هست. 

ن بزرگ ناهارخوری مدرسه نشسته بودیم. من گوشه ی مت 

خواستم باز هم یه بسته رامن بخورم، ویل اون من رو با یم

ی بگم، برام خ ن ودش کشید اینجا و بدون اینکه مهلت بده چت 

 کوپن خرید. 

دونن فقط غذای کوفتیت رو بخور. خودت هم یم»غرولند کرد: 

 « اس. خوشمزه

ن بود.  ه شدم، ویل نگاهش پایی  یه گاز به غذام زدم و بهش خت 

موهای بلند بلوندش مثل یه پرده دورش ریخته بود و جلوی 

د. باالخره در حایل که مضطرب به نظر صورتش رو گرفته بو 

هاش درشت شده بود رسید بهم نگاه کرد. همونجور که چشمیم

 هاش رو گاز گرفت. لب

 « چی شده؟»زنگ خطر توی رسم به صدا دراومد: 

ن گذاشت و کمرش رو صاف کرد انگار که  ظرف غذاش رو پایی 

 خواد برای مبارزه آماده بشه. یم
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ارم. واقعا پولش خوبه، ویل باید گوش کن! من یه نظری د»

. درباره  « اش خیلیییییت  روشن فکر باشی

؟؟»  « اوکییت 

دونن که من یم»حرفم رو کشیدم و خودم رو آماده کردم: 

 « کنم. ام و همه کاری یمدرمونده

های صورتیش کشید و به سختر آب دهنش زبونش رو روی لب

 رو قورت داد. این چه کاری بود دیگه؟ 

 « اس و یه کالب داره. یه جورانی عیاش خانواده عموم»

چنگالم رو انداختم و صاف نشستم و سیع کردم به اینکه یه 

 کالب لختیه فکر نکنم. 

؟»  « چجور کالنی

ی رسش رو خم کرد و به اطراف نگایه انداخت. دنبال کلمه

 گشت. مناسب یم

 « راستش یه کالب سکس... »

م برای پول گوشه» ون وایسم. درمونده هستم، ی خیابمن نمت 

 « ی هرزه شدن نیستم. ویل آماده

 « نه، نه، نه، نه! »

 هاش رو باال برد تا فکرهام رو متوقف کنه. دست

ها مثل یه جور... اجرا کردن بهش نگاه کن که بعضن وقت»

 .  « لختر



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

چند بار پشت رس هم پلک زدم و منتظر بودم که بگه شوچن 

ی بگه و توضیح ب ن ده چه کوفتر داره میگه. ساکت کردم؛ یه چت 

 بزنم. حتر نیمنشسته بودم و نیم
ن
تونستم سوال تونستم حرف

سم؛ حقیقتا هیچ کاری نیم  تونستم بکنم. بتی

 « اسم کالبش ُویِره. »

ساکت شد و چنگالش رو برداشت و قبل از اینکه یه نفس 

ن اونجا بقیه»هاش رو بگه با غذاش بازی کرد: حرف ی مردم مت 

. یمرهای اونتا کا ن ی... یا با یه نفر ها رو نگاه کین تونن دوش بگت 

 .  « دیگه اجرا کتن

هاش رو هضم کنم. اولیویا نگایه بهم کرد و بهم زمان داد تا حرف

مات و مبهوت اونجا نشستم. کلمات توی رسم شناور بود، ویل 

تونستم کنار هم بذارم تا یه جمله بسازم و فقط یه کلمه نیم

 بود. « شاید»وم بود و اون هم بینشون مفه

ها رو اخراج کنه » عموم روز شکرگزاری گفت مجبوره ییک از دختر

ی خوابیده و این ممنوعه.  چون توی ساعت کاری با یه مشتر

شنیدم پولش خییل خوبه. یه بار هم داره؛ شاید بتونن به عنوان 

، ویل مثل اون پول توش نیست.   « متصدی بار کار کتن

 ُویِر! 

شناختم. شاید توی یه سایت پورن دیدمش؟ یا لمه رو یماین ک

توی یه کتاب؟ معنیش اینه که معموال دوست داری به بقیه 

. وقتر کارهای سکیس یم ن نگاه کتن  کین

 تونستم بذارم ییک بهم نگاه کنه؟ یم
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ی نگفتم، گذاشتم فکرم جلوتر بره؛ کلمه« نه»وقتر همون موقع 

 «. ممکنه»داشت تبدیل میشد به « شاید»

ستان با من یه باکره ی آفتاب مهتاب ندیده نبودم. زمان دبت 

دوست پرسم این رو تجربه کرده بودم و سال آخر بعد از اینکه 

خوام تظاهر کات کردیم با پرسهای دیگه هم قرار گذاشتم. نیم

سالمه، ویل ندید بدید و  ۱۹کنم که همه چی بلدم؛ چون فقط 

 ام کنه. شوکه تجربه هم نبودم که فکرشنی 

. ای که تو داری راحت قبولت یمبا بدن و قیافه» ن  « کین

 « ممنونم لیو. »خندیدم: 

 چیه؟ خب تو همه»
ی

های دختر سکیس همسایه رو ی ویژگ

 « داری. اگه دختر همسایه یه گربه سکیس باشه... 

هاش رو مثل پنجه خم کرد و ادای گربه رو درآورد؛ این انگشت

ه. کارش باعث شد خنده  ام بگت 

 « تو اندامت مناسب و ریزه، مردم دوستش دارن. »

 سینه ندارم. »
ی

 « اندام ریز و مناسب نوع مودب اینه که بیک

 « هات خییل هم دست پر کنه. یه، سینه»

ه خندهوقتر که دست ام هاش رو باال گرفت تا سایزشون رو بگت 

 گرفت. 

ر چی به هر حال، اونجا که یه کالب لختر نیست. شنیدم ه»

ه. تر و نرمالقیافت طبییع  « تر باشه بهتر
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 « شنیدی؟»

زنه وقتر من خب عموم زیاد هم واضح در موردش حرف نیم»

 « اون اطراف باشم، ویل وقتر مسته همه چی میگه. 

ای که داشتم رو در نظر گرفتم؛ های دیگهلبم رو گاز گرفتم. گزینه

ویل  ثبات بودن. همینطور این ییک،همشون ضعیف و نی 

چی تونم همهحداقلش اگه نتونم تا ترم بعدی یه کار پیدا کنم یم

 رو امتحان کنم. 

 « زنم. اوگ! یه رس یم»

... 

ن و  اون شب کنار یه مرد بلند با موهای بلوند نشستم که چی 

ی بود که سنش رو نشون یمچروک دور چشم ن داد؛ هاش تنها چت 

هم به نظر برسه. تر غت  از اون هیکل الغرش باعث میشد جوون

های آبیش مثل اولیویا بود و شباهت خانوادگیشون رو چشم

تونستم ببینم. اصال شبیه ران جریم نبود که انتظارش رو یم

 تر کرد. داشتم. نگاه عادیش و لبخند آرومش من رو آروم

دادم و تقریبا یه ساعت و نیم اونجا بودم و به سواالت جواب یم

ن دست یمگی خودم بهش یمدرباره کشید یا فتم. وقتر از نوشیر

ام رو بهم های عرق کردهچرخید، دستبه سمت کامپیوتر یم

 انداختم. دادم و به اطراف دفتر تاریکش نگایه یمفشار یم

ها؟ ی دیل دو روی قفسهدونم انتظار چی رو داشتم؛ مجسمهنیم

 های آموزش سکس هندی؟ ها؟ کتابیا عکس لخت زن
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اب آموزش سکس توی قفسه بود؛ درست کنار در واقع یه کت

 کتاب مانی دیک و زنان کوچک. 

 !  عجب انتخانی

 « هیچ پویل بابت سکس بهت داده نمیشه. »

گفت برد: خییل قاطع گفت و حواسم رو به سمت قوانیتن که یم

 « من فاحشه خونه نزدم. »

 « مشکیل نیست. »

داد یه سمت لبم باال رفت و لبخند ضاییع زدم که نشون یم

 چقدر معذبم. 

ها به توی هر ماه دکوراسیون اتاق»خندید و ادامه داد: 

خواب همیشه های مختلف چند بار عوض میشه. تختمناسبت

، هست، ویل بعضن وقت ها دکورهانی مثل اداره، دستشونی

ی که یم ن تونن کالس مدرسه یا یه بار هم داریم؛ تقریبا هر چت 

. همینطور اتاق ی مختلفن بسته به اینکه چه هافکرش رو کتن

 وجود داره؛ مثل اتاق نی 
ام، ویل اسدیکاری دوست داری بکتن

 نیاز به آموزش داره. کسانی که 
قبل از اینکه بتونن داخلش کار کتن

ن امنیت دارن. همهبرام کار یم یکین ها قرارداد عدم افشای ی مشتر

ن و تو هم امضا یماطالعات خصویص تو رو امضا یم  که کتن کین

 بمونه. برای اینجا اومدن خییل پول اطالعات اون
ر
ها امن باف

ن و خییل مهمه که یه فضای امن براشون بسازم. پرداخت یم  « کین

کردم. یه کالب داد بیشتر حس راحتر یمهر چی بیشتر توضیح یم

ن نبود که همه ن برای همه رایگان باشه. لختر سطح پایی   چت 
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ی» تاق مجزای خصویص که فقط تونن توی یه اها یممشتر

ن یا هم داخل اتاق روی  ن و نگاه کین شیشه یه طرفه داره بشیین

، ویل حق ندارن به اجرا کننده دست بزنن؛ صندیل یم ن شیین

ی دست نیمهیچ ، هیچوقت و تو هم به مشتر  « وقت. زنن

ه شد و من به نشونهبا چشم ی تایید رسم رو های آبیش بهم خت 

 تکون دادم. 

ون اتاق ایستاده کمهتو یه د » ی خطر کنارت داری و نگهبان بت 

 .  « اگه یه وقت بهشون نیاز داشتر

 « سوایل داری تا اینجا؟»هاش صفحه رو ورق زد: انگشت

 « نه آقا. »

خوند حسم رو بهتر صدام به زور دراومد. هر قانونن رو که یم

به ها بیفته قلبم کردم ممکنه این اتفاقکرد، ویل وقتر فکر یمیم

 افتاد. هیجان زده بودم؟ ترسیده بودم؟ یا مضطربم؟ تپش یم

 اش با هم. قطعا همه

 دنیل یا آقای ویت. یم»
ی

 « تونن بهم بیک

 « اوگ. »

ن یا وسیله»برگشت به لیست قوانینش:  ی ضبیط هیچ دوربی 

ذاریم توی کمد یا دم در تحویل ها رو یمتوی اتاق نیست؛ موبایل

یم. یمیم ی روز رو شیفتت سه بار اجرا کتن و بقیه تونن تویگت 

. تا رسیدی یه فرم پر هم یم تونن توی بار یا جاهای عادی کار کتن
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ییم تونن برای انتخاب از طریق سیستم ها یمکتن و مشتر

. کامپیوتر اجرا کننده ؛ ممکنه همیشه انتخاب نیسی ن  « ها رو ببیین

مضا کنم. برگه رو به سمتم گرفت و بهم توضیح داد کجا رو ا

گرفتم و جدا دالر یم ۱۵برای هر یه ساعت حضورم توی اونجا 

گرفتم. طبق دادم هم پول یماز اون، برای هر اجرانی که انجام یم

تونستم هر هفته بحث یه ساعتمون و مبلغ کنار هر اجرا یم

 تقریبا هزار دالر دربیارم. 

ن رو امضا کردم؛ چون قرار بود  ییک از  خودکار رو گرفتم و قوانی 

 کارمندهای ُویِر بشم. 

 یه سکس کالب! 

خش خودکار روی از فکرش موهای تنم سیخ شد. صدای خش

برگه توی سکوت اتاق خییل بلند بود، ویل حس این رو داشتم که 

دوباره یه دری برای کمک به ادامه تحصیلم باز شده و باعث شد 

 هام بشینه. لبخند ریزی رو لب

رین مرحله اینه که تست سالمت بدی؛ اوگ خانم درینکر. آخ»

خوایم همه در ی کارکنان در ارتبایط و ما یمچون که با بقیه

 « کنه. امنیت باشن. ییک از همکارهام از طرف من بررسیت یم

ام منظورم رو رسوند که رسی    ع کنه؟ حتما حالت چهرهبررسیم یم

اسمش اگنسه. مسئول این کاره تا یه وقت به »توضیح داد: 

تونم بذارم بدون تایید طر آزار جنیس ازم شکایتر نشه، ویل نیمخا

. متنفرم از اینکه این رو بگم، ویل این کار به  اون بری اجرا کتن

 داره. ممکنه با لباس خوب به نظر برش، ویل 
ی

ظاهر خییل بستیک
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 خالکونی صلیب شکسته روی 
باید بدونم که وقتر لخت مییسی

 .  « باسنت نداشته باشی

اینکه لخت میشم باعث شد آب دهنم رو قورت بدم.  یادآوری

ترسیدم، وقت از لخت شدن نیممن با پوستم راحت بودم و هیچ

ویل هر کیس بخواد جلوی یه غریبه لخت بشه و اجرا کنه 

س یم ه. استر  گت 

ن و »  شخض هم مدام چک میشه. کارمندهامون باید تمت 
ی

گ ن پاکت 

ن مدام چکشون یم  « کنیم. سالم باشن؛ برای همی 

ن گذاشت:  یه برگه این هم لیست کارهانی که »دیگه رو روی مت 

. راحت همه  « اش رو بخون. باید بکتن

کردم رو دیدم، وقتر به برگه نگاه کردم و لیستر که باید پر یم

ون. هام یمچشم  خواست از حدقه بزنه بت 

وع یم» ، این لیستیه که تو باید پر هر بار که شیفتت رو رسی کتن

 « تری. تا اعضای کالب بدونن اون شب با چه اجرانی راحت کتن 

 سکس مقعدی 

 سک س با شالق 

 خودارضانی تنها 

ک   خودارضانی مشتر

 دخول از واژن 

 نمایش سکس زوری 
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ی   سکس پدر دختر

 سکس خشک 

 
ی

 خفیک

 رابطه جنیس چند نفری 

 « مرد»سکس دهانن 

 « زن»سکس دهانن 

خشک مذهب و ندید بدید کردم یاد حرفم افتادم که فکر یم

ی شالق خوردن نیستم و گفتم تجربه دارم. ظاهرا من تجربه

تونستم بگم بابتش ناراحتم. شک و تردید به دلم نداشتم و نیم

 افتاد. 

سونتت. خودت قدرت انتخاب داری و من سیع » نذار لیست بتر

یکنم هر سلیقهیم م. مشتر های زیادی داریم و ای رو در نظر بگت 

تونن این کار رو بکتن پس ای آزاده. اگه نیمرای هر سلیقهفضا ب

ن   « جا تمومش کنیم. باید همی 

 « نه، نه! من فقط... »

ای داره. قضاونر نیست؛ هر کیس سلیقه»مضطرب خندیدم: 

ن نیستم که آماده  « ی سکس گرویه باشم. فقط مطمی 

 « اس. منصفانه»خندید: دنیل خییل خوشتیپ میشد وقتر یم

هاش رو روی شکم تختش لیش تکیه داد و دستبه صند

سیع داریم کارمندهامون تا جانی که میشه راحت »گذاشت: 
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یباشن و صحنه هامون آماده کنیم. برای های واقیع برای مشتر

ن هر بار معموال هر فرد زوج مختص به خودش رو داره.  همی 

یکت اینجا باشه تا دفعه ن میشم که رسی ی دیگه که اومدی، مطمی 

 « ونن ببینیش. جکسون امروز رس کار نیست. بت

بذار کمدت رو پیدا کنیم و به اگنس »ایستاد و من هم ایستادم: 

 «  معرفیت کنم. 

های پهنش نگاه کردم و ذهنم پر وقتر به سمت در رفت، به شونه

 از فکر وخیال شد.  

 استخدام شدم! 

___________________________ 
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 فصل دوم 

 

 لم کا

 

تو نیاز به »دوست صمیمیم، ریید، به حالت دستوری گفت: 

 « سکس داری پرس. 

تونستم، ویل این رو نگفتم و به جاش خواستم بگم کاش یمیم

نالیدم. اصال حوصله نداشتم تشویقش کنم؛ متاسفانه فایده 

 نداشت. 

 « زیادی روی کارت تمرکز کردی. »

 « کارم رو دوست دارم. »

والنن از آبجوش رو نوشید و با بدبیتن بهم نگاه ی طریید یه جرعه

ه شدم.   کرد. اداش رو درآوردم و بهش خت 

 فارغ التحصیل شدیم، شغل به اون خونی رو نیم»
دونم چرا وقتر

دونم خوشگلم و دل کندن ازم سخته، توی کالیفرنیا رد کردی. یم

 .  « ویل نیاز نیست به خاطر من اینجا بمونن
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ی نیم ن دوباره من رو به کالیفرنیا برگردونه. به هر  تونستهیچ چت 

ون اومده بودم. خانواده ام اونجا قیمتر شده بود از اون ایالت بت 

 یم
ی

ن که من کوتاه نمیام و به جاش به کردن، ویل یمزندگ دونسیر

ن درونم راحتم نیماومدن؛ یمدیدنم یم ن شیاطی 
ذارن اگه دونسیر

 به اونجا برگردم. 

 « ت دارم. من اینجا رو دوس»

اونجا خییل آفتابیه و »ام دفاع کردم و ادامه دادم: از عقیده

کالیفرنیا برف هم نمیاد؛ حداقل توی ساکرامنتو برف نمیاد. 

 « سینسینانر برام مناسبه. 

ین»به شوچن گفت:  تر شدن اینجا فکر کنم منم باعث شت 

 « شدم. 

 « نه! من فقط به خاطر همرست و دستپخت معرکش اینجام. »

حرف کارن شد؛ بهم گفت بعد از »هاش رو چرخوند: چشم

 « قرارت فقط لپ دوستش رو آروم بوسیدی و رسی    ع فرار کردی. 

ون و  ن پرتش کردم بت  د که انگار من از ماشی  ن یه جوری حرف مت 

 گازش رو گرفتم. 

گوش کن کال؛ خییل دوستت دارم، ویل لوش، دوست کارن، »

ِ بازیه، عاشق سکسه و م
ن بودم که تو اون رو خییل دختر طمی 

 « بری خونه. یم

چنگالم رو باالتر بردم تا کنار چاقو که روی دستمال بود در یه 

ه و فکر کردم که چی جواب بدم. ریید از زمان کالج  راستا قرار بگت 
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ین دوستمه، ویل همه ن رو در مورد من نیمبهتر دونه؛ از رازم چت 

 خواستم بهش بگم. ختی نداره و من هم نیم

اون مهربون بود. اینکه رفتیم رس قرار به این معتن نیست که »

 « باید سکس کنیم. 

؟»  « چند وقته سکس نکردی؟ یه سال؟ یا بیشتر

تا بیخیال این بحث « ریید! »ای گفتم: با لحن اخطار دهنده

 بشه. 

ها بود خواستم این سوال رو جواب بدم؛ چون بیشتر از ایننیم

 که سکس نداشتم. 

از یه ساله که کات کردی؛ حاال با هر کیس که بودی. من بیشتر »

 « ذاشتر با ییک، ویل ِگ سکس کردی؟دونم که قرار یمیم

ی رستوران نگاه یه جرعه از آبجوم رو خوردم. به جاهای دیگه

 هاش اجتناب کنم. کردم تا از نگاه کردن به چشم

. »دوباره گفت:   « تو نیاز داریت  که سکسسس کتن

 « رهای زیادی کردم. منم کا»

 نیازی نبود وارد جزئیات بشم که چه کارهانی کردم. 

 « های زیادی دیدی. نه، تو نمایش»

ی سکیس عجیب غریتی داریم. مطمئنم ما هممون سلیقه»

 « خودت هم همیشه اجازه میدی که کارن تو رو ببنده. 
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هاش رو ای کرد و دستتوی دام نیفتاد و دوباره فشار آورد. ناله

 « ناامیدم کردی مرد! به خودت یه نگایه بنداز. »اال آورد: ب

ن سمت من ایستاد:  ها برات رس و دست زن»ریید کنار مت 

. اونیم ن ی باشگاه یمها دنبال ماهیچهشکین سازی هانی که مت 

. کارن همیشه با اشتیاق در مورد زیبانی چشم
ن  « هات میگه. هسیر

نی زنونه ادا درآورد: هاش رو تند تند به هم زد و با صدامژه

. چشمچشم» ن  « هاش خییل درخشانه. های کالم خییل آبی 

 « حسودیت میشه؟»خندیدم: 

. من به اندازه»
ی

 زنم رو رایصن نگه آره، تو که راست مییک
ن
ی کاف

دارم؛ تو فقط یه آدم مرموزی براش. مطمئنم حتر متوجه یم

مون نزدیک شده و تمام مدت دار  ن  به مت 
ه تو نشدی که یه دختر

کنه. به نظرم فقط با درخواست کردن از تو که باهاش رو نگاه یم

 « کنه. بری رسقرار، خودش رو ناامید یم

من مشتاق این نبودم که با زنن صمییم بشم، ویل به این معتن 

م؛ به  هم نبود که قرار نذارم و از هم صحبتر با یه خانم لذت نتی

 این معتن نیست که جذبشون نمیشم. 

ی که با موهای بلوند گوشه تا وارد  ی اتاق اتاق شدیم دختر

نشسته بود نظرم رو جلب کرد. وقتر به این فکر کردم که باید 

هام رو به هم چی کار کنم تا ریید دیگه حرف نزنه، از حرص لب

دم.   فرسی

ن گذاشتم؛ آخرین قطره ی آبجوم رو هم خوردم و لیوانم رو پایی 

 که یه دایره قرمز شکل دقیقا وسط دستمال کاغذی، همونجانی 
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گرفته بود. از این همه دقت لذت بردم. به صندیل تکیه دادم و 

 اداش رو درآوردم. 

 « سالم! »

مون رسید و گفت:  ن ی ببخشید، ویل از گوشه»یه خانم به مت 

م رستوران متوجه ی شما شدم و نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 نکنم. 
ن
 « که نیام و خودم رو معرف

زنونه بود و توی ذهنم حرف زدن باهاش رو تصور صداش نرم و 

کردم. به سمتش چرخیدم تا بهتر ببینمش. خوشگل بود؛ الغر و 

ای و منظم بلند و یه شلوار مشیک و لباس ِکِرم پوشیده بود. حرفه

 رسید. به نظر یم

ترین لبخندم رو زدم و دستم رو به سمتش دراز کردم: جذاب

 « سالم، من کالینم. »

 « شانون! »

هاش خییل نرم و های الغرش به کف دستم خورد؛ دستانگشت

 ظریف بود. 

 « از آشناییت خوشوقتم کالم. »

خب »یکم از موهاش رو پشت گوشش زد و گلوش رو صاف کرد: 

ها یه خوام مزاحمت بشم، ویل اگه مایل باشی بعضن وقتنیم

 « قهوه بخوریم. 

ی که هر لحظه نزدیک بود ا ن ز هم بپاشه، با پوزخند غرورآمت 

ن بشم که نگاه یم  کنه. رسی    ع به ریید نگاه کردم تا مطمی 
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خوای خییل دوست دارم باهات یه قهوه بنوشم؛ اگه یم»

 « ات رو بهم بده. شماره

ن جا گذاشتم، ویل بذار برات » بله، بله، البته! گوشیم رو روی مت 

 « بنویسمش و تو بهم پیام بده. 

اش رو که جا مونده بود شماره  وقتر خم شد تا با خودکار گارسون

 بنویسه، به ریید پوزخندی زدم. 

 جلوی خودم رو گرفتم تا نخندم. « گاییدمت! »وقتر لب زد: 

ییک از ابروهام رو با غرور باال انداختم و حواسم رو به شانون 

 دادم. 

شاید اون با بقیه فرق داشته باشه؛ شاید اون کیس باشه که بهم 

 هام راحت بشم. کنه از کابوسکمک یم

___________________________ 
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 فصل سوم 

 

ن   اوکلی 

 

ترین لباس زیری که به عمرم دیده بودم جلوی آگنس با لختر 

ی که  لخت شدم و اون من رو تایید کرد. بعد از اون به دکتر

 کرده بودن رفتم و برگه
ن
ن دراز معرف ی سالمتم رو گرفتم. روی مت 

ن پاهام بود. تو این فکر بودم که کشیدم؛ یه خان  جوون بی 
م دکتر

 دونه به خاطر اجراهای لختیم باید سالم باشم؟ آیا اون یم

خوام کنه که یمبرام سوال بود که اصال براش مهمه یا قضاوتم یم

 این کار رو انجام بدم؟ 

 به هر حال به روی خودش نیاورد و منم اونجا رو ترک کردم. 

ن چند روز بعد، گزار  ش اینکه سالمم یا نه رو گرفتم و بهم گفیر

 سالمم. تعجتی هم نداشت؛ چون همیشه سکس سالم داشتم. 
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رفتم، با کیل بعد از اینکه فهمیدم باید به دفتر دانشکده یم

ی جدید و التماس به دفتر بورسار رفتم تا بذاره این ترم رو نقشه

ردی که بگذرونم. اینکه بگم خوش شانس نبودم کم لطفن بود. م

هام کرد، نزدیک بود به خاطر قصهدیدمش و بهم گوش یم

ه و بدون معطیل کمکم کرد. گریه  اش بگت 

ی قبل از اینکه به تعطیالت بهار برسیم، برای پرداخت شهریه

ترم یه برنامه ریختیم و همینطور یه جانی رو برام پیدا کرد تا روی 

یک کار کنم. راهیه برنامه ن ل راحتر به نظر حی درش دیگه فت 

رسید؛ چون به خاطر کارهای بیولوژی توی همون ساختمون یم

  کردم. کار یم

هام برداشته شده. این ترم انگار که یه بار سنگیتن از روی شونه

ترسیدم. اراده و قرار بود سخت باشه، ویل من از کار سخت نیم

بم. عزم راسخم باعث میشد ادامه بدم و از این به بعد بیشتر مراق

 تر میشه؛ فقط باید روی این چند مایه که میاد تمرکز کنم. آسون

با این حال هنوز هم برای کارهای دیگه منتظر بودم و امیدوار 

... فقط یکم کمتر از ویر پیدا کنم.   بودم یه کاری کمتر

غت  از اون کفش پاشنه بلند مشیک و لباس سانتا که پوشیده 

 بیشتر باال اومده بود. هام برای خودنمانی بودم، سینه

 « درینگر! »

دنیل اسمم رو صدا زد، در حایل که با یه پرس قد بلند که باال 

اش برهنه بود وارد شد. اینکه بگم پرسه فقط جذابه کم لطفن تنه
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اش ی برهنهبود. شبیه ورژن مدرن جیمز دین بود و وقتر به سینه

ن تنگ مشکیش نگاه کردم فکم افتاده بود   . و شلوار جی 

 « هام این باالس. چشم»به شوچن گفت: 

 « مهربون باش جکسون. »

یک جدیدته، »دنیل بهش گفت و به سمتم برگشت:  این رسی

 « جکسون. 

هاش رو های بزرگش رو به سمتم گرفت و منم دستدست

 های بلندش غیب شد. هام توی انگشتگرفتم و دیدم که دست

 « سالم! من اوکلینم. »

. نیم» ن  « ونم برای بوسیدنت صتی کنم. تسالم اوکلی 

سونش جکسون. »  « نتر

ه شد و بعد به طرفم برگشت:  اینجا کارها »دنیل به جک خت 

ایه. بله، ممکنه کارهای سکیس بینتون اتفاق بیفته، ویل حرفه

. یه دوره ن ی آزماییسی برای بهش به عنوان یه بازیگری نگاه کنی 

ن بشیم که جاذبهشما دو تا یم بینتون خوبه یا نه  یذارم تا مطمی 

یک جدیدی برات میاریم؛ پس نذار جکسون  و اگر نبود، رسی

ین سونتت. ییک از مهربونتر  « شناسم. هاست که یمبتر

خودت رو درگت  »دوباره به سمت جکسون برگشت: 

 « های آزار جنیس نکن. متنفرم از اینکه از دستت بدم. شکایت

باشه، »فت: هاش رو باال گر ی تسلیم دستجکسون به نشونه

 « کنم. عقب نشیتن یم
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ای بهم های دلگرم کنندهبه سمتم برگشت و با لبخند و چشم

خوشوقتم »نگاه کرد. با لبخند سکیس قبلش فرق داشت: 

. اگه مشکیل داشتر بیا پیش من و منم کمکت یم ن  « کنم. اوکلی 

 « ممنونم. »

ویل باید بشینیم با هم حرف بزنیم. با بوسیدن همدیگه هم »

 « تر به نظر برسه. حت بشیم تا طبییعرا

 « آره، اوگ. »

ای جواب کرد و فقط با جمالت یک یا دو کلمهذهنم کار نیم

 دادم. یم

ی دارم؛ شما دو تا رو تنها »دنیل گفت:  من کیل کارهای دفتر

ن اگه هر مشکل و سوایل داشتر بیا پیشم. یم  « ذارم. اوکلی 

 و فقط من و جکسون توی اتاق موندیم. 

 « لباس قشنگیه درینگر. »

 جکسون سکوت رو شکست. 

لباسم واقعا تعریفن نداشت؛ بیشتر شبیه لباس زیر زن بابانوئل 

 بود. 

 « ممنون. »

 خشک جواب دادم. 
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جکسون لبخند درخشانن بهم زد و من نتونستم جلوی لبخندم 

وع کرد کاری کنه که کنارش  ن االن رسی م. یه جورانی از همی  رو بگت 

 . راحت باشم

س داری؟»  « برای شب اولت استر

 « ام. یه ذره، ویل یکم هم هیجان زده»

ه به عنوان یه صحنه» ی نمایش بهش نگاه کتن تا اون خوبه! بهتر

 « حس پورن بودنش رو کمتر کنه. 

 در کمدش رو بست و بهش تکیه داد. 

ه شد:  ؟»بهم خت  یک جنیس انتخاب کتن  « امشب قراره رسی

 « اوووم! »

ن رو نگ ن لباسم بازی کردم: پایی   « فکر نکنم. »اه کردم و با خز پایی 

 « ی بعد. شاید دفعه»

اومد ایستاد و بهم نگاه کرد. به سمتم اومد. هر قدیم که جلوتر یم

 تر و روبروم ایستاد. های من گشادتر میشد. اومد نزدیکچشم

هام گذاشت، هاش رو روی گونهبهش نگاه کردم. وقتر دست

هام بذاره؛ هاش رو روی لبم شد تا لبخشکم زد و اون خ

دار بود و اصال زبر نبود. زبونش به خط هاش نرم و آبلب

هام رو باز کردم و قبولش کردم؛ لبش هام خورد و من لبلب

 داد. طعم نعنای تازه یم
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اش جلوتر بره و خییل تحت تاثت  قرارم بده و انتظار داشتم بوسه

ی راحت و خییل بوسهام کنه، ویل به جاش هیجان زده

دونست که من چقدر گیج شدم. عقب ای بود. دقیقا یمدوستانه

 هاش گرفت. کشید و صورتم رو توی دست

یک» . رسی ن ی یماین حس خوبیه که داریم، اوکلی  شیم اگه های بهتر

 « احساساتمون برای همدیگه مالیم باشه. 

ید و رسم رو تکون دادم و یه اوگ آروم گفتم. آروم من رو بوس

به  ای به باسنم زد. قبل از اینکه بره ضن

 « بینمت درینگر. یم»

احت کارکنان رفتم و آیپد رو برداشتم تا لیستر  به سمت اتاق استر

خواستم انجام بدم رو پر کنم. وقتر داشتم کارهای که امشب یم

کردم مور مورم شد. اینکه اونجا با لباس لیست رو چک یم

کردم که چه کارهای نتخاب یمسکیس بابانوئل نشستم و ا

خوام اجرا کنم اون هم برای یه غریبه، یکم سکیس امشب یم

 دار بود. خنده

ییک رو رد کردم و تقریبا همه ی ممکن ی کارهای یه نفرهکارهای رسی

هانی که به انگشت کردن باسن رو انتخاب کردم. به غت  از اون

 ودم. نیاز بود؛ مطمئنا هنوز برای اون کار آماده نب

آیپد رو رس جاش گذاشتم و یه دستبند که شبیه ساعت هوشمند 

فیت بیت بود رو به مچ دستم زدم. اگه کیس من رو برای امشب 

 داد تا بهم اطالع بده. انتخاب کنه، دستبندم صدا یم
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احت رفتم. هیچ دونن پشت درهای بسته وقت نیمبه اتاق استر

 میفته. یه بار مدرن مشیک با 
ر
ها که یه ی لیوانقفسهچه اتفاف

های کم بار دور طرف بود. غرفه ن های بار روبروی هم بودن. مت 

پیست رقصش رو احاطه کرده بود. نور کم باعث شده بود فضا 

شدن هانی که عوض یمیه حالت رمزآلود داشته باشه. آهنگ

، ویل همشون شاد بودن و سکوت و پچ  ن ژانرهای مختلفن داشیر

 کرد. ود رو جذب یمپچ هر کیس که اونجا ب

ی که از بقیه ن کرد، این بود که ها متمایزش یمی کلوبتنها چت 

ون کارکنان با لباس زیر یا لباس های تحریک کننده بت 

چرخیدن. به سمت بار رفتم و از شارلوت که لباس سکیس یم

 ِالف رو پوشیده بود پرسیدم که به کمک نیاز داره یا نه. 

چه بگت  و همینط»
ی سفارشیه دفتر ؛ ور که راه مت  ها رو بگت 

، سفارشات یادت یم ن مونه، ویل باالخره بهتر مییسی و بدون نوشیر

ن شمارهبرای االن اگه بتونن این ی مت   « عایل میشه.  ۲۰ی ها رو بتی

ن سفارشات و دادن نوشیدنن ساعت های بعد هم با گرفیر

 شدم با بیست سوایلگذشت. جکسون هر بار که از کنارش رد یم

سالشه و دو ساله  ۲۲باعث میشد زمان زودتر بگذره. فهمیدم 

کنه؛ بایسکشوال بود و از ارباب بودن که برای کالب ُویر کار یم

کرد. رنگ مورد اومد، ویل تفریچ این کار رو یمخوشش نیم

یتن عالقه ن بود و شت  تاک رو دوست داشت، ویل های تیکاش ستی

 فقط رنگ نارنجیش. 
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ن و هیچکس سیع نکرد بهم  خوشبختانه هیچ متلیک بهم ننداخیر

زدن، ویل کردن و الس یمها نگاه یمدست بزنه. البته مردها و زن

 کرد که باعث ناراحتیم بشه. هیچکس از خط قرمز عبور نیم

این »ها رو به شارلوت گفتم، در جوابم توضیح داد: وقتر این

ن الس بزنن خو ها پول زیادی میدن که بیان اینجا. اگه یمآدم اسیر

ن که یم ن به کلوب لختر که دو سه تا کوچه و دست درازی کین رفیر

ن  تره. مردم وقتر ماهیانه هزار دالر برای عالیق سکیس پایی 

ام یم ن احتر  به قوانی 
 « ذارن. عجیب غریبشون پول بدن بیشتر

ون بزنه خندید. هام یموقتر چشم  خواست از حدقه بت 

برای عضویت اینقدر پول دونستم یا مسیح مقدس! نیم»

 « میدن. 

ه از دستم باال اومد و از بازوم مثل یه  ه زد. حس ویتی دستنبدم ویتی

ییک به سمت قلبم رفت. رسی    ع بازوم رو آوردم باال؛ یه  شوک الکتر

خواد منفجر بشه. ذهنم جوری نگاهش کردم انگار بمبه که یم

ستم. ما دوندونستم باید چی کار کنم؛ اگرچه یمخایل شد و نیم

رفتم به سمت آیپد و جزئیات تمرین کرده بودیم. باید یم

 کردم. دیدم؛ بعد قبول یا رد یمدرخواست رو یم

ت اومد. »هام زد: شارلوت روی شونه ! ییک گت 
 « یه دختر

 « آره. »آروم گفتم: 

ن بار » س؛ مثل وقتیه که باکرگیت رو از دست میدی. اولی  نتر

شه و بعد از اون درست میشه و خییل بده، ویل باز هم لذت بخ

 « خواد انجام میدی. فقط کاری رو که دلت یم



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

 رفتم چرخیدم. رسم رو تکون دادم و به سمت جانی که باید یم

ی. » شون َبتی  « برو بگت 

به سمت آیپد رفتم و فایلم رو باز کردم تا درخواست رو ببینم. 

 وقتر جزئیاتش رو دیدم نفس راحتر کشیدم. 

 ساله...  ۵۵ساله و زن  ۵۸زوج بود؛ مرد  جلسه برای یه

 درخواست: اجرای تک نفری. 

؛  ی خونه که بخوانی توضیحات/جزئیات خاص: انگار داری مت 

. خودارضانی یمکیسی و کتاب یمدراز یم
ی رو خونن ن ، ویل چت  کتن

خوره هات زیر شورتت تکون یمکامل نشون نمیدی؛ فقط دست

. بو پاهات رو از هم باز یم ی نیاز ناله کن، ویل زیاد از ه اندازهکتن

 حد نباشه که الیک به نظر برسه. 

 توی اتاق یا اتاق خصویص: توی اتاق. 

 نداشت و برای تجربه
ی

ی اولم این مثل یه هدیه بود. زیاد برهنیک

ام. چند بار تا حاال قبل از تونستم واقعا تظاهر کنم که خونهیم

 ور رفتم؟ تا دلت بخواد!  خوابیدن و موقع کتاب خوندن با خودم

 .  مثل همونه یه جورانی

ها منتیه میشد رفتم و عالمت روی به راهروی پشتر که به اتاق

 داد اون زوج از قبل توی اتاق بودن. در رو دیدم که نشون یم

 افتاد دکمه»
ر
. یادت نره که اگه اتفاف  « ی خطر رو بزنن

 تیم نگهبانن دم در بهم یادآوری کرد. 
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ن کنار تخت که راحت بهش برش اگه دکمه ر » و گذاشتم روی مت 

ون ایستادم.  . من تمام مدت این بت   « بهش نیاز داشتر

 « ممنون. »

ه در رو گرفتم؛ قبل از اینکه   کشیدم. دستگت 
نفس عمیفر

ی اتاق نشسته بچرخونمش ذهنم رو خایل کردم. زوچی که گوشه

 ردم. بودن رو نادیده گرفتم. روی خودم و صحنه تمرکز ک

خواب. کنار در یه جالباش و آینه خییل عادی رفتم روی تخت

ی وساییل که داخل یه اتاق روی دیوار نصب شده بود. همه

خواب باید باشه اونجا بود؛ شونه، کتاب، لوازم آراییسی و عطر. 

ن دو طرفش بود. مثل اتاق های هتل یه تخت کنار دیوار با دو تا مت 

ی دنج کم نور، جانی که بیننده ه گوشهبهم گفته بودن هر اتاق ی

دونستم اون دو تا شینه داره. با اینکه نگاه نکردم، ویل یمیم

. گوشه ن  ی چپ اتاق نشسیر

ها به سمت کمد لباس رفتم و جواهراتم به جای تمرکز روی اون

ن نبودم آماده ام رو درآوردم و توی آینه نگاه نکردم؛ چون مطمی 

ن کسانی که بهم زل زدن رو  ببینم یا نه. موهام رو شونه کردم و بی 

 خواب رفتم. ها ییک رو انتخاب کردم و به سمت تختکتاب

لحاف رو کنار زدم، ویل روی خودم ننداختم و بالش پشت رسم 

ی هام روی کلمات یممرتب کردم. چشم رو  ن لغزید و هیچ چت 

 معطل و تظاهر به فهمیدم. سیع کردم به اندازهنیم
ن
ی کاف

 کنم قبل از اینکه خودم رو انگشت کنم.   خوندن
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ی مضطرنی بکنم. لپم رو از داخل گاز از فکرش نزدیک بود خنده

گرفتم تا حواسم رو جمع کنم و بعد باسنم رو چرخوندم و 

هام رو به هم مالیدم. کتاب رو با یه دست گرفتم در حایل که رون

ن بدنم یمدست دیگه م تکون رفت. باسنم رو آرو ام به سمت پایی 

ی پام رو از هم جدا کردم و پاهام رو باز کردم دادم. آروم پاشنهیم

ی پارچه به ی شورتم بازی کردم. هر برخورد لبهو با انگشتم با لبه

 کرد. بدنم بیشتر بهم شوک وارد یم

ی  ن بیشتر یعتن چشم اون زوج به من و حرکاتم قفله و منتظر چت 

؟ یعتن دارن به هم دست یم ن دارن ادای من رو  زنن؟هسیر

کنه؟ مهم های آروم اذیتش یمدرمیارن؟ شوهرش با نوازش

 هام رو باال بردم. نیست. چشم

ای کردم و از اینکه هام داخل شورتم رفت، نالهوقتر انگشت

اینقدر داغ و خیسم تعجب کردم. حرکاتم رو بیشتر کردم تا 

ن کامل یم ن بشم زوچی که روبروی پاهای بازم نشسیر ن بمطمی  یین

ه.   چه ختی

ون  وقتر برای بار اول صداشون رو شنیدم باعث شد از حسم بت 

خش پارچه و نالیدن جفتشون رو شنیدم. بیام. صدای خش

هام به حرکت ادامه دادن؛ باسنم رو باال گرفتم، ویل ذهنم دست

 درگت  بود. 

ی که یمچی کار یم ن ؟ اصال گ بودن؟ چت  ن
دیدن رو دوست کین

؟  ن  داشیر
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خش پارچه بیشتر س کشیدن زن، بلندتر و صدای خشصدای نف

. شد. به این نتیجه رسیدم که دارن سکس یم ن  کین

م تا اصال دیگه به من نگاه یم ؟ چی میشه اگه رسم رو باال بگت  ن کین

 اشون رو ببینم؟ بتونم سایه

هام رو بستم تا تصورش کنم. از فکرش بدنم سفت شد و چشم

ن پاهاش گرفته و شوهرش تجسم کردم که باسن شوهرش رو  بی 

های زنش به پاهای من که باز شده و از لذت از پشت شونه

 کنه. لرزه نگاه یمیم

واژنم خیس بود و یه انگشتم رو داخلش کردم و نالیدم. انگشتم 

ون آوردم و دوباره بردم روی کلیتوریسم و به این فکر کردم  رو بت 

فکرش دوباره ناله  که اون هم برای دیدن من چرخیده یا نه و از 

 کردم. 

ها ها تندتر شد و حرکاتم رو با اونخش لباسصدای خش

صدا شدم؛ ی زن بیشتر شد و منم باهاش همهماهنگ کردم. ناله

نه اینکه صدام بلند باشه، ویل باید درخواستشون برای صدا 

 دادم. درآوردن رو انجام یم

ی یدم. دهانهرسویل صداهام واقیع بود و داشتم به ارگاسم یم

ده شد و انگشت شستم رو بیشتر روی  واژنم دور انگشتم فرسی

اشون رو کلیتم کشیدم. تقریبا تموم بودم که صدای بلند ناله

 شنیدم و باعث شد من هم به ارگاسم برسم. 

ن نبودم چجوری  رسی    ع خودم رو جمع کردم در حایل که مطمی 

ودن و با ها این رو مشخص نکرده بصحنه رو تموم کنم. اون
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اینکه زمان زیادی رو در حایل که دستم توی شورتم بود اونجا 

 ها باید اول برن. دونستم که اونخوابیده بودم، ویل یم

ون کشیدم. به یه طرف   گرفتم و دستم رو بت 
نفس عمیفر

چرخیدم و کتاب رو جلوم گرفتم. زیر لحاف رفتم و تظاهر کردم 

ن شدن. به کلمات ادهدو تا آم خونم و اوندارم کتاب یم ی رفیر

ه شدم و طوفان کوچییک درونم اتفاق افتاد.   کتاب خت 

 من ارضا شدم! 

 از این کارم لذت بردم. 

. وقتر تصور یم ن کردم که بهم نگاه دوست داشتم بهم نگاه کین

ن بیشتر تحریکم یمیم دادم رو یادم رفته کرد و کاری که انجام یمکین

 بود. 

 تمام فکرهانی که 
ن ی تن دادن به این کار داشتم بیشتر دربارهبی 

کردم خوشم بیاد. از اینکه وقت فکر نیمنگران عالیقم بودم. هیچ

وع به خواستنش یم کنم؟ با جکسون باشم هم خوشم میاد؟ رسی

 ای دوس دارم پیش برم؟ تا چه اندازه

وقتر صدای در رو شنیدم، نشستم و ساعت دستیم رو دیدم که 

منتظر وایسادم تا دو بار دیگه بچرخه و بلند چرخید. عقربش یم

ن که از در خارج شدم به سمت آیپد رفتم و  شدم که برم. همی 

 بود. اجرای اولم زیاد از گزینه
ن
هام رو پاک کردم؛ برای امشب کاف

حد بود. به جاش کنار شارلوت ایستادم و خودم رو رسگرم 

ی ملم توی العدونستم باید عکسها کردم. یمسفارشات و مشتر

 تونست صتی کنه. اتاق رو هضم کنم، ویل فعال یم
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… 

 

 کالم 

 

ی من نوشیدنن خوای بریم خونهامشب عایل بود کال. یم»

 « بخوریم؟

دونستم بیشتر از نوشیدنن به پیشنهاد شانون فکر کردم و یم

ن منظورشه. یم دونستم باید بگم آره، ویل بدنم از فکرش همی 

 « زود باید بیدار بشم. شاید یه وقت دیگه.  صبح»االن عرق کرد: 

 و لبخندی زدم. 

 « باشه، تا بعد. »

ون از ماشینش به سمتم اومد و دست ن هاش روی سینهبت  ام پایی 

هام رو روی کمرش تکون دادم و خم شدم تا رفت. دست

 ببوسمش. 

هاش رو بست و برام سوال بود وقتر که دیدم که چشم

تر هام رو آرومه. بهم چسبید و لبکنبوسمش به چی فک یمیم

هاش کشیدم و از نزدیکیمون لذت بردم، ویل غرقش روی لب

هاش رو باز نشدم. قبل از اینکه بیشتر بشه عقب کشیدم. چشم

های قرمزش که تازه بوسیده بودم کرد و لبخندی روی لب

 نشست. 
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های پر حرارت بهم نگاه با حرکت و لبخند پر از عشوه و چشم

بهم »در ماشینش رو باز کرد. قبل از اینکه بره داخل گفت:  کرد و 

 « زنگ بزن. 

ون، ویل  رسم رو تکون دادم و عقب ایستادم تا از پارکینگ بره بت 

ن نبودم که این کار رو یم  کنم یا نه. مطمی 

سوار ماشینم شدم و به خونه رفتم. صدای چرخیدن کلید توی 

داد تنهام. چید و نشون یمپیی خایل اینقدر بلند بود که یمخونه

زحمت روشن کردن چراغ رو به خودم ندادم. کلید رو داخل کاسه 

ن و کیف پولم رو گوشه ن ورودی گذاشتم. نور مهتاب از بی  ی مت 

ن تابید و به سمت بار گوشهپرده ی اتاق رفتم. یه هام روی زمی 

شات ویسیک بوربن برای خودم ریختم؛ بعد از اینکه توی 

یل درگت  الکل بودم دیگه زیاد الکل تو خونه نگه نوجوونیم خی

داشتم، ویل امشب نیاز داشتم. یه شات دیگه ریختم و به نیم

 کوسن مبل تکیه دادم. 

کردم اگه یه خونه بزرگ پر از اتاق خونه خییل بزرگ بود. فکر یم

داشته باشم، دلم بخواد با خانواده پرش کنم، ویل هنوز تنها توی 

 که به ندرت مورد استفاده قرار یم تارییک روی مبل
ر
ن، و اتاف گت 

 نوشم. نشستم و ویسیک یم

کردم که ذهنم رفت سمت شانون که اگه پیشنهادش رو قبول یم

بریم یه جا نوشیدنن بخوریم، حتما منظورش از یه جا 

هامون بود. زن خوشگیل بود؛ هیکل الغر و قد متوسیط خونه

اش که مشخص بود سینههاش بزرگ بود و چاک داشت. سینه
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هانی رو داشت که کرد. حس اون دختر خوبمجذوبت یم

. یعتن تمایل من به خوان توی تخت کارهای وسوسهیم ن ن بکین انگت 

 کنه؟ خوشش میاد؟ تماشا کردن رو درک یم

برم تا با هم آلتم رو که از فکر اینکه یه زن رو با خودم به ویر یم

های از دیدن اجرا و سینه تماشا کنیم سفت شده بود گرفتم. 

 اش از هیجان آیه کشیدم. برهنه

ن  باز هم شانون رو نیاورده بودم خونه چون تصوراتم در همی 

 هست تا تحریک بشم، ویل اونقدر حده؛ به اندازه
ن
ای کاف

ن هستم که طبق تصوراتم عمل نکنم. واقع  بی 

به سکوت اتاق من رو تحت تاثت  قرار داد و باعث شد ذهنم بره 

ون. آخرین هانی که نباید بره. باید از خونه یمسمت سایه رفتم بت 

خونه؛ لیوانم رو شستم جرعه ن ی ویسکیم رو نوشیدم و رفتم آشتی

و خشک کردم. گذاشتمش توی کابینت و کلیدهام رو برداشتم و 

ون. خانواده تونستم وقتر اومدن و نیمی دیگه یمام هفتهرفتم بت 

 رسم. هام باینجان به لذت

وقتر از در ویر وارد شدم، اعتماد به نفس گرفتم و کارت 

شناساییم رو وارد کردم؛ نیازی هم نبود چون همه من رو 

. از کنار نگهبانیم ن یشناخیر های دائم گذشتم و ها و مشتر

براشون دست تکون دادم. رسیدم به بار و یه آبجو سفارش دادم 

 مد. و دو تا شانر که خونه خوردم رو یادم او 

شارلوت، متصدی بار، بطری رو جلوم گذاشت و رفت تا به 

ها برسه. نوشیدنیم رو گرفتم و به جمعیت نگایه ی سفارشبقیه
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خوام بهش نگاه کنم پیدا کردم و سیع کردم کیس رو که امشب یم

 کنم. 

ن که لیوان رسد رو به لبم نزدیک کردم اون رو دیدم که از  همی 

ون اومد.  ای روشنش به هم ریخته موهای قهوهراهروی پشتر بت 

خورد، انگار رفت پشت موهاش باد یمبود و همینطور که راه یم

هاش تا باالی سینه رسخ شده که تازه از خواب بیدار شده. لپ

کردن هاش که خودنمانی یمبود و باعث شد نگاهم به سینه

بیفته؛ به زور توی دست جا میشد. ذهنم رفت سمت نماییسی 

اون اجرا کرده باشه. یعتن زمان اجرا چجوری به نظر  که ممکنه

 رسید؟ یم

ی ن مشتر ه همینطور که به بدن الغرش که بی  ها رد میشد خت 

شده بودم، آلتم رسی    ع سفت شد. یه لباس زیر بابانوئل کوتاه و 

رسید های بلندی که تا رون پاش یممشیک پوشیده بود و جوراب

ی که به ن د، نشون خور اش یمهیکل ریزه و پاهاش رو بلندتر از چت 

ن بود تا اینکه به یه زنن برخورد کرد و رسش یم ا رسش پایی  داد. اکتر

ام ایستاد. با اون رو باال گرفت. لبخندی زد که قلبم توی سینه

های درشتر داشت و لبخندش زیادی بزرگ صورت کوچیکش لب

 بود. زیبا بود! 

ه  جذب و خت 
ی

ینچ از بدنش هاش شدم؛ مدهوش هر ای ویژگ

ی در مورد اون تمام حس ن هام رو تحریک کرد و شده بودم. یه چت 

 تونستم با انگشت نشون بدم. کرد. نیمولم نیم

 شاید جذب اندامش شدم؟ 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

 چرخم. اس که من دورش یمبیشتر از اون بود؛ انگار یه سیاره

احت کارکنان بود غیبش زد.  پشت دیواری که به طرف اتاق استر

ن بار ولش کردم؛ نصفش رسی    ع نوشی دنیم رو تموم کردم و روی مت 

 کسانی 
ن پر بود و به سمت آیپد رفتم تا انتخابم رو ثبت کنم. بی 

قابل که امشب کار یم کردن دنبال صورتش گشتم. نیاز  غت 

وصفن تمام وجودم رو گرفت. هیجانن که تا حاال حس نکرده 

؛ در حایل کردمبودم باعث شد بدنم داغ بشه. باید تماشاش یم

هام آلتم رو کردم و با دستکنه تماشاش یمکه هر کاری یم

 کردم پیششم تا وقتر که ارضا بشم. گرفتم و تصور یمیم

وقتر پیداش کردم یه عالمت ستاره کنارش بود. بادم خایل شد و 

ذارن تا مردم بفهمن اون دیگه دلرسد شدم. نشان ستاره رو یم

 کنه. امشب اجرا نیم

 ! اجرای آخرش رو از دست دادم؟ فرصتم برای امشب رو لعنتر

 از دست دادم؟ 

هام رو بستم و ام رو مشت کردم. چشمهای عرق کردهدست

ن حس نفس عمیفر کشیدم. این من نیستم؛ نیم ذارم همچی 

ه و مثل االن روی بدنم تاثت  بذاره. قوی لم رو ازم بگت 
ای کنتر

شلوارم کشیدم. ای گرفتم و دستم رو به نفس عمیق دیگه

فریبش های دلهام رو باز کردم و برای آخرین بار به چشمچشم

 توی عکس نگاه کردم. 

ن ادامه دادم. تصمیم گرفتم ییک دیگه رو انتخاب کنم که  به گشیر

 خشن و عصتی یم
ن خواستم که از ناامیدیم کم تماشا کنم. یه چت 
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ن خسته کننده و اذیت کننده مثل نی  م رو ااسدیکنه. یه چت 

خواستم؛ فقط خشن باشه. یه زوج پیدا کردم و اتاق نیم

کردی رو انتخاب خصویص که از پشت شیشه یه طرفه نگاه یم

 کردم. 

تصمیمم رو که گرفتم، رضایت تمام بدنم رو گرفت و آلتم رو 

 بیشتر سفت کرد. 

 سکسیم بگه، تونه هر چی دلش یمریید یم
ی

خواد در مورد زندگ

 زیادی برای انتخاب جلوم دارم.  هایویل من گزینه

 گ اهمیت میده که خودم اون کارها رو انجام نمیدم؟

___________________________ 
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 فصل چهارم 

 

ن   اوکلی 

 

ی گذشته خودارضانی کردم تا حاال اینقدر که توی این دو هفته

تر از کردم سختتوی عمرم نکرده بودم. هر بار که این کار رو یم

ن بار سخت ترینش بود و بار قبیل میشد. حق با شارلوت بود؛ اولی 

 از اون به بعد بهتر شد. 

ی سه تا اجراها رو هر شب موقع شیفتم انتخاب وقتر دید همه

 « دیدی گفتم. »کردم، خندید و گفت: یم

ی ن ها مثل اجرای بار اول بودن؛ فقط یمخییل از مشتر خواسیر

ی پیدا نیست  ن ن که چت 
ن همهو نیمتصور کین ن رو برهنه خواسیر چت 

، ویل بعضن  ن ن ها هم بودن که من رو بدون لباس یمببیین خواسیر

اتور یا که با نوک سینه هام ور برم یا اصال شورت نپوشم و از ویتی

 دیلدو استفاده کنم. 

کشیدم و خودم رو جلوی هر ها کامال لخت دراز یمبعضن وقت

م یا زیر دوش حموم دادکرد نشون یمکیس که بهم نگاه یم

ی که درخواست یمیم ن کردن. وقتر که توی اتاق کردم؛ هر چت 

د. تماشام یم کناری پشت شیشه ن  کردن قلبم تندتر مت 
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ی کار کردن با جکسون رو تیک زدم احساس امشب وقتر گزینه

ن نبودم که متفاونر داشتم و حس شجاع بودن یم کردم. مطمی 

ابش کردم که فقط ببینم چه قبولش کنم، ویل به هر حال انتخ

ن گزینه ای رو فعال کردی. تا االن که کیس حیس داره وقتر همچی 

 درخواستر نداشت؛ هم خوشحال بودم هم ناراحت. 

گذشت. مردم حتما به خاطر سال نو که چند شب خییل کند یم

احت یم . از گوشهروز پیش بود دارن استر ن ی پشتر با یه جعبه کین

م،  دستمال توی دستم که شارلوت ازم خواسته بود براش بتی

ون اومدم.   بت 

پرنر داشتم. تعطیالت امسال سخت خوبه! نیاز به حواس

تونستم به خونه برم. من گذشت؛ چون پول نداشتم و نیم

ام دوست داشتم و نگاه کردن کریسمس رو با دیدن کل خانواده

ده بود. های تلویزیونن اون هم تنها روی مبل افرسده کننبه برنامه

اشون برام آرزوی موفقیت کردن، مامان بابام زنگ زدن و همه

 ویل بدتر شد. 

ام طفره بعد از اون اتفاق باید از صحبت کردن با خانواده

خواستم به خاطر موقعیت االنم ازشون متنفر رفتم. نیمیم

ی رو  ن باشم، ویل بودم و اینکه عصبانیتم رو نشون بدم چت 

ن دونستم اگه یمستم متاسفن؛ یمدونکرد. یمدرست نیم تونسیر

ن این کار رو یم اش رو کردن. همهکاری که کردن رو پس بگت 

کرد. بیشتر دوست داشتم دونستم، ویل باز هم آرومم نیمیم

 ازشون دوری کنم؛ حداقل برای االن. 
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وع یم ن و سال جدید بود. به زودی کالج رو رسی کردم که تنها چت 

رسم؛ هر چی ش تمرکز کنم. دارم به هدفم یمتونم رو مثبتیه که یم

 هم بشه مهم نیست. این تنها امیدم بود. 

های با تصمیم جدیدی به سمت بار رفتم در حایل که به جنبه

ن گذاشتم. کردم. با لبخند دستمالمثبت فکر یم  ها رو پایی 

هباال رو نگاه کردم. متوجه ای داشت ی مردی شدم که موهای تت 

اش شدم، رسش رو چرخوند شسته بود. وقتر متوجهو آخر بار ن

کرد؟ و نگاهش رو برداشت. کنجکاو شدم که آیا به من نگاه یم

شاید همونن باشه که امشب بهم درخواست میده. فکرش هم 

زده بشم. زیر نور کم هیکلش درشت به نظر باعث شد هیجان

هاش رو جوری که آخر بار تونستم پهنای شونهرسید؛ یمیم

ها اطرافش نشسته بودن، ببینم که توی ی مرد سته بود و بقیهنش

 داد. کت زغالیش خودش رو نشون یم

تونستم ببینمش، ویل سایه روی صورتش افتاده بود و نیم

تونستم ببینم که لیوان رو جلوش های بلندش رو یمانگشت

ه و لمس گرفته. تصور کردم که با اون انگشت هاش آلتش رو بگت 

 کنه. جوری که تماشام یمکنه همین

ها رو به کناری فشار دادم و اطراف بار چرچن زدم تا بهتر دستمال

ی نیاز داشته باشه و یکم  ن ببینمش. شاید اگه برم ببینمش چت 

اش کنم که بیاد بهم نگاه کنه. زنم. شاید وسوسهباهاش الس یم

ن رو ببینم و خییل کم میشد که صورت کسانی که بهم نگاه یم کین

ی در مورد تر یمرام هم مهم نبود. کارم رو راحتب ن کرد، ویل یه چت 
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این مرد بود که دوست داشتم صورتش رو ببینم. هر چی 

شدم بیشتر دلم زیر رو میشد. فکر و خیایل که تر یمنزدیک

زده بشم؛ حتر بیشتر کردم باعث میشد خییل هیجاناش یمدرباره

وع کرده ب  ودم. از وقتر که تازه کارم رو رسی

 وقتر فقط پنج قدم ازش فاصله داشتم یهو ییک جلوم رو گرفت. 

« ! ن  « اوکلی 

 جکسون با لبخند اسمم رو صدا زد انگار که کارم داشت. 

 « بله جکسون؟»

خب یه درخواست دو »هاش رو توی موهاش فرو کرد: دست

 . ن که حتما تو هم باید باشی  « نفره برای من اومده و گفیر

 به تپش افتاد. ام قلبم توی سینه

ی رو با جکسون امتحان  ن همینه! این برای من فرصتیه که یه چت 

ه شدم و متوجه شدم که برای من درخواستر  کنم. به ساعتم خت 

 نیومده. 

 « پس چرا برای من درخواستر نیومده؟»

ی اون! تو... درخواست تو آره، درباره»لبخند آرومش یکم لغزید: 

س نبوده؛ پس مال من  رو پر کردن، از اونجانی که من در دستر

یک توام.   « رسی

 « درخواستشون چیه؟»
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یک رو باز کردم. فقط بوسیدن و عشق بازی و یکم گزینه ی رسی

 سکس هم داشت. 

 « این که سکسه! »

 هام گشاد شد. چشم

قبل از اینکه »هاش رو باال گرفت تا ترسم رو کم کنه: دست

ن که دو برابر از قیمت عاد ، نوشیر  « ی پول میدن. وحشت کتن

فکم رو بستم و به پویل که بابتش میدن فکر کردم. فقط یه اجرا 

ی نیازهام رو تونست تقریبا تا کل ترم همهی دو برابر یمبا هزینه

برطرف کنه. فکر کردن به اینکه با جکسون که به زور 

شناسمش سکس کنم اون هم جلوی یه غریبه، باعث میشد یم

االخره باید این کار رو بکنم، ویل به دونستم که بضعف کنم. یم

 رسید االن وقتش شده که سکس کنم. نظر یم

از فکرش پوستم از حرارت سوخت، ویل قلبم خییل تند تپید. 

 دونستم به خاطر هیجانه یا ترس. نیم

، اگه به خاطر پولش نبود هیچ» ن خواستم. وقت ازت نیمببی 

و معموال زیر همینطور درخواستش بیشتر حالت معاشقه داره 

. یه جورانی مثل وقتیه که با لباس زیرت لحاف این کار رو یم
ن کین

تونم کردی. نیاز نیست آلتم رو بذارم داخلت؛ یمخودارضانی یم

ن رون  « هات مخفیش کنم. بی 

از اضطراب صدام گرفته بود. گلوم رو صاف کردم: 

 « ای هم هست؟درخواست... درخواست دیگه»
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ه شدم.  زل زدم به سیب گلوش  و بهش خت 

اومم! یکم سکس دهانن برای تو داره. من باید برات بخورم، ویل »

 « تونم اداش رو دربیارم. یم

 بهم اطمینان داد. 

ی رو توی ذهنم یم ن دادم و تعداد اجراهای تک احتمال هر چت 

ای که باید انجام بدم تا همینقدر پول رو بدست بیارم رو نفره

ترین تصمیم قت با این کار عاقالنهحساب کردم. در آخر مواف

 بود. 

حتر سکس واقیع هم نیست. فقط باید جلوی جکسون لخت 

دونستم چی بشم و واقعیتش این برام مهم نیست؛ دیگه حتر نیم

 برام مهمه. 

گفت که تو این کار رو دوست یه صدانی از پشت رسم بهم یم

 داری. 

دم و قبل از اینکه نظرمچشم رو عوض کنم،  هام رو به هم فرسی

آره، البته جکسون. فقط »ی تایید تکون دادم: رسم رو به نشونه

؟  « بهم بگو چه زمانن

 « االن! »

 « االن؟! »

 که قرار نیم
ر
ی توی اتفاف دونم چرا شوکه شدم؛ انگار زمان تاثت 

 بود بیفته داشت. فقط فکر یم
ی

ی برای آمادگ کردم زمان بیشتر
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 ذهتن این کار رو ذهتن دارم، ویل شاید بهتر باشه 
ی

بدون آمادگ

 بکنم. 

سم رو کنار  جکسون نفسش رو حبس کرده بود و منم استر

 « اوگ! االن خوبه، باشه. »گذاشتم و از بدبختر نجاتش دادم: 

ن بلندم کرد:  دو تا بازوی قویش دورم رو احاطه کرد و از زمی 

 عمرت »
ی

ین سکس ساختیک خدایا، مرش اوک. قول میدم بهتر

 « باشه. 

ن رسید جدی تا  ه که »ترین نگاهم رو بهش کردم: پام به زمی  بهتر

 « همینطور باشه. 

خندید و دستم رو گرفت و به سمت راهروی پشتر رفتیم تا 

 عمرم رو تجربه کنم. 
ی

ین سکس ساختیک  بهتر

قبل از ورود به اتاق از هم جدا شدیم تا آماده بشیم و اجازه 

 دادیم تا بیننده هم خودش رو آماده کنه. 

ن شد تصمیم گرفتیم در حایل که همدیگه رو  ن که چراغ ستی همی 

بوسیم وارد بشیم؛ انگار یه زوج هستیم که دیر وقت به خونه یم

 . ن  رفیر

 « آماده؟»

ون اتاق ازم پرسید.   جکسون بت 

 « مثل همیشه! »

یادت باشه فقط یه نمایشه. واقیع نیست؛ پس سیع کن »

 .  « عاشقم نیسی
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 و یه چشمک زد. 

دم اومد که هیچ کشیسی بینمون نیست باعث شد برام وقتر یا

 تر بشه. راحت

سیع »هام رو چرخوندم: اضطرابم رو کنار گذاشتم و چشم

 « کنم. یم

ی خطر کنار تخته؛ اگه نیاز داشتر بزن. من دکمه»نگهبان گفت: 

ون اتاق ایستادم.   « تمام مدت اینجا بت 

هجکسون خم شد تا من رو ببوسه و دستش رو روی د ی ستگت 

در گذاشت. پلکام رو بستم و از طریق بینیم نفس عمیفر کشیدم. 

رفتیم بازوهای قویش دور کمرم همینطور که به داخل اتاق یم

هام رو توی موهاش کردم و خودم رو بهش پیچیده شد. دست

چسبوندم. با لگد در رو بست و با دو تا کف دستش باسنم رو 

 گرفت و من رو بلند کرد. 

هاش رو باز کردم و طعم نعنانی زبونش رو چشیدم. بوسه هاملب

ن رفت. وقتر به تخت رسید، آروم من رو  از لبم تا روی گردنم پایی 

روی تخت گذاشت و یکم از رسعتش که بار اول وارد شدیم کم 

ی تاریک و بزرگ روی ی انرژیم رو گذاشتم که به شیشهکرد. همه

 دیوار که سمت راستم بود نگاه نکنم. 

ی بود که انتظارش  ن  از چت 
برای امشب، بودن با جکسون بیشتر

رو داشتم، ویل تصور یه مرد دیگه اون سمت شیشه، در حایل که 

کنه، کنه و آلتش رو با دستش گرفته و لمسش یمتماشام یم

ن نبودم َمرده یا زن.  ن بدنم باال بره. حتر مطمی  باعث شد آدرنالی 
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نه زن باشه یا یه زوج باشن، به درخواست نگاه نکرده بودم؛ ممک

کرد و اس بیشتر تحریکم یمویل تصور اینکه یه مرد پشت شیشه

تصورش باعث میشد تا انرژی و هیجانن که نیاز داشتم بیشتر 

 بشه. 

تم رو باال زد و از رسم درآورد حواسم پرت شد  وقتر جکسون تیرسی

ت خودش رو هم  ن سفید تنم بود. جکسون تیرسی و فقط یه سوتی 

ورد و روی تخت کنار پاهام زانو زد در حایل که صورتش درآ

هاش رو روی ام بود. بهم نگاه کرد و دستدرست جلوی سینه

ام کشید و هام باال برد و انگشت شستش رو روی سینهسینه

ن آورد.   سوتینم رو پایی 

های لختم نگاه نکرد؛ به جاش نگاهش پر از به رسعت به سینه

تونستم بهش اعتماد کنم. بار اویل ه یمهام بود کآرامش به چشم

که من رو بوسید یادم افتاد؛ حس خونی داشت و منم لذت 

ن  بردم، ویل حس نیاز نداشتم که بیشتر بخوامش و االن هم همی 

 حس رو دارم. 

. بعضن این یه نمایش بود؛ مثل بازیگرها که نقش بازی یم ن کین

. ویر یه شغل کردماومد به این فکر یمها که بهم فشار یمشب

 بود و منم بازیگرش بودم. 

هام رو هاش نوک سینهداد و با لببدنم بهش واکنش نشون یم

کرد و شلوارم های شلوار جینم رو باز یممکید. در حایل که دکمه

آورد، کمرم رو محکم گرفته بودم. وقتر من رو روی تخت رو دریم
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هام رو روی ونلرزیدن. ییک از ر هام هنوزم یمفشار داد ماهیچه

 هاش رو باالی واژنم گذاشت. هاش و لبشونه

ی ی وجودم از هیجان و ترس یمهمه لرزید. چی میشه اگه مشتر

کنه؟ خوره و داره تظاهر یمبفهمه که جکسون واقعا من رو نیم

ن و همه ی این کارها برای هیچ چی میشه اگه پولشون رو پس بگت 

ن  بدنم رو بهش نزدیک کردم و تر رفت و و پوچ باشه؟ رسش پایی 

سیع کردم بدنم رو ریلکس کنم. باید طبییع به نظر برسه. کمرم 

ن پاهام  رو قوس دادم و نالیدم. وقتر زبونش رو تکون داد که بی 

رو بلیسه و یهو به کلیتم برخورد کرد، واقعا به نفس نفس افتادم 

ام توی و با یه دستم لحاف رو محکم گرفتم و دست دیگه

 رفت. موهاش 

سم داره چه غلیط یمیم کنه و بهش یادآوری کنم که خواستم بتی

کنیم و نباید واقعا من رو بخوره، ویل دوباره داریم نقش بازی یم

این کار رو نکرد و فقط من رو با انتظار شکنجه کرد و یه به کلیتم 

 خوردش. تر میشد، ویل واقعا نیمتر و نزدیکنزدیک

بازی کنم تمرکز کردم؛ باید طبییع  به جاش روی اینکه طبییع

باشه. نفسم رو حبس کردم، به خودم پیچیدم و نالیدم و کل 

 بدنم رو سفت گرفتم تا نشون بدم مثال ارضا شدم. 

ن پاهام بود، ویل ذهنم  این کار سخت نبود وقتر رس جکسون بی 

درگت  اون نبود. فکرم سمت کیس بود که از پشت شیشه نگاه 

ی بودم که کرد. آروم واژ یم نم رو لمس کرد و من اونقدر حرسی

 خواستم به ارگاسم برسم. واقعا یم
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ن آروم من رو بوسید تا به نوک سینه های هام رسید. دستاز پایی 

بزرگ جکسون روی باسنم قرار گرفت و بیشتر من رو به عقب 

تر شد. لحاف رو از زیر ی تخت نزدیکهول داد که رسم به لبه

ن کشید  و جمعش کرد. سیع کرد وقتر داریم سکس پامون پایی 

ه. یم  کنیم جلوی دید مستقیم بیننده رو بگت 

ن پاهام. در تمام  کاندوم رو روی آلتش گذاشت و دوباره اومد بی 

 کرد. هام نگاه یممدت به چشم

ن و خودش هم نیاز نبود که نذاشت بیننده ها تمام بدنم رو ببیین

ام گذاشت و به اجرا ببینه. به من و همینطور موقعیتمون ا حتر

 کردن ادامه دادیم؛ کارمون رو انجام دادیم. 

ون، شلوارش رو فقط به اندازه ای که آلتش از شلوارش بیاد بت 

ن کشید و یه کاندوم رو روی آلتش گذاشت. نتونستم بهش  پایی 

نگاه نکنم. آلتش بزرگ بود؛ دراز و کلفت. خییل قشنگ و صاف 

 د. اومبود. کامال به هیکلش یم

ام گذاشتم و رسی    ع نگاهم رو ازش  منم مثل خودش بهش احتر

ی به سینه و شکم رو فرمش کردم.  ن ن برانگت  گرفتم و نگاه تحسی 

هاش رو گرفتم. پاهام به بازوهای صافش دست کشیدم و شونه

 رو باال برد و آلتش رو گرفت تا داخل واژنم بذاره. 

واقعا آلتش رو خوشبختانه برای بیننده یه جوری بود که انگار 

گذاشته داخلم، ویل توی واقعیت فقط خودش رو چسبونده بود 

وع به تکون دادن خودش کرد. آلت درازش به  ن پاهام و رسی بی 
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خورد و برخالف تظاهرمون نزدیک بود به خاطر کلیت خیسم یم

 برخوردش با واژنم به ارگاسم برسم. 

به زد و ص ورتش پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و بیشتر ضن

رو داخل گودی گردنم مخفن کرد و رسعتش رو باال برد. تندتر و 

به زد. با دست هاش محکم رونم رو گرفته بود. تندتر بهم ضن

بدنم غرق لذت و پر از حرارت بود، ویل ذهنم؟ ذهنم روی 

دونستم ی پشت شیشه تمرکز کرده بود. تا جانی که یمغریبه

ن که حتر وقتر  ن  دارن سکس یمحتما یه زوج بزرگسال هسیر کین

، ویل توی ذهنم اون مردی که توی بار بهمون نگاه هم نیم ن کین

ه شده بود و تمام شب من رو  دیدم بود. توی ذهنم اون بهم خت 

خواست. توی تصوراتم اون بهم نزدیک میشه و من رو به یم

خوابه و هیکل درشت و بره و میاد روم یماش یمخونه

بانعطاف ه بیشتر داخلم فشار میده و من رو پذیرش رو با هر ضن

 کنه. پر یم

شدم حتر صورتش رو هم ندیده بودم، ویل وقتر داشتم ارضا یم

ی که مهم بود فکر کردن به اون بود وقتر که  ن مهم نبود. تنها چت 

هام از لذت لرزید و بدنم رو دوباره روی از لذت نالیدم و سینه

 تخت گذاشتم. 

 کرد و وقتر به ارگاسم رسید، جکسون رسش رو توی گردنم مخفن 

نالید و آلتش رو به کلیت حساسم فشار داد که باعث شد دوباره 

 به ارگاسم برسم. 

 « ممنونم. »وقتر کارش تموم شد آروم زمزمه کرد: 
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 و روی بدنم افتاد. 

وقتر از روم بلند شد به زور لبخندی بهش زدم. شلوارش رو 

یش پر شده بود. خودم رو پوشید و کاندوم رو درآورد که از آب من

ی که ما االن  ن وادار کردم که به اونور نگاه کنم. تصویر از اون چت 

رسید. به عقب تکیه داد و تر به نظر یمانجام دادیم صمییم

هاش لحاف رو روی هر دومون کشید و من رسم رو روی شونه

 گذاشتم. 

ور هام از روی چراغ کنار پنجره دباالی رسم رو بوسید، ویل چشم

ن بود؛ یعتن هنوز ییک داخل اتاق بود. این  نمیشد. هنوز ستی

ها ارضا بشن؟ بعد از دیدن صحنه قسمتیه که باعث میشه اون

ن صحنه  بردن؟ ای لذت یمارتباط و سکس؟ از دیدن همچی 

ه شدم که چشم ن هام یماونقدر به چراغ خت  سوخت. مطمی 

ه شده بودم تا وقتر که قرمز  شد. پلک نیستم چقدر بهش خت 

 زدم و نگاهم رو برداشتم. 

ین سکس ساختگیت بود یا نه؟»  « خب بهتر

 « قرار نبود واقعا من رو بلییس! »با رسزنش و یکم حرارت گفتم: 

چشیدم. خیس شدن واژنت واقعا حداقل باید طعمش رو یم»

 « ام کرد. وسوسه

 « بس کن! »

به  ای به بازوش زدم. خندیدم و ضن
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هام خیس بشه، دیگه جلوی چونه مهم نیست چقدر واژنت»

 « کنم. این کار رو نیم

خندیدم. به سوالش خندیدم. به موقعیت عجیب غریتی که 

 جلوی یه مرد لخت شدم و ادای سکس کردن درآوردم خندیدم. 

خندیدم به اینکه واقعا لذت بردم و از اینکه یه مرد از پشت 

 . کرد و ارضا میشد خوشم اومده بود شیشه بهم نگاه یم

دونستم چجوری باید این احساسات ضد و خندیدم چون نیم

 ترین کار بود. نقیضم رو هضم کنم و خندیدن راحت

___________________________ 
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 فصل پنجم 

 

 کالم 

 

ن رون ! خییل خوشمزه»های پاش بود: رسم بی   « ای. لعنتر

باره روی واژنش هام گشت تا دو بدنش رو باال آورد و دنبال لب

ن لبهبذارم. کنار یه لبه اش رو ی دیگهی واژنش رو بوسیدم و پایی 

هم بوسیدم و زبونم رو داخل سوراخ واژن خیسش فرو کردم. 

های واژنش کرد. با انگشت شستم لبههاش بیشتر تحریکم یمناله

گ گل از هم باز کردم و لب هام رو روش گذاشتم؛ رو مثل گلتی

 ش کردم. عاشق این بودم که به صورتم چسبیده. زبونم رو داخل

تر تکونش وقتر زبونم رو روی کلیتش گذاشتم، تندتر و محکم

ن دادم؛ ناله  و سنگی 
کردم و تر شد. بینش یکم مکث یمهاش بیشتر

ها و آه اش کنم. عاشق نالهلیسیدم تا شکنجهدور کلیتش رو یم

و خودش رو کرد کشیدنش بودم و جوری که خودش رو بلند یم
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ین و خوشمزهبه صورتم یم هام ی آبش چونهچسبوند. طعم شت 

رو خیس کرد و طعمش رو چشیدم. عاشق این بودم که خیسیش 

کرد. های پر از لذتش بیشتر داغم یمکامل من رو بپوشونه و ناله

رسید بدنش رو قوس داد؛ وقتر که داشت به ارگاسم یم

ش رو سفت گرفته بود و من هاش رو دیدم که باال و کل بدنسینه

 ی خیسیش رو خوردم. همه

 « لطفا کالم، لطفا! »نالید: 

 « خوای بکنمت؟یم»

ن رون پاهای الغرش بلند کردم و آلتم رو که از لذت  رسم رو از بی 

ن روی واژنش کشیدم و با درد یم کرد گرفتم و از باال تا پایی 

 خیسیش آلتم رو خیس کردم. 

 « اژن خیست رو پر کنم؟ای تا با آلتم و آماده»

 « آره... آره... لطفا! »

های واژنش دورش احاطه شد و آلتم رو داخلش گذاشتم. لبه

تر کرد. خم شدم تا نوک گرمای بدنش، آلت پر از دردم رو گرم

ن سینه هاش رو بمکم؛ نوکشون رو گاز گرفتم و صورتم رو بی 

ز هاش مخفن کردم. محکم خودم رو بهش فشار دادم و اسینه

 بردم. خورد لذت یمهام به باسن نرمش یمحس اینکه بیضه

به زدم.  عقب کشیدم و گردنش رو بوسیدم و دوباره بهش ضن

هاش که از هم باز شده بود رو بوسیدم و با هر فشارم آروم و لب

 ی پر از دردش باعث شد لبخندی بزنم. تر کردمش. نالهمحکم
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کنار زدم و به ای روشنش رو از روی صورتش  موهای قهوه

 « ای تا االن واقعا بکنمت؟آماده»های درخشانش زل زدم: چشم

بدنم از روی تخت تکون شدیدی خورد و عرق روی پوستم 

ن زانوم بود. دست هام دور آلت سفتم بود و نشسته و مالفه پایی 

دادم. رسش بنفش شده بود و آماده بود که به محکم فشارش یم

 ارگاسم برسم. 

ه که خوابش رو دیدم؛ باورم نمیشه که االن هم که باورم نمیش

کنم. باورم بیدار شدم هنوز آلتم سفته و هنوز بهش فکر یم

 نمیشد کابوس ندیدم. 

دوباره روی بالشتم دراز کشیدم، ویل آلتم رو ول نکردم. نور 

ن پرده  از بی 
ی

ی رنیک ها اومد داخل. باید زود بیدار بشم، خاکستر

خواستم دوباره برگردم به تموم کنم؛ یم خواستم کارم رو ویل یم

ی و تصوراتم. چشم ن ن رو از ذهنم پاک هام رو بستم. همهفانتر چت 

کردم و دوباره خودم رو توی اتاق تصور کردم. یادم میاد چجوری 

ام روی دستم رو به دیوار گرفته بودم در حایل که دست دیگه

ون های ای که از لبآلتم بود و رسعتم رو با هر ناله بازش بت 

به کردم. رسعتم رو با سینهاومد هماهنگ یمیم هاش که با هر ضن

 خوردن هماهنگ کردم. تکون یم

لرزیدن و کرد، ویل جوری که یمهاش به زور دستت رو پر یمسینه

های صورتیش که خواهان زبونم بود؛ جوری که توی نوک سینه

ستم که بازوم خواهاش رو یماون اتاق ناله کردم و عاجزانه دست

 رو محکم فشار بده و من رو نگه داره تا به کردنش ادامه بدم. 
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کردن خدایا! تا حاال خودم رو به جای کسانی که جلوم اجرا یم

نذاشته بودم، ویل این دفعه این کار رو کردم. تصور کردم که رون 

پاهاش دور باسنم حلقه شده. تصور کردم که چقدر واژنش 

م. جوری که واژنش با هر مکش، محکم خیس و داغه دور آلت

 خواست که دوباره پرش کنم. کشید و یمآلتم رو داخل خودش یم

هام سفت هام رو تکون دادم در حایل که ماهیچهتندتر دست

کرد برای اینکه داخل واژنش به ارگاسم شده بود. بدنم درد یم

هام رو محکم بهش فشار بدم وقتر خواست بیضهبرسم. دلم یم

کردم و نبضش رو روی آلتم حس خودم رو داخلش خایل یم که

 شدم تا از صدای لذتش تغذیه کنم. کنم همینطور که خم یم

ی شکمم پاشیده بدنم پر از لذت شد و آبم روی سینه و ماهیچه

اش رو شنیدم که با صدای من شد. نالیدم و دوباره صدای ناله

 ییک شده بود. 

خارچی نداشت تکون شدیدی  آلتم از صدانی که واقعا وجود 

ی رو توی بدنم   بود تا لذت بیشتر
ن
خورد، ویل فقط فکرش کاف

ام و حس کنم. حرکت دستم رو آروم کردم و به آلت خوابیده

زده کثیف کارِی روی بدنم نگایه کردم. اصال ناراحت یا خجالت

 نبودم. 

ده قبال برام پیش نیومده بود که یه اجرا اینقدر تحت تاثت  قرارم ب

و با خاطراتش دوباره خودارضانی کنم؛ مخصوصا توی خوابم. 

 خودارضانی یم
کنم که پورن ببینم و صورتشون معموال وقتر

مشخص نباشه، ویل این دفعه فرق داشت. این دفعه همون 
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ی دختر زیرم بود و تصویرش واضح بود. فقط با یادآوریش قفسه

جودم رو پر کرده ام پر از هیجان شد؛ حس مثبتر که تمام و سینه

 بود. 

یکم دیگه دراز کشیدم تا وقتر که ساعتم زنگ خورد و باالخره 

 بلند شدم، دوش گرفتم و آماده شدم که برم. 

... 

ن گذاشتم تا دقیقا با گوشهبرنامه ی ی درش رو یکم باالتر روی مت 

ن هم راستا بشه و برگه ها رو کنارش گذاشتم. خودکارم رو از مت 

ون آو  ن که داشتم کیفم بت  ن دو تا برگه گذاشتم. همی  ردم و بی 

ن دانشجو هام رو طبق حروف الفبا مرتب یمماژیک کردم، اولی 

 وارد کالس شد. 

 « به کالس نجوم خوش اومدی. »با لبخند بهش نگاه کردم: 

ط یم صبح برای دانشجوها خییل زوده؛  ۹بندم ساعت رسی

ن روز.   مخصوصا برای اولی 

م نشستم و گوشه ن با هر دانشجونی که از در وارد میشد ی مت 

یک نبودن نجوم کردم. این ترم برای رشتهسالم یم ن هانی که فت 

دادم. به نظر مثل دانشجوهانی که آماده بودن تا درس یم

ها افزایش بدن، خییل مشتاق ی ستارهاطالعاتشون رو درباره

ن میشم که به اندازه  تمام عالقه و اشتیاقمنبودن. مطمی 
ن
 ی کاف

کم بقیه هم عالقمند بشن. اگه رو توی مباحث نشون بدم تا کم

ی موضوعات هیجان نداشته باشه پس دانشجو چرا استاد درباره

 باید داشته باشه؟ 
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یک رو خشک درس یمبیشتر پروفسورها رشته ن دادن، های غت  فت 

ویل برای من این یه چالشه تا تالش کنم حتر اگه شده یه 

ی که توی فضا هدانشجو رو عاشق ستار  ن ها، سیارات و هر چت 

 هست بکنم. 

 « سالم! به کالس نجوم خوش اومدی. »

ها با چشمخییل های گشاد وارد ها رسشون رو تکون دادن و دختر

شدن. تا االن سه سایل هست که اینجا درس میدم و به این 

تر وضعیت عادت کردم. من از اکتر پروفسورهای دیگه جوون

کردم و اعتنانی یمختی نبودم؛ پس نی خودم نی  یبودم و از قیافه

ام کوتاه بود تا فکری با زدم، ویل توجهمودبانه لبخند یم

. به کالس نگاه کردم در حایل که تقریبا کل کالس  ن خودشون نکین

وع پر شده بود. فقط چند دقیقه ی دیگه مونده بود و بعد رسی

 کردم. یم

 « سالم خوش... »

های بعدی که وارد کالس شدن سالم وقتر خواستم با دانشجو 

 بزنم. 
ن
 کنم، گلوم قفل شد و نتونستم حرف

 دو تا دختر بودن؛ ییک بلوند که اصال ندیده بودمش و اون ییک؟ 

ی که تو کالب ویر کار یم کرد. توی کالس منه؛ خودش بود؛ دختر

 به عنوان یه دانشجو. به عنوان دانشجوی من! 

ن پچفشار خونم باال رفت. صدای خفه ها و هیاهوی پچی گلوم بی 

هام رو باریک کردم و فقط روی خودش کالس گم شد. چشم

ی که دوستش گفته بود یم ن  خندید. تمرکز کردم؛ داشت به چت 
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خییل شبیه به خودش بود، ویل یه جوری متفاوت به نظر 

رفت و بعضن رسید. توی ُویر با اعتماد به نفس و بلوغ راه یمیم

ت ها فقط لباوقت ن و سوییرسی س زیر تنش بود، ویل اینجا جی 

سایز بزرگ پوشیده بود و خییل شبیه به یه دانشجو بود و 

ی اینکه چقدر جوونه خواستم خودزنن کنم که قبال متوجهیم

ها بود، ویل نشده بودم. بدترین حالت اینه که کالس سال اویل

یه که تره. شاید سال باالیباید امیدوار باشم که شاید اون بزرگ

االن این درس رو گرفته؟ چندشم شد و حس کردم یه منحرفم 

 ساله نظر دارم.  ۱۸که به یه 

 !  لعنتر

ده شد و برام سخت بود که نفس عمیق ی سینهقفسه ام فرسی

م. به  ن بگت  ل کنم. مجبور شدم رسم رو پایی  بکشم تا خودم رو کنتر

وع به شمردن بند کفشم کردم. به کفش ه شدم و رسی هر هام خت 

ی چنگ زدم تا خودم رو جمع و جور کنم. وقتر تونستم  ن چت 

 نفیس تازه کنم، به زور لبخندی زدم و به باال نگاه کردم. 

 « به کالس نجوم خوش اومدین. »

از روی صندلیش بهم نگاه کرد و لبخند زد. با ترس منتظر بودم 

که من رو بشناسه. البته به خاطر امضای قرارداد عدم افشای 

ی بگه، ویل حتر نیمهویت نیم ن تونستم به عمق تونست چت 

 فاجعه فکر هم بکنم. 

ویل اصال من رو نشناخت. خییل زود نگاهش رو ازم گرفت و به 

د نگاه کرد. دوستش در حایل  ن دوستش که با بازو بهش سلقمه مت 
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ی رو زمزمه کرد؛  ن ه شده بود توی گوشش یه چت  که به من خت 

  داره میگه. خواستم تصور کنم که چی حتر نیم

. هر  ن آخرین دانشجوها هم اومدن و همه رس جاشون نشسیر

چقدر تالش کردم تا بهش توجه نکنم، ویل باز هم نگاهم سمت 

ش رو از توی کیفش اون یم رفت. دیدم که داره خودکار و دفتر

های الغرش شدم که چجوری ها و انگشتدرمیاره و محو دست

 پالستیک رو گرفته بود. 

ها وقتر از اوج لذت مشت میشن اون دست دونستمیم

 چجورین. 

 خدای من! 

ی بلندی کرد و مشت کوچیکش وقتر که با ارگاسم دومش ناله

یکش بود، خییل بد ارضا شدم. پاهای خم شده اش از پشت رسی

تر گرفتم. تندتر و اوج لذت کشیده شدن و من آلتم رو محکم

 صداهانی که از خودش سخت
آورد رو دریمتر مالیدمش و وقتر

 تونستم ناله نکنم. شنیدم نیمیم

ون کشیدم. قبل از  رسم رو تکون دادم و خودم رو از خاطرات بت 

م چرخیدم و اینکه کیس متوجه ن ی آلت نیمه سفتم بشه، دور مت 

 روی صندلیم نشستم. 

 !  اون دانشجوئه؛ اون دانشجوی توئه لعنتر

ف رو لیست های مختلبعد از اینکه توی ذهنم اسم کهکشان

کردم و نفس عمیفر کشیدم تا حواسم رو جمع کنم، باالخره 

 آماده بودم که بلند شم تا کالس رو ادامه بدم. 
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س هستم و شما توی کالس »  پت 
. من دکتر نجوم  ۱۰۱صبح بخت 

. این کالس برای رشته ن یکه، ویل شاید تا آخر هستی  ن های غت  فت 

 « تارییک بیاین.  سال تونستم شما رو متقاعد کنم که به سمت

بعضن از دانشجوها به شوخیم خندیدن در حایل که بقیه 

 « آره حتما! »هاشون یه جوری بود که انگار میگن: قیافه

 از اونجانی که روز اوله، فقط به برنامه»
ن
ی درش و معرف

ن که برین. خودمون یم  « پردازیم و بعد آزاد هستی 

دانشجوهای ردیف اول هانی که جلوم بود رو برداشتم و به برگه

دادم. بهشون توضیح دادم که ییک بردارن و بقیشون رو بدن به 

 بغل دستیشون. 

د تا در مورد مباحث ابتدانی مثل نمرات، حضور در  خییل زمان نتی

ی کالس، تاری    خ امتحان و فعالیت کالش توضیح بدم و همه

ه نشم؛ هنوز حگفتم سیع یمها رو که یماین تر کردم به اون خت 

 دونستم. اسمش رو هم نیم

ن ایستادم و به یه رایه فکر  وقتر کارمون تموم شد، دوباره کنار مت 

 خواست ازش بدونم رو بدست بیارم. کردم تا اطالعانر که دلم یم

ین بخشش بود و اگه باید از همه ی بدونم چند سالشه که مهتر

سم، خب اصال ایرادی نداره:  یاین اوگ، ب»دانشجوها این رو بتی

ن تا من  . اسمتون رو بگی  ن  کنی 
ن
تک تک خودتون رو معرف

ن و  حضوریتون رو بزنم؛ بعد سنتون و اینکه سال چندم هستی 

 . ن  « رشتتون رو هم بگی 

 « شما چند سالتونه؟»
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یه دختر گندیم که ردیف جلو بود پرسید. سوالش باعث شد 

 دوستش آروم بخنده و من مودبانه لبخندی زدم. 

ی کنم و با رشتهسه ساله که اینجا تدریس یم سالمه و  ۲۹من »

یک فارغ ن  « التحصیل شدم. فت 

 »به سمتش برگشتم: 
ن
خب تو چرا اول خودت رو معرف

؟نیم  « کتن

 کرده بودن تا به اون 
ن
تقریبا بیشتر کالس خودشون رو معرف

ن صداش از فضای بینمون  رسیدم. صداش آروم بود و انگار طنی 

 کرد. گذشت و به پوستم برخورد  

یوترانی »
ن ن درینگر هستم. رشتم بیولوژیه و قصد دارم فت  من اوکلی 

 « رو ادامه بدم. 

 « و چند سالته؟»

دونن که چرا این سوال رو پرسیدم و لرزش حس کردم همه یم

هام هجوم جزن  صدام رو شنیدن. با خونن که به سمت گونه

 آورد مبارزه کردم. 

سالم  ۱۹کردم. من تازه   داااه، اون رو فراموش»با خنده گفت: 

 « شده و سال اولیم. 

 سالشه!  ۱۹سال اویل! 

چند لحظه پیش ترسم از این بود که رسخ بشم، ویل دیگه مهم 

نبود؛ چون انگار تمام خون بدنم خشک شده بود. گوشم زنگ 

د و صدای سه تا دانشجوی بعدی رو نشنیدم. لبخند و  ن مت 
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. تالش کردم نفس صورتشون محو بود و من مات و مبهوت بودم

 بکشم. 

 ساله خودارضانی کردم.  ۱۹یه سال اویل! من با یه سال اویِل 

 !  لعنتر

درد شدیدی گرفتم و حس گناه و عذاب وجدان تموم وجودم دل

رو گرفت، ویل وقتر که کالس رو تعطیل کردم و از پشت رس 

های رنگ دیدمش که داره از کالس خارج میشه، به یاد نوک سینه

اش افتادم؛ حس گناه رفت و جاش رو به حس نیاز و پریده

ن داد.   خواسیر

کردم. تونستم ازش دوری یمبه خودم اعتماد نداشتم؛ باید تا یم

ن بودم که یم تونم با دیدنش توی کالس کنار بیام، ویل توی مطمی 

کالب ُویر باید ازش دوری کنم. شاید به دنیل وضعیتم رو توضیح 

 کنه میام. ون کار نیمبدم و بهش بگم هر وقت ا

حل این بود که برنگردم اونجا، ویل من به ُویر خییل ترین راهراحت

 تونستم نرم. نیاز داشتم و نیم

ن درست میشه. فقط باید سنش و اینکه دانشجوی منه همه چت 

 رو مدام برای خودم تکرار کنم تا بتونم مقاومت کنم. 

ن درست میشه!   همه چت 

___________________________ 
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 فصل ششم 

 

ن   اوکلی 

 

ون میام!   از این وضعیت زنده بت 

تا چند ماه دیگه این شعار منه. دیشب تا دیر وقت توی کالب کار 

ی کردم و بعدش کالس داشتم. االن هم دارم ساندوی    چ کرهیم

چپونم در حایل که باسنم رو بادوم زمیتن و مربا رو توی دهنم یم

ن به سمت دانشکده  کشونم. یک یمی فت 

رفتم اونجا و حس یه آدم احمق رو داشتم که روز اویل بود که یم

ی خییل دیر کرده؛ مخصوصا که توی لحظات آخر، کارمند اداره

 بورسیه با سخاوتمندی من رو وارد لیست کرده بود. 

ن االن خسته شده بودم، ویل باید روز دوم کالس ها بود و از همی 

ی شلوغ دیوونه گذره و به این برنامهیم به یاد بیارم که این هم

 کنم. کننده عادت یم

ن که در بزرگ ساختمون کرم رنگ رو باز کردم، با خودم فکر  همی 

س برخورد کنم. نیم  پت 
تونستم از فکر کردن کردم شاید به دکتر

های پر نور آبیش رو یه یاد آوردم که بهش دست بردارم. چشم

رسید. تر هم به نظر یمدرخشانزیر موهای تقریبا مشکیش حتر 
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ه شده بود و با نگاهش سوراخم یم کرد. سیع کردم بهم خت 

م؛ به خودم یمنادیده گفتم حتما توهم زدم. اون به اش بگت 

تونستم؛ کنه، ویل نیمی دانشجوهاش همینطوری نگاه یمهمه

ممکن بود که حسش نکنم.   غت 

ی روی صو بخیسی از من یم ن رتم چسبیده. گفت که شاید یه چت 

سم و اون یجوری نگاهم کرد که انگار سه  چرخیدم تا از اولیویا بتی

س برگردوند. تا چشم دارم و رسی    ع توجه  پت 
اش رو به دکتر

س به طرز خارقنیم  پت 
ای العادهتونستم رسزنشش کنم. دکتر

ن کالس ترم دومم توقع  جذاب و جوون بود و اصال توی اولی 

ی رو نداشتم. ه ن ن چت  اش برام سوال بود چرا اون استاد مههمچی 

شده، ویل رسی    ع فکرم رو خفه کردم. به خاطر اینکه فکر کردم 

 مهم
ی

 آدم جذانی باید یه زندگ
ن تر داشته باشه تر و بزرگهمچی 

 حس حماقت کردم. 

د. قدرنر که داشت  ن خییل مشتاقانه در مورد مباحث حرف مت 

باعث میشد کرد. حداقل کالس بیشتر حواس آدم رو پرت یم

حواسم رو جمع کنم؛ وگرنه که دوست داشتم به حرکت 

ه بشم. لب  هاش موقع حرف زدن خت 

کنم نبینمش. هانی که داخل ساختمون کار یمامیدوار بودم وقت

ام اون هم روی مافوقم، اینجوری مجبور نبودم با کراش احمقانه

 پروفسورم، مقابله کنم. 
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خایل کردم و در رو باز کردم تا لبخندی زدم و ذهنم رو از افکارم 

یک بشم. یه زن درشت هیکل با موهای سفید  ن  اصیل فت 
وارد دفتر

ن باهام سالم کرد.  ین از پشت مت   و لبخندی شت 

 « تونم بهت کمک کنم عزیزدلم؟سالم، چجوری یم»

ن درینگرم. این ترم اومدم اینجا تا به عنوان » سالم، من اوکلی 

 « استادیار کار کنم. 

 « البته.  اوه،»

 
ن
ش بلند شد و به سمتم اومد تا خودش رو معرف ن از پشت مت 

من دانا هستم، منیسی دانشکده. چرا وسایلت رو اینجا »کنه: 

ن من نیم ذاری تا اطراف رو نشونت بدم و معرفیت کنار مت 

 « کنم؟

تور نسبتا کوتایه بود. یه راهروی کوچیک توی یه طرف با سه 

و در دیگه اتاق خروج بود. سمت اتاق که یکیش اتاق کنفرانس 

ن این دو تا، فضای دیگه دفتر رئیس دانشکده یک بود و بی  ن ی فت 

ن منیسی و چهار تا صندیل و یه  کوچیک انتظار قرار داشت که مت 

 گلدون اونجا بود. 

. ما ییک از دانشجوهای سال » خییل خوشحالم که اینجانی

گه پیدا کنیم. کردیم ییک دیآخریمون رو از دست دادیم و فکر نیم

یک همیشه کوچیکه. رشته ن یکه؟انجمن فت  ن  « ات فت 

یوتراپ اوه، نه! من رشته» ن ام زیست شناسیه و امیدوارم فت 

 « بشم. 
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 « خب خدای من، چی باعث شد که بیانی اینجا؟! »

 « از رس ناچاری؟»خندیدم: 

ن رفت و نشست و به جوابم خندید:  به هر حال »پشت مت 

 « گه هم این اطراف هست. خوشحالم که یه خانم دی

ش نشسته  ن نشستم و اون همونطور که روی صندیل پشت مت 

 بود، منتظر بود تا کامپیوترش روشن بشه. 

؛ اون مسئول بذار ببینم، تو به آقای اریکسون کمک یم» کتن

ن کنه آزمایشگاهه و تو بهش کمک یم کتن تا وسایل رو آماده و تمت 

س هم ک  پت 
. ار یمو همینطور با آقای دکتر  « کتن

بانش تندتر شد، ویل  وقتر اسمش رو شنیدم قلبم افتاد و یکم ضن

م. نیمسیع کردم نادیده خواستم خودم رو با لکنت زبون اش بگت 

 ها خجالت زده کنم. ای مثل اینو رسخ شدن یا هر کار احمقانه

ی استادها مایلن استادیار داشته باشن تا برای مدنر بقیه»

ن  . هادسون، دانشجونی که رفته، بیشتر به دکتر باهاشون کار کین

س کمک یم ، ویل نگران نباش؛ کرد و تو جای اون رو پر یمپت  کتن

س خییل مهربونه.   پت 
 « دکتر

 « اسمم رو شنیدم؟»

ای راهرو رو پر کرد. خودش بود؛ بلند، با صدای مردونه

های پهن که نزدیک بود به دو طرف دیوار راهرو بخوره. با شونه

لبخند گرم و جذاب به دانا نگاه کرد؛ از همون لبخندهانی که  یه

. به مادربزرگت یم  زنن
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البته، داشتم به استادیار جدیدت که این ترم به تو و آقای »

. کنه یماریکسون کمک یم  « گفتم که چقدر مهربونن

ین لبخندی رو که بلد بودم زدم و  به من اشاره کرد و من بهتر

 کنم. س که دارم به زور این کار رو یمدونستم خییل ضایعیم

 نفس عمیققق! رسخ نشو، رسخ نشووو! 

هاش به من افتاد و فقط برای یه لحظه که اصال مشخص چشم

 نبود خشکش زد و چرخید تا باهام سالم کنه. 

 « بله خانم درینگر، دیروز توی کالس همدیگه رو دیدیم. »

ن  ی بودم که دفعهلبخندش مودبانه و رسد بود. اگرچه من مطمی 

ی نسبت به االن نشون داد. قبل عکس  العمل بیشتر

؟چی باعث شده که بیای توی دانشکده» یک کار کتن ن  « ی فت 

دوست داشتم دوباره به شوچن بگم از رس ناچاری، ویل خییل 

ی کنم بیشتر کار کنم تا هزینهسیع یم»صادقانه جواب دادم: 

 « شهریه کمتر بشه. 

« .  « خوبه، سختکوشی

ی دیگه ده دقیقه»رسش رو تکون داد و به سمت دانا برگشت: 

ها رو برای فردا گردم. امکانش هست اینیه جلسه دارم، ویل بریم

؟  « کتی کتن

ن تا عرص به دستتون » ن میشم که اوکلی 
س. مطمی   پت 

البته دکتر

 « برسونه. 
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به من نگاه نکرد و گفت ممنونم و پشت دری که اسمش روش 

 غیبش زد.  نوشته شده بود 

ن پیش آقای اریکسون. اون توی اتاق » مت پایی  خب، بذار بتی

ات آزمایشگاهه؛ مطمئنم که اون وظایفت رو بهت میگه و  ن تجهت 

ن کارت تموم شد بهت یاد میدم  . وقتر پایی  یادت میده چی کار کتن

 .  « که چطوری با دستگاه کتی کار کتن

ون   بت 
رفتم و وقتر از سه به دنبال دانا به سمت ته راهرو از دفتر

ات شدیم. پر از برسی و بطری بود و  ن اتاق گذشتیم وارد اتاق تجهت 

ن  دونستم به هانی که تا حاال ندیده بودم و یه ذره هم نیمماشی 

خورن. آقای اریکسون آدم خوش برخوردی بود و چه دردی یم

رسید. عینک ضخییم داشت و یکم ساکت و خرخون به نظر یم

کم لکنت داشت، ویل شکایتر نداشتم. صداش آروم بود و ی

 ترجیح یم
ن
 دادم. سکوت رو بیشتر از وراچی و پرحرف

ن رو توضیح داد و یه برگه بهم داد تا به  آقای اریکسون قوانی 

 کمک اون وسایل رو مرتب کنم. 

ی هفتاد پخش میشد و زمان برام زود موزیک راک دهه

تب کرده بودیم و گذشت. قبل از اینکه بدونم تمام اتاق رو مر یم

سه ساعت گذشته بود. فقط چند ساعت دیگه تموم بود و 

 ام که قرار نبود اجرانی کنم. تونستم برم دنبال کار شبانهیم

با آقای اریکسون خداحافیطن کردم و کیفم رو جمع کردم و به 

س رو کتی بزنم. سمت اول راهرو رفتم تا برگه  پت 
 های دکتر

... 
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ه کتی زده بودم توی دستم بود و در اتاق دکتر های گرم که تاز برگه

س رو زدم.   پت 

 « بیا داخل. »

ن رو آوردم. »  « کاغذهانی که خواستی 

ن قاب ضخیم عینکش به من نگاه  از کارش دست کشید و از بی 

 کرد. 

 « اوه، آره ممنون. بذارشون اینجا لطفا. »

ش گذاشتم و عقب رفتم. دیدم ک ها رو گوشهورقه ن ی مت 

ن. شون کرد تا با گوشهجاجابه ن توی یه راستا قرار بگت   ی مت 

 « عینک قشنگیه. »

سالمه، ویل از االن برای مطالعه  ۲۹ممنون. ازشون متنفرم! »

 « باید عینک بزنم. مثل یه آدم پت  میشم. 

 با نارضایتر خندید. 

 « اصال اینطور نیست. »بدون اینکه فکر کنم حرف از دهنم پرید: 

ن رو نگاه کردم؛ به سختر آب دهنم  رو قورت دادم و پایی 

 العملش رو ببینم. تونسم عکسنیم

ن دیگه» ای نیاز ندارین؟ تا یه ساعت دیگه به هر حال! چت 

 « اینجام. 

 گشت. به اطراف اتاق نگایه انداخت انگار که دنبال کاری یم
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ها رو که اونجا تلنبار کردم. ی برگهدر واقع هست؛ جعبه»

باید طبق حروف الفبا مرتب بشن و برن توی تصحیح کردم، ویل 

 « پوشه. 

هام گشاد ی پر از کاغذ رو کنار کابینت دیدم چشمتا جعبه ۵وقتر 

ی حالت صورتم شده بود؛ چون خندید و سیع شد. انگار متوجه

 کرد آرومم کنه. 

اش رو اش رو امروز انجام بدی؛ فقط یه جعبهنیاز نیست همه»

پیش که بازنشسته شده یکم از مقاالت تموم کن. پروفسوِر سال 

 « و تحقیقاتش رو برام گذاشته. 

 « این خییل بیشتر از یکمه. »

. توی دفتر خودش دیدی اینجوری نیماش رو یماگه بقیه» گفتر

 « ها تقریبا تا سقف رسیده بودن و چند تا ردیف بود. جعبه

 پس خوبه شما فقط پنج تاش رو داری؛ وگرنه تا وقتر بازنشسته»

ن باید همه  « اومدم. اش اینجا یمبشی 

خندید و من یکم محو لبخندش شدم. خیط که موقع لبخند زدن 

اش که وقتر پوستش اش افتاد و چال کوچیک چونهروی گونه

 کش اومد کمتر مشخص بود. 

وقتر باال رو نگاه کرد نگاهم رو ازش گرفتم؛ انگار که مچ یه بچه 

 .  رو گرفته باشی

وع  »  « کنم. خب باید رسی
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یه ساعت رو توی سکوت کنار هم کار کردیم. اون رفت، ویل 

کنه، رسش رو دیدم که داره نگام یمبالفاصله برگشت. هر بار یم

د و دوباره به کارش مشغول میشد. حتما تکون یم ن داد و لبخند مت 

ن بشه که گند نیمیم زنم. خییل وسواش بود. خواست مطمی 

ها توی یه راستا و موازی قرار رگهدیدم که داشت خودکار رو با ب

ن میشد که همهیم ی مشخض از ها فاصلهی برگهداد. یا مطمی 

های کوچیک. باید جلوی نگاه لبه ن ن چت  ن داشته باشن و همی  ی مت 

ه. کردنم رو یم  گرفتم قبل از اینکه مچم رو بگت 

م. »  « خب، من دارم مت 

د به این دختر کالم! زیا»دانا از الی در رسش رو آورد داخل: 

 .  « بیچاره سخت نگت 

ویل من فکر کردم که تو گفتر »با ابروهای درهم به دانا نگاه کرد: 

 « برای همیشه خدمتکارمه. 

 « هرگز! »هاش رو باریک کرد: دانا هم چشم

. کالم، فردا »و بهم چشمک زد:  ن شب خونی داشته باشی 

ن جمعه یمیم  « بینمت؟بینمت. اوکلی 

 « بله خانم. »

 « شه، شبتون خوش. با»

س به صندلیش تکیه داد و بازوهاش رو   پت 
وقتر رفت، دکتر

گرفتم تا به زور باالی رسش کشید. باید خودم رو نیشگون یم
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نگاهم رو از لباس آبیش جوری که روی سینه پهنش کشیده 

م.   میشد بگت 

 « انگار شب شده؛ اصال نفهمیدم ساعت از پنج گذشته. »

 « کنه. کتن زمان پرواز یمها رو مرتب یماوه، واو! وقتر برگه»

 « ترین کار ممکن. جذاب»

 جواب رسی    ع و قاطعش رو دوست داشتم. 

ممنونم که به عنوان خدمتکارتون همیشه باید این کار جذاب »

ها رو برای ی اون جعبهدونم که همهرو انجام بدم. دروغ نگو! یم

 .  « من توی یه اتاق گذاشتر

مچم رو  »ی تسلیم باال آورد: به نشونه هاش رو خندید و دست

 .  « گرفتر

 « ام بدم. ی کارم رو انجگردم تا ادامهخب من جمعه بریم»

ها رو بستم و جام رو قبل از اینکه وسایلم رو بردارم، رس جعبه

 مرتب کردم. 

س پرسید:   پت 
  «1دیروقته. به همراه نیاز نداری؟*»دکتر

نیازی به »از کردم: م رو بها خندیدم و بدون فکر دهنمثل احمق

 « همراه مرد ندارم. 

 « اوه! آاا... منظورم اونجوری نبود. »

                                                           
 ی مذکر هم میده. همراه اینجا معتن فاحشه 1
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طبیع عجیب غریتی خوام؛ من حس شوخدونم، معذرت یمیم»

 « دارم. 

ای که به استادم زدم، ویل وقتر لپم گر گرفت از حرف احمقانه

 خندید. بهش نگاه کردم، اون هم رسخ شده بود و هنوز یم

تر میگم. متنفرم که دانا به دیگه منظورم رو واضحی دفعه»

کنم نصیحتم کنه. خاطر اینکه به دانشجوم گفتم اسکورتش یم

 « ترسم. بهش نگو، ویل یکم ازش یم

 « اس. مزخرفه! دانا یه فرشته»

ی پر از مرد رو رس جاشون تونه کل دانشکدهیه فرشته که یم»

 « بنشونه. 

قتر وسایلمون رو جمع کردیم از تصورش هر دومون خندیدیم. و 

 « خوای تا ماشینت همراهیت کنم؟یم»دوباره با دقت پرسید: 

ن نزدیکیه. » م خوابگاه دوستم که همی   « نه، ممنون. مت 

 « اوگ، مواظب خودت باش. »

ون رفتم. روز اول کار کردن با دکتر  دستم رو تکون دادم و از در بت 

ن پشت رس گذ س رو بدون چرت و پرت گفیر  اشتم. پت 

به سمت خوابگاه اولیویا رفتم؛ بهم سالم کرد و گذاشت برم 

کش با هم اتاقیش رفتیم. به جمع درس  داخل. به اتاق مشتر

دونستم که هام رو درآوردم، ویل یمخوندنشون پیوستم و کتاب

وع به حرف زدن اصال نیم تونم درس بخونم. تا نشستیم رسی

 یت همینه. کردیم و شک نداشتم تا وقتر برم هم وضع
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یک چطور بود؟ پرسهای خب روز اولت توی دانشکده» ن ی فت 

خسته کننده زیاد بهت توجه کردن یا نه؟ پرسهای خوشگل 

 « خسته کننده هم اونجا بود؟ لطفا بگو که بوده. 

هیچ »ام گرفت: پرسید خندههانی که پشت رس هم یماز سوال

 « فرستم رساغت. کیس رو ندیدم، ویل اگه دیدم یم

 « برای همینه که دوستیم. »

ویل جدی چطور »دستش رو باال برد تا بزنم قدش و من هم زدم: 

 « بود؟

ی عرص رو خوب بود. توی آزمایشگاه کمک کردم و بعد، بقیه»

س کمک کردم.   پت 
 « هم به دکتر

ها از اون سمت داد زد:   « دروغ نگووو! »ییک از دختر

 فکر کنم اسمش سیندی بود. 

ام رو عوض کنم خواستم رشتهجذابه. حتر یم اون خییل خییل»

 « تا بتونم بهش نزدیک بشم. 

خب حسودی کن هرزه »اولیویا برای اذیت کردنش گفت: 

ن و من این ترم باهاش نجوم داریم.   « خانوم؛ چون اوکلی 

 « هرزه! »

 سیندی با لبخند جوابش رو داد. 

 « اس. من شنیدم هرزه»

 « اط و ساکته. ویل خییل محت»یه دختر دیگه گفت: 
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 « دونن سیندی؟تو از کجا این رو یم»اولیویا پرسید: 

ها همه» اندازن روش. اش خودشون رو یمچرا نباشه؟ دختر

 « کنه. مطمئنم که اون هم سوءاستفاده یم

اما اون یه استاده. مطمئنا با دانشجوها کاری »سیندی گفت: 

 « کنه. نیم

اخت و به غیبت کردنش هاش رو با بیخیایل باال اندسیندی شونه

تره. تره عجیب غریبهمیشه اونن که از همه ساکت»ادامه داد: 

 « ترین رازها رو دارن. همیشه بزرگ

وع کردن درباره ها رسی ن دیگهدختر ای بحث کردن، ویل من ی چت 

ون بیام. فکر نکنم دربارهتونستم از فکر حرفنیم ی هاشون بت 

س حقیقت داشته باشه. البته  پت 
چند بار که بهم زل زده  دکتر

بود مچش رو گرفتم، ویل نگاهش سکیس نبود؛ فقط پر از 

 حرارت بود. 

از فکر کردن بهش دلم ضعف رفت؛ پس دیگه بهش فکر نکردم. 

ن االن هم شایعات در موردش زیاد باید باهاش کار یم کردم و همی 

 خواستم بیشتر به شایعات دامن بزنم. بود و من نیم

___________________________ 
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 فصل هفتم 

 

 کالم 

 

ن گفت:  خوشحال شدم که دوباره زنگ »شانون از اون طرف مت 

 « زدی. 

دونستم چی بگم؛ پس فقط گفتم هووم و لبخندی زدم. واقعا نیم

امیدوارم بفهمه منم از اینکه زنگ زدم خوشحالم؛ با اینکه 

ن نبودم چرا بهش زنگ زدم.   مطمی 

 دروغگو! 

، بوش و جوری که راه یمصورت خندو  ن رفت، جوری که ن اوکلی 

ن بود که به شانون زنگ زدم؛ همه اش میاد به خوابم و برای همی 

ن فکر نکنم. یم  خواستم تالش کنم که دیگه به اوکلی 

تعطیالت باعث شد تموم وقتمون پر بشه، مگه نه؟ برای من »

به  که اینطوری بود. مادربزرگم لگنش رو عمل کرده بود و نیاز 

وع کنم، ویل  کمک داشت که باعث شد کار جدیدم رو دیرتر رسی

م رس کار. هفته  « ی دیگه مت 

 « ی مادربزرگت متاسفم؛ امیدوارم حالش بهتر بشه. درباره»
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 « ممنون. »

عمهدرباره اش تعریف کرد. ی سفرش به خونه و دعواش با دختر

یه جرعه از ویسکیم رو نوشیدم در حایل که داشت خوابم 

د. شانون خییل زیبا گرفت. اون به اندازهیم ن ی جفتمون حرف مت 

برد، ویل من باید بود؛ با یه لبخند بزرگ و از زندگیش لذت یم

نوشیدم تا باالخره خودم رو قانع کنم که توی تارییک اتاقم کیل یم

 بهش زنگ بزنم. 

ن کنارم بود نیاز داشتم ییک حواسم رو از هفته ی پیش که اوکلی 

کنه و شکنجه آور بود. با همه دوستانه برخورد یم پرت کنه. 

ی کنه. خندهلبخند زیبانی داره که صورتش رو درخشان یم

اش رو که دیدم، زمان سختر رو گذروندم تا اون رو با معصومانه

ی که جلوی بقیه لخت میشه و میکننش تطبیق بدم؛  دختر

م تا ببینمش. یم ی که من این هفته نمت 
ته از ویر تونم یه هفدختر

 دور بمونم. 

ی کاریش به دنیل زنگ نزدم. خییل ی برنامههنوز درباره

ترسیدم که بخوام در مورد گرفتاری و مشکلم برای ییک دیگه یم

توضیح بدم و تصمیم گرفتم فقط نرم، ویل مدام بهش فکر 

ن بود کنجکاو بودم. بعضن کردم و دربارهیم ی پرسی که با اوکلی 

حسادت رو درونم حس کنم. دوست داشتم  تونستمها یموقت

دونستم کنه منم بکنم؛ یمکاری رو که اون پرس باهاش یم

 تونم. نیم



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

ای در تعجبم که دیگه چه کسانی تماشاش کردن. آیا کس دیگه

ون از کالب بشناستش؟ اون ها هم این هم غت  از من بود که بت 

؟ یا فقط منم که منحرفم و با درو ازش مخفن یم ن انشجوی کین

ی میشم؟ ساله ۱۹  ام حرسی

ویل حداقلش اینه که دارم این رو تغیت  میدم؛ برای همینم هست 

 که کنار شانون نشستم به جای اینکه به کالب ویر برم. 

 « درس میل دارین؟»گارسون پرسید: 

 های شانون رو قطع کرد و وارد زمان حال شد. صحبت

 « اوه، نه! »

حایل که دستش روی شکمش بود:  شانون با لبخند جواب داد در 

 « تونم، خییل پرم. نباید بخورم؛ خدایا! نیم»

 « خوریم، ممنون. درس نیم»

هام به شانون بود. دوست نداشتم به گارسون گفتم، ویل چشم

ه؛ اصال دوست نداشتم با کیس که  باعث بشم که خوابش بتی

م رس قرار حس کنه که تمام توجه  ام به اون نیست. مت 

 « ون ویسیک بیارم؟برات»

 « نه، ممنون؛ فقط رسید رو بیارین تا حساب کنم. »

شانون دست برد توی کیفش و من متوقفش کردم. توی این 

ون؛ پس من  مورد سنتر بودم و من ازش خواسته بودم بریم بت 

 باید حساب کنم. 
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ابش هاش بدرخشه و جرعهجوانمردیم باعث شد چشم ای از رسی

، انگشتش رو روی رو بنوشه. وقتر لیوان  ن رو گذاشت روی مت 

ن و پر از نیاز لبه ی خیس لیوان کشید در حایل که نگاهش سنگی 

 بود. 

 « ام تا یه نوشیدنن بخوریم؟دوست داری بیای خونه»

پرسه. شاید برم، ویل بازم باید دونستم این سوال رو ازم یمباید یم

سم؛ یم ا دونستم آخرش چیه و واقعتونم؟ یماز خودم بتی

ن رو یم خواستم. منظورش از این سوال چیه و منم همی 

ن و صافش رو یم خواستم که کنارش باهاش بخوابم و پوست تمت 

لرزه. دوست روی بدنم احساس کنم در حایل که بدنم از لذت یم

ی این زن و مال خودم بکنمش تا دختر معصویم داشتم برم خونه

دارم به خودم ثابت رو که من رو تسخت  کرده فراموش کنم. نیاز 

ن رو از فکرم کنم که یم تونم این کار رو بکنم و نیاز دارم اوکلی 

ون کنم.   بت 

ذارم من رو راهنمانی کنم و یمروی شانون و زیباییش تمرکز یم

 ذارم توی لحظه غرق شم. کنه؛ یم

 « رسه. خوب به نظر یم»

 کردم پنهانش کنمی لرزشی که من سیع یملبخندی زد و متوجه

 نشد. 

با هم به سمت ماشینش رفتیم و در رو براش باز کردم و آدرس 

 بینمت. رو ازش گرفتم و گفتم اونجا یم
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وقتر سوار ماشینم شدم، همونجوری نفس کشیدم که زمان 

تونم کردم و به خودم انرژی مثبت دادم. یمنوجوونیم تمرین یم

تونم بذارم یمها پیش برم. تونم بیشتر از ایناین کار رو بکنم؛ یم

هاش لمسم کنه و بدون هیچ ترس و وحشتر بهم لذت دست

 بده. 

رفتم کف دست خیس از اش یمهمینطور که به سمت خونه

ن که وارد مجتمع آپارتمانن  عرقم فرمون رو محکم گرفته بود. همی 

بان قلبم آروم تر بشه و به شدم یکم مکث کردم؛ گذاشتم ضن

 کنم و عصتی کالب ویر فکر کردم تا احساس ن
یازم رو بیشتر

ن رو بودنم رو کاهش بدم. وقتر چشم هام رو بستم، رس اوکلی 

کنه. هاش بازه و از لذت ناله یمدیدم که به پشت چسبیده و لب

وع به سفت شدن کرد.   آلتم رسی

ن چشم ون کردم. از ماشی  هام رو باز کردم و اون رو از فکرم بت 

 م کنه. پیاده شدم و گذاشتم هوای خنک شب خنک

شانون دم در با یه لبخند و لیوان ویسیک توی دستش باهام 

ن که وارد شدم دستم رو گرفت و من رو به  ش کرد. همی  احوالتی

سمت مبل برد. یه جرعه نوشیدم و گذاشتم طعم تند الکل از 

ن و به چشم ن گلوم بره پایی  هاش نگاه کردم. لیوانم رو روی مت 

رو جلوی لبم گرفتم و هاش قهوه خوری گذاشتم و انگشت

 تکشون رو بوسیدم. تک

دونم که کارم توی اغوا کردن یه زن خوبه تا احساس نیاز کنه و یم

تونم خوامش؛ حتر یمهمینطور بهش نشون بدم که من هم یم
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اونقدر پشت رس هم یه زن رو به اوج لذت برسونم که حتر اسم 

ایل های سکیس بزنم و خییل عخودش رو هم یادش بره. حرف

 لمسش کنم. 

نتونستم ادامه بدم و قبل از اینکه گذشته من رو غرق کنه، اجازه 

 دادم اون ادامه بده. 

ن گذاشت و اونقدر نزدیکم شد که رون  شانون لیوانش رو پایی 

پاهاش بهم چسبید و خم شد تا من رو ببوسه. دیدم که 

هام قرار گرفت. های نرمش روی لبهاش رو بست و لبچشم

ی رو بست و اجازه داد زبونم رو وارد دهنش کنم و مزه هاشپلک

اب رو روی زبونش حس کردم. وقتر دستش از رونم باال اومد،  رسی

 دستش رو محکم گرفتم و نگه داشتم. 

خواستم بیشتر ببوسمش. اگه بخوام راستش رو بگم، من تنها یم

تونم ازش حس زیادی اس و یمبودم و بوسیدن خییل عاشقانه

م؛   بهش نیاز داشتم. بگت 

هام و پاهاش رو هاش رو از دستم کشید و روی شونهوقتر دست

بان  دو طرف بدنم گذاشت و روی پاهام نشست، قلبم به ضن

 افتاد. 

دامنش از روی رونش باالتر رفت و باالی جوراب ساق بلندش رو 

ن که من رو محکم گرفت، دوباره برگشتم  به نمایش گذاشت. همی 

هاش رو گرفتم و سیع هام سینهیدم. با دستهاش رو بوسو لب

کردم به خودم یادآوری کنم که گ روی پام نشسته. وقتر یم

اش حرکت دادم، نالید و انگشت شستم رو روی نوک سینه
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صداش باعث شد آلتم سفت شه و یکم امیدوار شدم، ویل وقتر 

دستش سمت شلوارم رفت یهو تکون خوردم. قلبم تند تند و 

 کوبید. نامنظم یم

های نرمش که کف دستم بود تمرکز کردم. غرق بوی روی سینه

کرد وانیلیش شدم. همینطور که داشت زیپ شلوارم رو باز یم

د تمرکز کردم. روی صورتش و لب ن  های نرمش که بهم لبخند مت 

خونه روشن بود.  ن خوشبختانه نور اتاق کم بود و فقط نور آشتی

حشتر که دارم باهاش مبارزه تونست عرق روی پیشونیم یا و نیم

ن که دستیم های کوچیکش آروم وارد شلوارم کنم رو ببینه. همی 

ام من رو شد و روی پوست آلتم کشیده شد باختم؛ گذشته

تونستم باهاش مبارزه کنم. خییل شکست داد و دیگه نیم

مسار شدم.   خجالت زده و رسی

ا اینجا خواستم مجبور شم بهش توضیح بدم که با بدبختر تنیم

کشم؛ پس تنها کاری که اومدم و چرا االن دارم عقب یم

هاش رو تونستم رو انجام دادم. به پشت انداختمش و دستیم

هاش از هیجان باز شده بود و باسنش باالی رسش گرفتم. چشم

بردم هام رو یمچرخوند. همینطور که دسترو به سمت من یم

و بوسیدم. باهاش کردم، گردنش ر داخل شورتش و انگشتش یم

هانی که یاد گرفته بودم رو به کار گرفتم؛ ور رفتم و تمام مهارت

خواستم از این موضوع که چرا هانی که یماون هم برای وقت

ذارم به آلتم دست بزنن طفره برم. نالید و من تمرکزم رو روی نیم

 کارم گذاشتم تا جانی که واژنش دور انگشتم منقبض شد. 
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خواد که برگرده و به من دست ت بعدی چیه؛ یمدونستم حرکیم

تونستم. تالشم رو کردم، ویل شکست خوردم و بزنه، ویل نیم

ون.   حاال باید رسی    ع از اینجا بزنم بت 

ن که ارضا شد، مکث کردم و بدنم رو سفت گرفتم.   همی 

« !  « لعنتر

 « چی شد؟»شانون نفس نفس زنان پرسید: 

 « گوشیم داره خاموش میشه. »

دونستم االن اینقدر گیجه و حواسش پرته که رو گفتم و یم این

باید گوشیم رو روشن نگه دارم. »متوجه نمیشه دارم دروغ میگم: 

 « منتظر تماس دوستمم؛ زنش هر لحظه ممکنه زایمان کنه. 

 روی لبش رو بوسیدم و رسی    ع عقب کشیدم و شلوارم رو بستم. 

 « اوگ! »

ام کرد: و تا دم در بدرقهمثل من رسی    ع دامنش رو مرتب کرد 

 « دوباره بیا تا زودتر همدیگه رو ببینیم. »

های خمار بهم نگاه کرد و دستش رو روی نزدیکم شد. با چشم

خشتک شلوارم گذاشت. به زور جلوی خودم رو گرفتم که عقب 

ان کنم. یم»نکشم:   « خوام لطفت رو جتی

تحمل هاش رو هم قبل از اینکه بتونم فرار کنم آخرین لمس

ام به هم بپیچه و حالت کردم. لمسش باعث شد دل و روده

م.   تهوع بگت 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

ن هم اشتباه محض بود. دیگه بهش زنگ نیم  زنم؛ همی 

 توی ماشینم نشستم، دستم رو تکون دادم و خارج شدم. 

از عصبانیت فکم منقبض شد و جای حالت تهوع رو گرفت. 

کن رسیدم، یه سوخت. وقتر به چراغ نورافپوستم از خجالت یم

لحظه تصمیم گرفتم بچرخم و به کالب ویر برم. شاید اون اونجا 

باشه؛ شاید بتونم این حس بدم رو با یه حس خوب جایگزین 

ن امیدوار  کنم. یه اجرا باعث میشد تصوراتم تبدیل به یه چت 

 کننده بشه. 

ای به سمت ویر رفتم. ذهنم درگت  این بود بدون هیچ فکر اضافه

یک از اجراها رو از لیست انتخاب کنم. تصور کردم که که کدوم ی

ن رو محکم گرفته در حایل که یم کنتش. ییک موهای بلند اوکلی 

یکش هستم کمک یم کرد تا تصور کردن اینکه خودم به جای رسی

ن بره.   حاال تهوع و خجالتم از بی 

توی تارییک ماشینم بودم که حس کردم آلتم سفت شده و از فکر 

 نشجوم به شلوارم فشار میاره. کردن به دا

حالت تهوع برگشت. من استادشم؛ اون یه نوجوونه و برای اینکه 

 کنم. کنم که دارم اون رو یمحال خودم رو بهتر کنم تصور یم

کنه تا محکم گرفتم؛ انگار محکم گرفتنش کمک یمفرمون رو 

ل کنم. آب دهنم رو به سختر قورت دادم و  خودم رو کنتر

 منفیش رو سنجیدم.  مثبت و های جنبه

ی مثبت: برم به ویر و با تصور کردن خودم به جای مردی جنبه

ن رو یم  کنه حالم بهتر بشه. که اوکلی 
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: تصمیم عجوالنهجنبه م و برم تا دانشجوی ی منفن  ۱۹ای بگت 

 کنمش حالم رو بهتر کنه. ام با تصور اینکه دارم یمساله

 کنم؟ دارم چه غلیط یم

ی و به سمت خونه رفتم. وسط راه ایستادم تا برم مغازه چرخیدم

وب فروشی و رسی    ع یه بطری ویسیک گرفتم و سیع کردم  مرسی

 گندی که زدم رو فراموش کنم. 

ضعیف! من خییل ضعیفم و از این متنفرم. نفس عمیق کشیدن 

مثل دوست صمیمیم بود و وارد آخرین خیابون به سمت 

اومدم دوباره یکم حس آدم بودن ام شدم. تا نصف راه که خونه

 مرد داشتم؛ تقریبا یکم بزرگسال محسوب میشم. به اندازه
ن
ی کاف

وبم رو روی کابینت بذارم، ویل هنوز نیم تونستم بودم تا مرسی

ل کامل رو روی خودم پیدا کنم  طلسم رو بشکنم. فقط باید کنتر

ن درست میشه. و همه  چت 

 حالم خوب میشه. 

___________________________ 
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 فصل هشتم 

 

ن   اوکلی 

 

به خودم دروغ گفته بودم که باالخره به این وضعیت عادت 

ن بودم که آخرش از کمبود یم کنم. یه هفته گذشته بود و مطمی 

م. تمام آخر هفته رو کار یمخواب یم کردم و همینطور مت 

های یکشنبه و ساعت یک تازه رسیده بودم خونه و باید شب

 خوندم. ای امتحان روز بعد یمبر 

ه اون هم هفتهگ امتحان یم  ی دوم؟ گت 

یک یمو بعد باید به دانشکده ن رفتم. خوشبختانه زود اونجا ی فت 

رو ترک کردم؛ چون آقای اریکسون زیاد باهام کاری نداشت و 

س اونجا نبود.   پت 
 دکتر
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 عرصش دیگه از شدت خواب به کما رفتم و فردا صبح زودتر از 

هام رو ببندم و دوباره همیشه بیدار شدم. سیع کردم چشم

د؛ پس به محوطه ی دانشگاه رفتم و بخوابم، ویل خوابم نتی

 متوجه شدم که یکم کار ناتموم دارم. 

یکم اونجا برگزار میشد شدم و وارد دانشکده ن ای که کالس فت 

وع  امیدوار بودم خایل باشه تا بتونم برای نیم ساعت قبل از رسی

 س اونجا بشینم و کارهام رو بکنم. کال 

ها ی صندیلاز پنجره به داخل کالس یه نگایه کردم و دیدم همه

ن که وارد  م. همی  خالیه. در رو باز کردم تا از سکوتش لذت بتی

ش دیدم. به خاطر رس و صدا رسش  ن س رو پشت مت   پت 
شدم دکتر

اش بهم نگاه کرد؛ عینک  رو باال آورد و دوباره با همون نگاه گت 

ه ی کم بشه. فریم ضخیمش باعث نمیشد از نگاه خت  ن  اش چت 

، زود اومدی. »صداش رو صاف کرد:  ن  « سالم اوکلی 

اهن سفیدش رو باال کشید و ساعتش رو چک کرد تا  ن پت  آستی 

ن بشه واقعا زود اومدم.   مطمی 

س. امیدوارم مشکیل نباشه که زود اومدم. »  پت 
 « سالم دکتر

« . ن  « البته که نه، بشی 

ن صندیل ردیف اول رو گرفتم و کتاب ون آوردم: اولی  هام رو بت 

برای نیم ساعت ارزش نداشت برم کتابخونه و باز بخوام »

 « وسایلم رو جمع کنم و بیام اینجا. 
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؛ قابل ایه. از زمانت خوب استفاده یمانتخاب عاقالنه» کتن

 « تحسینه. 

ی وقتر جفتمون با لبخند به هم نگاه کردیم زمان کش  ن اومد و چت 

هاش روی من قفل شده بود، مالیم بود و انگار نگفتیم. چشم

داشت از گرما آب میشد؛ یا شاید هم من بودم که داشتم زیر 

ه شدم و باز نگاهش رو برای خودم بیشتر از اش آب یمنگاه خت 

ی که هست معتن یم ن خواستم که کردم و واقعا این رو یماون چت 

 معنیش بیشتر باشه. 

ن  ههمی  اش با حرارت داره پوستم رو  که تصور کردم نگاه خت 

ی میانیم سوزونه دلم از هیجان زیر و رو شد و به سمت هستهیم

شوره تمام وجودم رو گرفت وقتر با خودم فکر کردم رفت. یه دل

 هام بخونه. شاید بتونه فکرهام رو از توی چشم

حظه رو تمام قبل از اینکه خودم رو احمق جلوه بدم، باید این ل

ی که تو فکرم بود رو گفتم: یم ن ن چت  شما با اون »کردم؛ پس اولی 

 « عینک خییل شبیه سوپرمن شدین. 

 و به صورت خودم اشاره کردم. 

 رسش رو کج کرد و گیج نگاهم کرد. 

! من خییل احمقم. باید یم هلعنتر اش ادامه پیدا ذاشتم نگاه خت 

د. منظورم اینه که چون سوپرمن هم »کنه:  ن  « عینک مت 

 « منظورت کالرک کنته. »

 « اوم... »
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 حاال نوبت من بود که گیج بشم. 

د و وقتر عینکش رو دریم» ن آورد تبدیل به کالرک کنت عینک مت 

 « سوپرمن میشد. 

 « داه! »

 « من بیشتر طرفدار مارولم. »با خنده گفتم: 

ه. انتخاب خوبیه؛ مارول از دی»  « ش بهتر

کرد هانی که روشون کار یما وسط برگهعینکش رو درآورد و دقیق

ن: گذاشت. یکیم جابه جاشون کرد تا توی یه راستا قرار بگت 

یک نیست؟» ن  « مطمئتن رشتت فت 

 « بله! »

. وقتر آقای اریکسون و دکتر » خب تو خییل مناسب اینجانی

ن ی دیفیرسی درگت  بحث هفتگیشون درباره ش و مارول هسیر

 « حتما این اطراف باش. 

 « رسه. العاده به نظر یمفوق»دم: خندی

 و عصتی میشن. »
 « واقعا موقع بحث خییل هیجانن

 « شک ندارم. »

از اینکه باورش کردم خوشش اومد و یه بحث دیگه رو باز کرد: 

 «  ات زیست شناسیه، مگه نه؟رشته»

یوترانی بخونم. »
ن  « آره، امیدوارم در ادامه فت 

« .  « خییل باید درس بخونن
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 « رسه. ا که نیمبه پای شم»

؟» یوترانی
ن  « درسته، چرا فت 

کنه و اوه! من عاشق آناتویم هستم و جوری که بدن حرکت یم»

ی در مورد بدنم. به نظرم خییل خارق ن اس که العادهعاشق هر چت 

تونه یه رشته و رگ کوچیک یا یه خم شدن استخوان چقدر یم

ان ای بذاره. چقدر بدن انسروی بقیه موارد اثر پروانه

اس؟ همینطور از اینکه به بقیه کمک کنم خوشم العادهخارق

ی پزشیک و خوام تمام قدرتم رو روی رشتهمیاد، ویل واقعا نیم

ها بذارم. بیمارستان ن  « ها و اینجور چت 

هاش چجوری به کلماتم محو شد وقتر متوجه شدم چشم

ههام که حرف یملب اش لبم رو زدم زل زده. در جواب نگاه خت 

یسیدم و گاز گرفتم؛ حرکتم باعث شد تمرکزش رو از دست بده ل

 و صاف بشینه و گلوش رو صاف کنه. 

 حاال نوبت اون بود که بحث رو عوض کنه.  

 « سالته؟ ۱۹و تو گفتر که »

بعد از مدرسه »ای کرد: قبل از اینکه سوالش رو ادامه بده رسفه

 « یه سال صتی کردی بعد اومدی کالج؟

های کاش اینطور بود، ویل تولدم اول»رخوندم: هام رو چچشم

ه و همیشه بزرگ  « تره منم. نوامتی

کنه تولد من هم اواخر اگوسته و خب اگه حالت رو بهتر یم»

 « ترینم؛ باور کن خییل بدتره. همیشه کوچیک
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 « دونم. نیم»

ن گذاشتم. االن چشمش واقعا رفت سمت  آرنجم رو روی مت 

 ی لباسم؟! یقه

کرده. از برداشت اشتباهم ه یه جای دیگه رو نگاه یمحتما داشت

 احساس حماقت کردم. 

 خدای من! 

یه که سیع ی بعدی کالجم دربارهبا این وضِع من، شایعه ی دختر

 کرد معلمش رو اغوا کنه چون تصورات اشتبایه داشت. 

سن عقب اینکه همه»هام داغ شد و ادامه دادم: لپ اش ازت بتی

 « تر درخواست بدی خییل سخته. افتادی چون نتونس

 « خراشه. خییل دل»

این بدتره که وقتر با »رسش رو تکون داد و موافقت کرد: 

وب بخورین و بهت بگن بچههات یمدوست ای رین بار تا مرسی

هات بعد از سالته. بدتر از اون اینه که دوست ۱۷چون فقط 

وب هاشون رو خوردن بهت زنگ بزنن که بری اینکه مرسی

 « لشون. دنبا

س رو با این هیکل   پت 
ممکنه باور کنم ییک دکتر از فکر اینکه غت 

هام گرفتم تا هام رو محکم با دندوندرشتش بچه صدا بزنه، لب

م. جلوی خنده  ام رو بگت 

 « باشه، تو هم بخند. »با شوچن گفت: 
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ام خندم؛ از اینکه ییک بهتون بگه بچه خندهنه، نه، به شما نیم»

ها سایزشون بزرگ بوده یا شما یهو اینه که اون گرفت. منظورم

 « اینقدر قد کشیدین؟

 « فک کنم سایز براشون مهم نبوده. »

ها سایز بودهاشون برای همهمطمئنم تنها بهونه»  « . ی دختر

ن که جمله هام چهار تا شد. االن با ام تموم شد چشمهمی 

 پروفسورم شوچن سکیس کردم! 

م یا حرفم رو قورت بدم،  دهنم رو باز کردم تا حرفم رو پس بگت 

 خنده. ویل دیدم رسش عقب رفته و از ته دل یم

ای به تر از هر گلوی دیگهگلوش مشخص بود و به نظرم جذاب

خواست برم لرزید. دلم یماش از هر خنده یمرسید و سینهنظر یم

هام رو بذارم روی پوستش. فکرهام رو دور ریختم؛ سمتش و لب

 دن بهش هم بچگونه بود. حتر فکر کر 

 « مطمئنم که همینطوره. »

لش رو به دست آورد،  با خنده موافقت کرد. وقتر که دوباره کنتر

ن گذاشت:  خب »صاف نشست و مثل من آرنجش رو روی مت 

؟  « اهل سینسینانر هستر

 « نه. »

به خاطر حرف قبلیم صدام گرفته بود و باید گلوم رو صاف 

 کردم. یم
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یبرای خودم زمان  ن چرخیدن هانی که توی رسم یمخریدم تا از فانتر

ون:  خواستم از اون گرما دور شم و اینجا از فلوریدا؛ یم»بیام بت 

 « التحصیل بشم. فارغ

. حتما خانواده» ن  « ات دلتنگیر

ن که اسم خانواده ام رو آورد انگار با مشت زدن توی شکمم. همی 

تاه جوابشون رو های کو رفتم و با پیامهاشون طفره یماز تماس

دادم. هنوز ازشون ناراحت بودم؛ مخصوصا وقتر که همه یم

ان کنم. خسته شده بودم. کردم تا اشتباه اونکاری یم  ها رو جتی

ن نفر توی اون» ها خوشحالن که من به هدفم رسیدم. من اولی 

 « امونم که به کالج اومده. خانواده

ن هم نیم  دونن چقدر جدیه! برای همی 

؟مک هزینهبرای ک»  « های خارج از شهر وام دانشجونی رو گرفتر

 ام بود. وامم توی دست خانواده

 نبود، ویل یکم کمکم کرد. »
ن
 « گرفتم؛ کاف

؟خب کار یم»  « کتن

رسید. بنا به دالییل اون هم مثل من راحت به نظر نیم

هاش روی ی کارم جواب بدم. چشمخواستم دربارهنیم

 نش رو قورت داد. هاش قفل شد و آب دهدست

لبم رو لیسیدم و آب دهنم رو قورت دادم تا یکم برای خودم 

م، زمان بخرم تا جوانی بدم که حواسش رو به سمت دیگه ای بتی

ی بگه:  ن  « آره! »ویل ذهن خالقم فقط تونست یه چت 
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 « اوم... کجا؟»

 « اوم... »

های آبیش روی من قفل رسم رو بلند کردم و خشکم زد. چشم

خواست من رو نگه داره و ازم تقاضا کنه که ؛ انگار که یمشده بود 

 راستش رو بگم. 

ن االن هم یمیه جوری نگام یم دونه کارم چیه، کرد که انگار همی 

سه و هیچ معلیم حتر هیچ   پت 
ویل امکان نداشت؛ چون اون دکتر

پروفسوری اونقدری پول درنمیاره که بتونه عضو کالب ویر بشه 

ه عنوان یه معلم با گذروندن توی سکس کالب یا موقعیتش رو ب

 به خطر بندازه. 

 «  اوم کارم... »

ن دانش ن نجاتم داد. من خییل اولی  آموز وارد شد و از دروغ گفیر

 رس 
ن

باهاش وقت گذرونده بودم که بخوام تالش کنم و یه دروغ

 هم کنم؛ نه تنها این، بلکه من دروغگوی افتضاحیم. 

س جفتمون پلک زدیم و رس جا  پت 
مون نشستیم. دکتر

هاش رو که از قبل مرتب بودن خودکارهاش رو صاف کرد و برگه

ش گذاشت. مثل همیشه به دانشجوهانی  ن حرکت داد و جلوی مت 

 شدن سالم کرد. که وارد کالس یم

اولیویا داخل شد و حواسم رو اونقدری پرت کرد که قلبم آروم 

ل کنم تا تمرکز کنم.  ه و خودم رو کنتر  بگت 

وع کرد.  س کالس رو رسی  پت 
ن و دکتر  همه نشسیر
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وفیلیای نجوم دارم. » س و آستر  « سالم! اسم من کالم پت 

پچ کردن که چرا پروفسور کالس رو دانشجوها با گیچی شلوغ و پچ

وع کرده و براشون سوال بود مثل جلسه ی ترک اعتیاد رسی

وفیلیا چیه.   آستر

وفیلیا یعتن یه عشق و اشتیاق و وسو » اس در مورد سیارات، آستر

 « ها و فضا. ستاره

ها از اینکه چقد ها شد و بعضن ی بعضن توضیحش باعث خنده

 لوسه نالیدن. 

برای همینه که عاشق تدریسم؛ شاید تا آخر ترم کاری کنم که »

. شما هم عالقه ن  « مند بشی 

 « شک دارم. »پرسی که عقب نشسته بود گفت: 

س چپ چپ نگاش کرد و ادامه  پت 
االن دو هفته »داد:  دکتر

اتون رو ثبت خوام از االن تا آخر ترم پروژهگذشته و ازتون یم

 . ن  « کنی 

 ی همه توی کالس بلند شد. صدای ناله

 « دونم؛ وحشتناکه! دونم، یمیم»

ی گفت و به طور نماییسی از ناراحتر خودش با ناله ن ی اغراق آمت 

های جلو خ ن انداخت؛ با این حرکتش دختر  ندیدن. رو روی مت 

. توی این » ن باید یه ستاره برای کنفرانستون انتخاب کنی 

ن استفاده  کنفرانس دوست دارم از عکیس که خودتون گرفتی 

ن  ؛ پس در این صورت باید در طول ترم یه شب من رو ببینی  ن کنی 
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. برنامه ن نام رو روی ی ثبتتا کمکتون کنم با تلسکوپ کار کنی 

 « ذارم. پروفایل توی سایت یم

ن  وع کرد، همی   که توضیحاتش تموم شد دوباره تدریسش رو رسی

 ویل ذهن من درگت  یه شب دیدنش بود. 

 ها تک نفریه؟ مالقات

بینمش، ویل تصور یه آسموِن دونم تقریبا هر روز دارم یمیم

ام ی سینهاس. از فکرش قفسهتاریِک پر از ستاره خییل صمیمانه

 بال زد و لرزید. بال

خواستم اجازه بدم که بیشتر بهش فکر م؛ نیمحسم رو خفه کرد

 یم
ی

کردم و کنم. من کیل بدبختر داشتم که باید بهشون رسیدگ

س هورسانن کنم.   پت 
 وقت نداشتم نسبت به دکتر

های دیگه که ردیف جلو یمنیم خندیدن خواستم مثل دختر

 باشم؛ مخصوصا که من به ندرت براش مهم بودم. 

___________________________ 
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 فصل نهم 

 

 کالم 

 

ن حرف زده  دو روز گذشته بود. از روز سه شنبه که با اوکلی 

 بودیم، دو روز بود که از ویر دور مونده بودم. 

با خودم فکر کردم شاید اون اینجا نباشه و کارت هویتم رو دم در 

 از 
ی

به نگهبان نشون دادم. امید کیم داشتم، ویل بخش بزرگ

 دوار بود که اونجا باشه. وجودم امی

ن  این هفته زودتر اومده بودم و اون نبودش. به خودم تلقی 

کردم که چون نیستش خوشحالم. بعد هم به اجرای دو زوج یم

ن رو دیگه نگاه کردم و تمام مدت با خودم کلنجار یم رفتم که اوکلی 

 تصور نکنم؛ خییل وضعم خراب بود. 

ن وقتر از در وارد شدم کاله بیسبال تر آوردم. رفته بودم م رو پایی 

ن و یه کاله بیسبال پوشیده بودم. یم دونستم خونه؛ شلوار جی 

دردرسسازه اگه با کت و شلواری که همون روز رس کار پوشیدم 

خواستم به این شناخت و حتر نیمبرم اونجا. خییل زود من رو یم

 فکر کنم که اگه بفهمه من اونجام چی میشه. 
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ن  امی سینهقفسه ده شد، ویل حرارت خواسیر از حس گناه فرسی

ن دیگهمن رو بیشتر یم  از هر چت 
ای حسش سوزوند و بیشتر

 کردم. یم

سیع کردم با احتیاط اطرافم رو یه نگایه کنم و به سمت بار 

ی داشته باشم، ویل وقتر  رفتم. یه گوشه نشستم که دید بهتر

ن  سمت  متصدی بار نوشیدنیم رو جلوم گذاشت و رفت، اوکلی 

 خندیدن. ی بار ایستاده بود و با یه کارمند دیگه یمدیگه

م. یه لباس بلند  ه شدم؛ نتونستم جلوی خودم رو بگت  بهش خت 

پوشیده بود که به سختر روی کمر باریکش  دار قرمزتوری دنباله

 سینه
ی

ن قرمز بسته شده بود و برجستیک هاش رو با یه سوتی 

 پوشونده بود. 

خواست اش کنم. دلم یموی بدنش پارهخواست از ر دلم یم

بدونم که شورتش هم مثل سوتینش اینقدر نازکه یا نه. دوست 

 داشتم ببینم که لباسش رو برای من درمیاره. 

ن  وقتر که اون چرخید تا به سمت من نگاه کنه، رسی    ع رسم رو پایی 

انداختم و با کالهم صورتم رو پوشوندم. بطری رو فشار دادم و 

 خنیک بطری آرومم کنه.  اجازه دادم

شاید اگه بطری خنک رو وسط پاهام بذارم، آلت سفتم رو هم 

 آورد آروم کنه. که به شلوارم فشار یم

خواستم برم بهش کرد؛ جوری که یمبدنم از شهوت درد یم

ی درخواست بدم و مجبورش کنم هر کاری رو که درباره ن اش فانتر

الب ویر نبود؛ اینکه برای زنم برام انجام بده، ویل این هدف کیم
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. هدف  ی بیسی و عاشق نگاه کردنشون بیسی یه اجرا کننده حرسی

؛ یه آدم عادی که ربیط به  ویر اینه که به هر کیس نگاه کتن

یت نداره.  ن  فانتر

کنم و باید متوقف میشد. کردم دارم قانون شکتن یمحس یم

ن کوبیدم و به سمت آیپد رفتم و بدو بقیه ن ی آبجوم رو روی مت 

 نگاه کردن، یه زن رو برای اجرای تک نفره انتخاب کردم. 

حتر با اینکه شانیس انتخاب کردم، ویل رسنوشت من رو با 

ن بود جفت کرد.  ی که شبیه اوکلی 
 دختر

 به گا رفتم! 

ن که  م کین به جای قبلیم توی بار برگشتم و منتظر موندم تا ختی

 اس. این دفعه فقط آب سفارش دادم. اتاق آماده

ساله بهم نزدیک شد. اگه چهار  ۴۰طویل نکشید که یه زن تقریبا 

ن و چروک کنار چشمش رو ندیده بودم نیم تونستم سنش تا چی 

رو حدس بزنم؛ وگرنه که بدنش خوش ترکیب بود و با یه دامن 

های تنگ مشیک و بلوز سفید پوشیده شده بود که بیشتر دکمه

 لباسش باز بود. 

ن نیم»  « ی؟خواسالم! همنشی 

ن کشید:  بگذریم. من آنه »پرسید و دستش رو روی بازوم پایی 

 « هستم. 

ن االن انتخابم رو » سالم آنه. من کال هستم و متاسفانه همی 

م.   « کردم و یکم دیگه مت 
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 ادنی کنم. خواستم نی و لبخندی آروم با پشیمونن زدم؛ نیم

 « خوای؟داخل اتاق همراه نیم»لبش رو لیسید: 

  ش به سمت اتاق پشتر اشاره کرد. پرسید و با رس 

ن بود. خییل از مردم به ویر یم اومدن چون شجاعتش قابل تحسی 

ن چی یمیم ن اون فتیش سکیسخوان و یمدونسیر ای که خواسیر

ن و بقیه درک نیم . داشیر ن  کردن رو ارضا کین

اومدم چون اگه قرار بود خییل وضعم خراب بشه، حداقل من یم

ین نوع پورن رو ب ی رو یمبهتر ن دیدم که بدنم رای خودم ببینم. چت 

تونست اون کار رو انجام بده، ویل اینجا بودن معموال به این نیم

 نبود که بیانی اینجا، ییک رو انتخاب کتن و با خودت به اتاق 
معتن

ی و هر کاری که اون . ها اجرا یمشخض بتی ن رو تقلید کتن  کین

شدن؛ مثل یه بار زدن و با هم آشنا یمالبته مردم حرف یم

ی که اون پشت اتفاق یم ن ی نبود که معمویل، ویل چت  ن افتاد چت 

ی.   یه غریبه رو بدون هیچ شناختر با خودت توی اتاق بتی
  بتونن

 « ترم، ویل ممنون از پیشنهادت. من تنها راحت»

ه زد، از ادامه ی مکالمه خوشبختانه وقتر دستبند روی مچم ویتی

تکون دادم و به سمت اتاق پشتر رفتم.  نجات پیدا کردم. رسم رو 

ی چراغ رو زدم تا یکیم وقتر وارد شدم، اتاق تاریک بود و دکمه

م.   اتاق روشن بشه و بفهمم دارم کجا مت 

های  ن یه مبل چریم مشیک و دو تا صندیل وسط اتاق بود. مت 

و روی جفتشون چراغ خواب بود. یه  کوچیک بینشون بود
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وله و انواع لوسیون و روغن بدن و قفسه روی دیوار بود که ح

ن جعبه تونستر ای هم بود که یمکاندوم روش بود و همچنی 

ای که ی وسایل مثل دیلدو و طناب و هر ابزار و لوازم دیگهبقیه

بتونن توی یه اتاق کوچیک با یه مبل و دو تا صندیل انجام بدی 

 داخلش بود. 

م و دکمه رو زدم ی کنارش رو برداشتیه روغن گرم کننده و حوله

ای تا بهشون ختی بدم که آماده روی مبل روبروی دیوار شیشه

 نشستم. 

خواستم رو ای که یماز طرف من شیشه بهم فضای شخض

داد، ویل باز هم یه جوری بود که انگار توی اتاقم و از سمت یم

ها فقط یه دیوار مشیک براق دیده میشد که اجرا کننده

ی از دنیم ن ن چت 
. تونسیر ن  اخلش ببیین

ه وارد اتاق شد زیپ شلوارم رو باز کردم. قبل از اینکه  وقتر دختر

ی تخت بشینه و پاهاش رو باز کنه، دور اتاق چرچن زد گوشه

 اس. انگار که توی خونه

ای وقتر که دستش رو زیر شورت سفیدش برد موهای قهوه

  روشنش پشتش ریخت. 

تر دم، آلتم رو محکمدر حایل که دستم رو با روغن چرب کرده بو 

ن یم بردم و دور رسش گرفتم. آروم دستم رو باال و پایی 

 کردم. یم چرخوندم و کمرم رو خمیم

ن رو به های بزرگش انگار جاذبهسوتینش رو درآورد و سینه ی زمی 

ن مبارزه یم ون تر کشیدم و تخمطلبیدن. شلوارم رو پایی  هام رو بت 
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ا هر بار مالیدن آلتم فشارشون هام گرفتمشون. بآوردم و با دست

 دادم. یم

هاش بلند شد. به خودم فشار نفس کشیدنش تندتر و ناله

 آوردم تا به ارگاسم برسم. یم

شورتش رو درآورد و دو تا دستش رو روی واژن خیسش 

های بلند قرمزش رو دیدم و سیع کردم آلتم ناخن گذاشت. 

 سفت بمونه. 

هاش زیادی بزرگ بود و بود. سینه های اجرا کننده خییل الیکناله

دونستم آرایش سنگیتن داشت و واژنش کامال شیو شده بود. یم

ن یکم مو داره که با رنگ موهاش ست میشد.   اوکلی 

 کل اجراش اشتباه بود. 

ن رو تصور کنم و خودم رو ارضا کنم، چشم هام رو بستم تا اوکلی 

بول کنم که خواستم قخواستم اینجوری ارضا بشم. نیمویل نیم

لم رو به اون چه کاری باهام کرده. نیم خواستم قبول کنم که کنتر

 خوامش. خواستم قبول کنم که چقدر یمدست گرفته و نیم

 « فاک! »با عصبانیت داد زدم: 

تسلیم شدم و آلتم رو ول کردم و خودم رو خشک کردم. 

ایم بود خواستم چراغ رو خاموش کنم که بفهمه رفتم؛ نی نیم  احتر

 موندم. اگه تا آخر اجرا نیم
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ون، ویل هر چقدر هم یم خواستم که از اینجا بزنم بت 

خواستم به احساساتش لطمه بزنم؛ اون هم به خاطر اینکه نیم

 کم دارم روانن میشم. خودم کم

خوشبختانه طویل نکشید تا به ارگاسم رسید. چراغ رو خاموش 

 کردم تا بفهمه من رفتم و فرار کردم. 

ن گرفتم و از گوشه داشتم یمرسم  رفتم که به ییک خوردم. رو پایی 

وع به معذرت خوایه کردم و چرخیدم تا اون رو ببینم  رسی    ع رسی

که مشکیل نداره و صداش رو شنیدم که داشت اول معذرت 

  کرد. خوایه یم

 ! ن  اوکلی 

 « ببخشید. من بدون اینکه جلوم رو نگاه کنم چرخیدم. »

شت وجودم رو فرا گرفت. فکر کنم هنوز قلبم به تپش افتاد و وح

ن گرفتم و به سمتش چرخیدم.  من رو نشناخته؛ پس رسم رو پایی 

با صدای خشتن معذرت خوایه کردم و گفتم مشکیل نیست و 

 رسی    ع گورم رو از اونجا گم کردم. 

ن بشه که  منتظر بودم که اسمم رو صدا کنه و دنبالم بیاد تا مطمی 

 منم، ویل هرگز نیومد. 

تر از در خارج شدم هوای رسد به پوستم خورد. وقتر به وق

ن پر شده بود؛ خییل نزدیک  سمت خونه رفتم فکرم فقط با یه چت 

 بود. 

...  
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ن   اوکلی 

 

های پهن و خییل عجیب بود. وقتر رفت بهش نگاه کردم؛ شونه

کمر بارییک داشت. هنوز خوب بهش نگاه نکرده بودم که فرار کرد 

ه ریش و یه کاله مشیک بیسبال که موهاش و فقط فک محکم با ت

  رو پوشونده بود رو دیدم. 

رویاروییم باهاش و اینکه یکم برام آشنا بود رو از خودم دور 

 کردم. احتماال قبال اطراف ویر دیدمش. 

تر توی بار یهو یادم اومد؛ همون مردی بود که امروز یکم قبل

ت که اون دیدمش. شارلوت حواسم رو به سمتش برد و بهم گف

ه شده.   با دقت زیادی بهم خت 

ذهنم رو ازش پاک کردم و لباسم رو رسزنش کردم و بیشتر بهش 

ه میشن و منم سیع یم کردم زیاد فکر نکردم. اعضای ویر خت 

ی ویر زیاد فکر کردم به هیچی دربارهبهش فکر نکنم. سیع یم

اعتنانی تونستم نی نکنم. فقط بدنم کارش رو بکنه و تا جانی که یم

 کنم. 

وقتر برگشتم تا برم، دوباره به یه هیکل محکم دیگه برخورد کردم 

 « لعنت بهش! »و گفتم: 

 امشب شب من نبود. 

های قوی و گریم بازوم رو گرفت و من رو نگه داشت: دست

؟»  « خونی
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 جکسون بود. 

ن پرسی هستر که توی چند دقیقه» ی آره، فقط اینکه تو دومی 

ن خودم گذشته باهاش برخور  د کردم و دارم به توانانی راه رفیر

 « کنم. شک یم

ی. »  « مطمئنم به خونی راه مت 

با مردها رو جذب »جکسون به شوچن ادامه داد:  فقط مثل آهتن

. یم  « کتن

یه که یمحدس یم» ن . زنم بدترین چت   « تونن باشی

 « گشتم. حقیقتش دنبالت یم»

 نگاه کردم. در حایل که ابروهام رو سوایل باال بردم بهش 

من یه درخواست دیگه برای نمایش سکس دارم و تو تنها زن »

ن خشتن مثل اتاق دونم برای هیچاینجا هستر که یم چت 

ام ثبت نام نکردی. به عالوه، من و تو واقعا خوب با هم اسدینی 

اجرا کردیم؛ پس اگرچه ثبت نام نکردی، ویل به هر حال 

سم. یم  « خواستم ازت بتی

ین ل ام خواست با نگاهش وسوسهبخندش رو بهم زد و یمبهتر

ی کنه. مشکل اینجا بود که اصال تحت تاثت  نگاه و قیافه

دونست. برای اینکه گرفتم و اون هم این رو یمجکسون قرار نیم

 کنه باید تحسینش کرد. تالشش رو یم

ام که تونم. اونقدر زیاد خستهمتاسفم جکسون، ویل امشب نیم»

 « ونم بهش فکر کنم. تحتر نیم
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تونن ای که نیمام به کنار، ویل اینکه اونقدر خستهغرور مردونه»

ن دیگه  « اس. به یه سکس داغ با من فکر کتن یه چت 

. »کرد: شوچن یم  « حالت خوبه؟ امشب یکم ناخوشی

ن افتاد و نفس عمیفر کشیدم. عاشق این بودم که شونه هام پایی 

از یه ماه بود که همدیگه رو جکسون اهمیت میده؛ یکم بیشتر 

 شناختیم، ویل خییل رسی    ع دوست شدیم. یم

کنه رسی    ع صمییم دیدن یه نفر اون هم برهنه، مجبورت یم

، ویل نیاز نبود اونقدری که بهم توجه نشون میده این کار رو  بیسی

کرد. اینکه بکنه و منم خوش شانس بودم که اون این کار رو یم

 تر کرده بود. راحتکنارمه این کار رو برام 

خوبم. فقط دیگه پاره شدم؛ کالج و کار و کار و کار خییل »

 « ام کردن. خسته

کردم. حاال نوبت توئه. دونم؛ وقتر کالج بودم اینجا کار یمیم»

دادم، البته بگم من همزمان دو تا کار کمک دانشجونی انجام نیم

 « تونم یکم همدردی کنم. ویل یم

نی داشت و در واقع به دنیل توی بخش جکسون مدرک بازاریا

سیدم که چرا هنوز هم اجرا یممایل کمک یم کنه کرد، ویل ازش نتی

ه یه شغل واقیع پیدا کنه. شاید یه شب باید باهاش شام  و نمت 

 بخورم و سوال پیچش کنم. 

اوگ؛ پس بهت فشار نمیارم. اگرچه پولش خییل خوبه و اما »

 « خوری. خوب یم
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و همزمان  اش کوبیدمدورم پیچید و من به سینههاش رو دست

  خندیدیم. یم

کردیم پولش معموال وقتر من و اون با هم اجرای سکیس یم

کردیم و تونستیم تظاهر یمخوب بود، ویل همیشه تا جانی که یم

 برای اون روی زانوم چند بار وقتر پولش باال بود، به اندازه
ن
ی کاف

من رو برای سکس دهانن خم کنه. بهش ذاشتم اون افتادم یا یمیم

هاش دیدن انگشتدادم لمسم کنه؛ جوری که مردم یماجازه یم

ن رون پامه.    بی 

ی رمانتییک بینمون نبود. وقتر چراغ قرمز میشد و هنوز هم رابطه

کردیم، باز هم مثل دو تا دوست با هم شوچن اتاق رو ترک یم

 کردیم. یم

شدیم، انگار واقعا داشتیم وارد یه هر بار که با هم وارد اتاق یم

 شدیم تا نمایش اجرا کنیم. صحنه یم

 جهنم! 

های استادم رو کنارش توی اتاق فایل بندی من وقتر برگه

مندگیش از کردم بیشتر هیجان زده یمیم شدم؛ البته احساس رسی

  کار کردن توی ویر هم بیشتر بود. 

وقتر به پرسی مطمئنم که جکسون هم بیشتر هیجان زده میشه 

کنه. در مورد کراشش دهنش قرص بود، که عالقه داره فکر یم

م. ویل اونقدری یم  شناختمش که دیگه منظورش رو بگت 

 « آقاتون چطوره؟! »
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  پرسیدم و متوجه شدم فکش از سوالم سفت شد. 

  «2مثل یه کمون مستقیمه.*»

ن رو نگاه کرد و لبخندی بهم زد. سیع کرد مثل جوک بیان ش  پایی 

هاش خندون نبود و اصال دوست نداشتم کنه، ویل چشم

 ناراحت باشه. 

 « متاسفم جکسون. »

نگران نباش اوک. برای همینه که بایسکشوالم؛ خودم رو فقط »

 « کنم. به یه نفر محدود نیم

ن که وارد محوطه ی بار شدیم، محکم من رو فشار داد و خم همی 

 االنمون چیه؛ مهم نیست زن»شد تا توی گوشم زمزمه کنه: 
ی

دگ

 « در طوالنن مدت حالمون خوب میشه. 

اش رو بوسیدم: های پام ایستادم و گونهروی انگشت

 « امیدوارم. »

___________________________ 

 

 

 

 

                                                           
 گرا. دگرجنس 2
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 فصل دهم 

 

ن   اوکلی 

 

 « خوری؟امروز ناهار نیم»

ش پرسید و یه ساندوی    چ رو باز کرد.  ن س از پشت مت   پت 
 دکتر

ن رو نگاه ک ردم و از اینکه غذا نداشتم خجالت کشیدم. پایی 

م؛ نصفه نیمه حقیقت رو نیم اف کنم که چقدر فقت  خواستم اعتر

ی کالج، اون هم وقت نداشتم برم به مغازه و شهریه»گفتم: 

خارج از شهر، یه جورانی باعث شده نتونم پول داشته باشم تا 

ون غذا بخورم.   « بت 

 « دونم. از شهر یمهای خارج ی شهریهدرسته؛ درباره»

ن مگه؟! »  « شما کجا رفتی 

 « در واقع اومدم اینجا. »

؟» ن  « اوه، چه باحال. کجانی هستی 

ن وقتر یه زن و مرد خییل همدیگه رو دوست » خب اوکلی 

 « دارن... 

 « اوه، بس کن! »
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اش با من هماهنگ شد لذت خندیدم و از اینکه صدای خنده

 بردم. 

؟دونن منظورم چیه. از چه اییم»  « التر هستر

 « کالیفرنیا. »

 « واو، خییل دوره. چی شد که اومدی به اوهایو؟»

وقتر حس کردم شونه خایل کرد، تقریبا از سوالم پشیمون شدم. 

 توی خونه افتاده که باعث شده بیاد به اوهایو؟ 
ر
شاید یه اتفاف

وقتر به این فکر کردم که خاطرات تلخش رو به یادش آوردم 

ن رفت؛  احساس گناه کردم، ویل وقتر لبخند زد احساسم از بی 

 البته به زور لبخند زد. 

هاشون بهم گفت یه دوستر دارم که اینجاست و در مورد برنامه»

 « و منم اومدم. 

 « دوستت هنوز اینجاست؟»

التحصییل برگشت کالیفرنیا، ویل یه نه، در واقع بعد از فارغ»

 « هم نزدیکیم.  دوست دیگه توی کالج پیدا کردم و هنوز هم به

برام سوال بود که دوستش کیه. لبخندش خییل خوشحال و 

رسید و من فکر کردم شاید یه زن باشه. یکم خشنود به نظر یم

هام رو گرفتم تا چشمحسودیم شد و باید جلوی خودم رو یم

نچرخونم به خاطر اینکه اینقدر احمقم که به دوست دختر 

 احتمایل استادم حسودیم شد. 
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اف کردن به اینکه ناهار ندارم   احساس  کردم و اگرچه اعتر
ی

گرسنیک

 خجالت آور بود، شکمم هم غرید. خودم رو به اندازه
ن
ی کاف

 جمع کردم و بطری آبم رو برداشتم؛ امیدوار بودم کمیک کنه. 

 « گشنته؟»

س پرسید.   پت 
 دکتر

ی یم» ن م؛ مشکیل نیست. وقتر کارم اینجا تموم شد یه چت  گت 

مدم کیل وقت برای خرید کردن دارم قبل از اینکه برم چون زود او 

 « خونه. 

هام کم بشه: سیع کردم نفس عمیفر بکشم تا از رسچن لپ

نر شد که دیگه خرید کردن رو پشت گوش نندازم. »  « درس عتی

 سیع کردم شوچن کنم. 

 « بیا. »

ساندویچم رو باهات تقسیم »و نصف ساندویچش رو بهم داد: 

م یه ساندوی    چ بزرگ گرفته، ویل من فقط نصفش کنم. دانا برایم

ه. رو یم  « تونم بخورم. الیک هدر مت 

دونستیم مردی با هیکل اون ابروهام رو درهم کردم. جفتمون یم

 به یه ساندوی    چ بزرگ نیاز داره. 

« . ن  « ساندوی    چ رو بگت  اوکلی 

 « ممنون. »
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ن گازی که زدم فوق ی    چ العاده بود؛ یه ساندو و ازش گرفتم. اولی 

ی بیکن و پنت  روی ام بود که مزهساده بود، ویل اینقدر گشنه

ام رو با یه ناله هام رو بستم و لقمهزبونم منفجر شد. چشم

 قورت دادم. 

قابل انکار توی وقتر چشم هام رو باز کردم، اون با یه حرارت غت 

ه شده بود. بعضن وقتچشم اش ها نادیدههاش بهم خت 

گفتم توهم زدم، ویل دادم زیر فرش و یمگرفتم و هولش یمیم

ه شده بود، به لب تونستم اون هام، نیمجوری که بهم خت 

م. وقتر که با زبونم روی لب پایینم رو لیس  حرارت رو نادیده بگت 

های آنی های نون رو پاک کنم، جوری که چشمزدم تا تیکه

ه شد رو نمیشد نادیده گرفت.   روشنش تت 

نم که چقدر این رو دوست داشتم، ویل حتر تونستم مخفن کنیم

م یماگه نتونم نادیده تونستم پنهونش کنم؛ چون اون اش بگت 

پروفسورمه و یه نگاه معتن خایص نداره. مردم همیشه تو ویر بهم 

 شاپ به یه پرس بانمک زل بزنم نگاه یم
ن
کردن. اگه منم توی کاف

ب ببیتن دلیل نمیشه که واقعا بخوامش. اینکه ییک رو جذا

ی نیست. ساده ن بیشتر  اس؛ چت 

خواستم بکنم؟ برم دنبالش؟ الس این به کنار، اصال چی کار یم

 بزنم؟ علنیش کنم؟ اون خییل پیچیده
ی

تر از این بود که به شیفتیک

تونست العمل نشون بده. خییل باهوشه. یمیه دانشجو عکس

راحت من رو به خاطر سوء رفتار گزارش بده و منم وام 

اش برای دادم؛ همهام رو از دست یمشجوییم و حقوق اضافهدان

 یه حس احمقانه. 
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 پس به زور کنارش زدم و بیخیال شدم؛ طلسم رو شکستم. 

ط یم» . بندم خانوادهخب، کالیفرنیا؟ رسی ن  « ات دلتنگیر

ای که خودش اون روز توی کالس بهم گفت رو همون جمله

 تحویلش دادم. 

حتما »هاش رسفه کرد: ده پشت دستقبل از اینکه جوابم رو ب

 بهم رس یمهمینطوره، ویل به اندازه
ن
 « زنن. ی کاف

؟شما بهشون رس یم» ن  « زنی 

  «نه! »

جوابش کوتاه و محکم بود؛ بدون هیچ معطیل انگار که حتر 

 
ر
قصدش رو هم نداشته. دوباره با خودم فکر کردم شاید اتفاف

 یا نخواد برگرده. افتاده که مجبور شده اونجا رو ترک کنه 

 « اوه، آره! حتما یه سفر طوالنیه. »

 و گذاشتم قرس در بره. 

ی ی تایید تکون داد و آخرین لقمهرسش رو به نشونه

ی خونه؟»ساندویچش رو خورد:  ؟ برای کریسمس مت    «تو چی

 « نه، خییل گرونه و باید کار کنم. »

درست  لرزش توی صورتش اونقدر زود اتفاق افتاد که نتونستم

اش فکر کنم سوالش رو ببینم، ویل قبل از اینکه من بیشتر درباره

ط یم»ادامه داد:  ات بندم خواهر و برادرهات و خانوادهرسی

 « دلتنگت میشن. 
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ام نزدیکم. مطمئنا های دیگهتک فرزندم، ویل واقعا به فامیل»

 « امسال دلتنگشون میشم. 

باری که اینقدر ی آخر ساندویچم رو تموم کردم. آخرین تیکه

دونم دراماتیکه، اومد. البته یمخشنود و رایصن بودم رو یادم نیم

ام بود؛ شاید چون از طرف اون بود که اینقدر ویل واقعا گشنه

 رسید. تر به نظر یمخوشمزه

؟ خواهر و برادر ندارین؟ فامییل که بهش نزدیک » شما چی

؟ ن  « باشی 

رو باال بردم. دیدم صدای مچاله شدن کاغذی رو شنیدم و رسم 

ده شده بود.   که مشتش محکم دور یه پاکت نامه فرسی

 « منم تک فرزندم. »

 افتاده. 
ر
 به آرویم گفت و کاغذ رو رها کرد؛ انگار نه انگار که اتفاف

اونقدر خونرسد برخورد کرد که گفتم شاید من تصور کردم، ویل 

 کرد که اتفاق افتاده. ی جلوش ثابت یمکاغذ مچاله شده

 نداره چقدر کنجکاو باشم. 
ر
 به من ربیط نداشت؛ فرف

 « فکر کنم شما تک ستاره بودین. »

 هام رو روش چرخوندم و به هیکل درشتش نگاه کردم. چشم

 « فوتبال؟! »

گرفت که اش اتاق رو پر کرد و همیشه جوری من رو یمخنده

 انگار بار اوله. 
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ی» ن ! بیشتر مبرص کالس یا رهتی کالب فت  ک بودم؛ البته به سختر

 « یکم فوتبال بازی کردم. 

 « منم همینطور. »

ک داریم ذوق زده گفتم:  ن مشتر  « زدم. ویل گند یم»از اینکه یه چت 

خدای من! منم همینطور؛ رفیقم بهم گفت وقتر از تیم استعفا »

ین هدیه برای تیم بوده. هیچ وقت ورزش رو درک دادی بهتر

 « نکردم. 

انداخته بدنم از وسط شلنگ تخته یماز اینکه تصورش کردم اون 

زدم، ویل عاشقش عاشقش بودم؛ با اینکه گند یم»خنده لرزید: 

بودم. به هر حال سال آخر به تیم رقص پیوستم تا فعال 

 « بمونم. 

ابروهاش رو باال انداخت انگار که با شنیدن این حرفم سوپرایز 

صور شده. حتما توقع زیادی از مهارت رقصم داشت و ییک رو ت

 رقصه. کرده که عایل یم

تونستم یه جورانی اونجا هم گند زدم. خوب بودم، ویل نیم»

برقصم؛ حرکت کردن با شمارش خییل فرق داره تا با ریتم 

 « برقض. 

 « قشنگ توصیفش کردی. »گفت: 

 و بطری آبش رو باال برد تا آب بنوشه. 

ای بودی. نی بوی؟ هیپ بذار حدس بزنم؛ تو رقاص عایل»

بهها  « ای؟پ؟ رقص ضن
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ش. همینطور که  ن تقریبا نزدیک بود آب رو تف کنه روی مت 

ن لبیم ون پرید. جنگید تا نخنده، یکم آب از بی   هاش بت 

وع به رسفه کرد جوری که داشت از خنده خفه  در آخر رسی

 میشد. 

 که صدای ما با هم قایط شده بود یه 
ر
منم باهاش خندیدم. اتاف

ت، ویل وقتر ییک اومد دم در و ساخموسیفر زیبا رو یم

 مزاحممون شد مثل یه صدای ناهنجار متوقف شد. 

 « کالم؟»

ش رفت و گونه ن اش رو یه زن بلند و بلوند مستقیم به سمت مت 

بوسید. گفتم االنه که لبش رو ببوسه، ویل اون رسی    ع به عقب 

اش گذاشت بدنم برگشت. وقتر دیدم دستش رو روی شونه

 حرکاتشون برام روی پخش آهسته بود. خشک شد؛ انگار که 

دونستم ات رو شنیدم. اصال نیمفکر کردم که صدای خنده»

 « ام. ی شییماینجا معلیم. من منیسی جدید  دانشکده

س به من نگاه کرد تا اون رو از حضور من مطلع کنه؛   پت 
دکتر

کرد که انگار من اونجا نیستم. چون اون یه جوری رفتار یم

ری من رو ندیده در حایل که باید از پشت من دونم چجو نیم

 گذشت تا به اون برسه. یم

مشخص بود که اون اشاره رو نگرفته؛ چون به حرف زدنش 

دونن چقد دلم برات من تمام هفته اینجا بودم. نیم»ادامه داد: 

 « تنگ شده بود. 
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ن گذاشت و انگشت هاش رو روی بازوهاش و باسنش رو روی مت 

 کشید. 

س به سمت ورقهم که چشممتوجه شد  پت 
هانی رفت های دکتر

ه با باسنش تکونشون داده بود و وقتر فهمیدم از اینکه  که دختر

ش رو نامرتب کرده عصتی شده، خوشحال شدم.  ن  مت 

ن کتش یم کشید و یه حسادت دستش رو دیدم که از باال تا پایی 

که اصال حقش رو نداشتم تمام وجودم رو سوزوند. حتر 

ختمش، حتر صورتش رو هم هنوز ندیده بودم و ازش شنانیم

 متنفر بودم. 

ن بار حرف زد:  س گلوش رو صاف کرد و برای اولی   پت 
دکتر

 « شانون، ایشون دانشجوی کمک دست من اوکلینه. »

برگشت. انگار سوپرایز شده بود از دیدنم؛ البته اون خوشگل بود 

 و من بیشتر ازش متنفر شدم. 

. اوه، منه احمق! سال » ن  « م اوکلی 

. »رسش رو کج کرد:   « چه اسم عجیتی

من بهش میگم منحرص به فرد، ویل قبال هم شنیدم که بگن »

 « عجیب. 

خواستم بهش بگم با طعنه گفتم که کال منظورم رو نگرفت. یم

دونستم دارم ادب، ویل زبونم رو گاز گرفتم چون یمی نی هرزه

فتم. فقط خندید و گر زیادی واکنش نشون میدم و باید آروم یم

س جلب کرد. توجه  پت 
 اش رو به سمت دکتر
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دوست دارم دوباره با هم باشیم. کاری که نصفه رها کردیم رو »

 « ادامه بدیم. 

تر شد و آروم حرف زد؛ انگار با این کارش به طور بهش نزدیک

شاید »تونستم حرفش رو بشنوم: معجزه آسانی من دیگه نیم

ان کن  « م. بذاری لطفت رو جتی

دونستم در مورد چه لطفن حرف خدای من، خدای من! نیم

هانی رو تصور یم
ن د، ویل ذهنم یه چت  ن خواست از کرد که دلم یممت 

 . ن ن پرتش کنم پایی   روی مت 

ون بزنه، دکتر هام یمهمینطور که چشم خواست از وحشت بت 

س یه لحظه به من نگاه کرد. نیم خواستم اینجا گت  بیفتم و با پت 

ون یمحرک  زدم. اتشون خودم رو شکنجه بدم؛ باید از اینجا بت 

« . ن  « واو! ساعت رو ببی 

حرفشون رو قطع کردم. مکالمشون غت  کاری بود و مثل یه مشت 

من باید برم. ممنون که ساندویچتون رو با من »توی شکمم بود: 

س.   پت 
 « تقسیم کردین دکتر

هم پشتم رو نگاه  ام زدم و فرار کردم. یه لحظهکیفم رو به شونه

 نکردم. 

ای رو حس کنم. بودن توی اتاق باعث میشد احساسات احمقانه

گرفتم. باید کردم و نادیده یماحساسانر که باید ازشون دوری یم

هام تمرکز گذشتم و روی درسام یماز این کراش احمقانه

 کردم. یم
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یع گفتم بسه، قلبم سدیدمش به قلبم یمشاید اگه هر بار که یم

ون بزنه. ی سینهکرد از قفسهنیم  ام بت 
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 فصل یازدهم 

 

 کالم 

 

ن که به خاطر لبخند خودم رو مجبور کردم که به لب های اوکلی 

کرد نگاه نکنم و زدن کشیده شده بود و با نور خورشید رقابت یم

 هام توی کالس برگردونم. تمرکزم رو به صحبت

ودم رو مجبور کردم تا ی گذشته خهمونطور که برای چند هفته

توی ویر نبینمش؛ به خودم اعتماد نداشتم. به جاش پورن نگاه 

یم بود رو باز  ن کردم. ییک از ویدیوهانی که دوست داشتم و فانتر

 کردم. 

ه آلتم  همینطور که زبون زنه رو دیدم که روی آلت مرده باال مت 

رو گرفتم. وقتر دستش رو توی موهاش برد و رسش رو محکم 

تر و تندتر مالیدم. وقتر که آلتش و دهنش رو کرد، محکم گرفت

ن رس رو از حلقش درآورد و آب منیش روی چونه هاش به پایی 

هام رو سفت کنم تا به ارگاسم نزدیک خورد، سیع کردم ماهیچه

؛ هیچی برام نیومد.   بشم، ویل هیچی

کردم کردم یا خودم رو به جای اون تصور یمهر چقدر نگاه یم

 شدم. انگار که بدنم داشت من رو تنبیهنداشت؛ ارضا نیم فایده
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ن محرومش کردم. در لپیم تاپ رو محکم کرد چون از اوکلی 

 بستم و مثل قبال احساس پوچی کردم. 

ی بیشتر از فیلم بودم ویر رو پیدا کردم. یه  ن وقتر که دنبال یه چت 

ی که بهم کمک کنه تا اون حس صمیمیتر که از دست دادم  ن چت 

و تحمل کنم. حداقل به جای زل زدن توی کامپیوتر، بهش ر 

تر بودم و اونجا بود که فهمیدم من از تماشا کردن لذت نزدیک

 برم. یم

نت شکست خورد، رفتم رساغ  بعد از اینکه رسچم توی اینتر

کردم که االن ی اون فکر یمنوشیدن ویسکیم و در حایل که درباره

دم. درگت  این بودم که االن چی کنه زیادی نوشیداره چی کار یم

 کنه. کنه؛ با چه کسانی این کار رو یمداره اجرا یم

 چرا من اینقدر دنبال اونم؟ 

های شادی من قبال هم به یه زن جذب شدم. حتر توی رابطه

بودم، ویل این حس فرق داشت؛ بیشتر بود. فکر کنم با یه کشش 

وع شد و حاال به مرز وسواس ییک و جنیس رسی ن رسیده.  فت 

کرد بیشتر ببینمش. بعد که باهاش ای که من رو وادار یمجاذبه

خندیدم، تصور کردم که  مالقات کردم، باهاش حرف زدم و 

کردمش اون حس وحشت کنمش و وقتر یمکنم و یملمسش یم

کردم اومد رساغم و هر بار خودم رو قانع یمو ترش که معموال یم

 بود رو نداشتم. ی بعدی متفاوت خواهد که دفعه

ن بیشتر از این حرففکرم درباره ی در ی اوکلی  ن ها بود. یه چت 

دونستم اون چیه. مهم موردش متفاوت بود و لعنت بهش! یم
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سالمه. مهم نبود  ۱۹هم نبود؛ چون اون دانشجومه، دانشجوی 

تر های دیگه فرق داشت. من بزرگی زنکه حسم بهش با همه

 مونم. تونم از ویر دور یمپس تا یمبودم و باید بهتر بدونم؛ 

هامون توی دفتر رو هامون و مکالمهویل این جلوی ناهار خوردن

بان قلبم که هر وقت یمنیم ه. جلوی ضن زنه بینمش تندتر یمگت 

ه. جلوی تصوراتم رو که وحشیانه یمرو نیم ه، تازونن نیمگت  گت 

م دانشج م. من مطمئنا نمت  وم رو ببینم ویل حداقل دنبالش نمت 

کنه همینطور که به که لخت میشه و خودش رو انگشت یم

 کنم. های نوک صورنر پر از لذتش نگاه یمسینه

ها که خییل دلم برای نگاه کردنش تنگ میشد، سیع بعضن وقت

ن بیشتر رس کار بمونم و دنبال رایه یم کردم وقتر که همه مت 

اش دارم. کارهای گشتم که تا دیروقت بیشتر کنار خودم نگهیم

ای برای حرف دادم تا بهونهدادم؛ بهش شام یمبیخود بهش یم

 زدن داشته باشیم. 

ی گذشته وقتر که فهمید ویل باید مراقب باشم. شانون از هفته

اومد داخل تا باهام خداحافیطن کنیم، یمتوی یه دانشکده کار یم

محیل  ادنی بهش کمتونستم بدون هیچ نی کنه. تا جانی که یم

اومد. امیدوارم کردم، ویل باز هم هر چند وقت یه بار یمیم

ن رو متوجه نشده باشه. عالقه  ام به اوکلی 

 کردم روی تک تک اجزای صورتم مشخصه. حس یم

ن که جزوه» ن بشی 
ن و جواب های آنالین رو یملطفا مطمی  خونی 

 « ها رو برای کالس بعد بدین. سوال
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ن رس  هاشون و صدای جمع کردن وسایل بلند داد زدم تا از بی 

 حرفم رو بشنون. 

ن من رو قبل از اینکه بتونم اونور رو نگاه کنم چشم های اوکلی 

گرفت. لبخندش رو جواب دادم و وسایلم رو جمع کردم. 

ی بیشتر از نیم ن ن چت  تونستم به این فکر نکنم که صورت اوکلی 

ه نگام خواست بهم نشون بده رو نشون داد. جوری کاونن که یم

هاش شناختم نبود؛ چشمکرد اصال شبیه به یه نوجوونن که یم

د.  ن  برق خایص مت 

تونست پشت لبخند باوقارش پنهونش یه نگاه با حرست که نیم

کرد. یه جوری بهم نگاه کنه؛ حاال هر چقدر هم که تالش یم

ن بود و من دارم همهیم ی اون نیاز رو براش کرد که پر از خواسیر

 کنم. برآورده یم

م  بله، متوجه شدم که اون هم جذبم شده. سیع کردم نادیده بگت 

 نداره؛ و خودم رو قانع کردم که اون با بقیه
ر
ی دانشجوها فرف

هانی که الس و کراش یم
 زنن. مخصوصا دختر

اشون ها دربارهی دانشجوها نبودن که من شبویل این بقیه

 دیدم. خواب یم

کردم باهاشون ودن که من تصور یمی دانشجوها نبویل این بقیه

شنوم و وقتر بیدار اشون رو یمکنم و صدای نالهسکس یم

 شدم دستم دور آلتم مشت شده بود. یم

شدن. از خوانی که داشتم ها متفاوت تموم یمخییل از اون خواب

شدن به بدترین کردم تبدیل یمام سکس یمبا زن مورد عالقه
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شدم و بدنم خیس عرق میشد و به کابوس و با وحشت بیدار یم

 دادم. جای آلتم، لحاف رو محکم توی مشتم فشار یم

اینجوری نبود که سکس نخوام؛ فقط به خودم اعتماد نداشتم 

که باز هم وحشت نکنم. یه شب حتر سیع کردم. مست کردم و 

تصمیم گرفتم باکرگیم رو از دست بدم و از دست دادم، ویل 

و  ن که بهم دست زد رسی ع کردم به عرق کردن و یه جورانی همی 

قبل از اینکه از اتاق فرار کنم تالشم رو کردم تا ادامه بدم و با 

خودم قسم خوردم که دوباره دیگه اینقدر ضعیف و شکننده 

 نباشم. 

 توی زندگیم ضعیف بودم و نیمبه اندازه
ن
خواستم باز هم ی کاف

 تکرار بشه. 

س! »  پت 
 « دکتر

ون کشید و متوجه شدم تقریبا صدای آرومش من رو از  افکارم بت 

کالس خالیه در حایل که من توی خاطرات تلخ و تاریکم گم شده 

 بودم. 

؟» ن  « بله اوکلی 

وقتر حواسم رو بهش دادم، لبخندی زد و تقریبا خجالت زده 

 بود. 

من برای آخرین تاری    خ تلسکوپ اسمم رو نوشتم، ویل خودم »

ن بشم کهتنهام و یم تونم سیع مشکیل نباشه. یم خواستم مطمی 

ن فقط برای من  کنم و تاری    خ رو عوض کنم تا شما مجبور نشی 

ن نیستم گ...  ، ویل هنوز مطمی  ن  « این کار رو بکنی 
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 « نه! »

اصال مشکیل نیست. شاید ییک ثبت »رسی    ع بهش اطمینان دادم: 

 « نام کنه و بعدا بهمون ملحق بشه. 

ای هستم که هر بهانهحقیقتش؟ امیدوار بودم پیدا نشه. عاشق 

ها فقط من رو با اون تنها کنه. فکر کردم به اینکه شب زیر ستاره

من و اون بدون هیچ مزاحیم که بهمون نگاه کنه کنار هم باشیم؛ 

 من رو یم
ر
 ترسوند. امکان هر اتفاف

 « بینمتون. عالیه. فردا یم»

ون رو نگاه کردم و چشمم به باسنش افتاد که  رفتنش به بت 

خورد. وقتر از اشتباه بزرگم ری توی اون شلوار لگ تکون یمچجو 

نم، رسی    ع  ن مطلع شدم که دارم دانشجوم رو وسط کالس دید مت 

حواسم رو پرت کردم. خودم رو رسزنش کردم و وسایلم رو جمع 

 کردم تا برای شام به دیدن ریید برم. 

 تقریبا نزدیک رستوران بودم که گوشیم زنگ خورد. 

ن و زنگ رو نادیده گرفتم. نیمدیدم خانواده تونستم زیاد ام هسیر

زدن معموال یه ساعت یا بیشتر طول حرف بزنم و وقتر زنگ یم

ی طوالنن رسزنششون تونستم به خاطر مکالمهکشید. نیمیم

ن وقتر که تعطیالت دونستم دلتنگن و فقط یمکنم؛ یم تونسیر

بحث اینکه  کرد طوالنیه به دیدنم بیان. یه بار مادرم سیع یم

برگردم خونه رو پیش بکشه و من رسی    ع تمومش کردم. کالیفرنیا 

ی خاطرات تلخم رو داره و ی من نبود؛ فقط همهدیگه خونه

هانی که ترجیح میدم فراموش کنم. 
ن  چت 
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م راهنمانی 
ن بان من رو تا مت  ن گوشیم رو توی جیبم گذاشتم و مت 

شینه به پشتم کرد. ریید با لبخند سالم کرد و قبل از اینکه ب

به وع کرد به ضن ای زد. هنوز غذامون رو نیاورده بودن که رسی

 اذیت کردن من. 

ه رو که آخرین بار موقع یه! هیچ» وقت نگفتر اون دختر

ناهارمون دیدیش چی شد. لطفا بگو حداقل بهش زنگ زدی و 

 .  « باهاش رس قرار رفتر

  «خوشحال مییسی اگه بفهیم دو بار باهاش رس قرار رفتم. »

ی بود. » ن  « کردیش؟ تا جانی که یادمه خوب چت 

 « مثال متاهیل. »

 « دونه من مال خودشم. یه مرد متوجه میشه. کارن یم»

 « خب؟»شونه باال انداخت: 

نه، نکردمش و ختی خوبیه؛ چون اون همکارمه و فاجعه »

 « میشد. 

؟! تا حاال کیس که باهاش کار یم»  « کتن رو نکردی؟! چی

چرخوندم تا مارکش به طرفم باشه یمم رو همینطور که آبجو 

ه شدم:  هانی که من باهاشون کار کردم و تنها زن»بهش خت 

ه و استادیار جدیدم.   « مجردن، یه منیسی پت 

ییک جدید؟ اون هم وسط ترم؟ فکر کردم تا سال » ن یه رشته فت 

ی. بعد دانشجوی همراه نیم  « گت 
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نشکده کارهای اش زیسته و اونجا هم توی دانه، اون رشته»

اش به پول نیاز کنه. اون برای کمک هزینه شهریهدانشجونی یم

ی گرفته.   « داره و ساعت بیشتر

وقتر متوجه شدم چقدر تحت تاثت  اخالق کاریش قرار گرفتم 

ایط بهتر رو دیدم که هام رو بهم فشار دادم. من آدملب هانی با رسی

ن شکست خوردن. راحت  تر از اوکلی 

 « سخت، باهوش و مصممه. اون خییل رس »

 « اوه، فاک! نه! »ریید گفت: 

 ام رو به خودش جلب کرد. و توجه

 « چیه؟»پرسیدم: 

شناخت و دونستم چشه. ریید خییل خوب من رو یمویل یم

دید و مهم نبود چقدر کرد یماحساساتم رو که براش فوران یم

 تالش کنم تا پنهونش کنم. 

 « دوسش داری؛ یه دانشجو رو! تو »صداش با ناباوری بلند شد: 

میشه صدای »وقتر حتر این رو بلند شنیدم هم قلبم افتاد: 

؟ ممکنه کسانی که باهاشون کار یم
ن کنم کوفتیت رو بیاری پایی 

اینجا باشن و اگه صدات رو شنیده باشن چی با خودشون فکر 

؟یم ن  « کین

 « پس دانشجوت رو دوست نداشته باش! »رسی    ع گفت: 

 هاش رو باریک کرد. چشمو با نگرانن 
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 « من دوسش ندارم، اوگ؟»

اهنم رو شل کردم تا بتونم بهتر نفس بکشم. یقه  ی پت 

 « چرت و پرته! »

 « چرت و پرت نیست! »

ی که قصد داشتم گفتم. نوشیدنیم رو به لب ن های بلندتر از چت 

خشکم رسوندم و به خودم یکم فرصت دادم تا فکر کنم چی بگم: 

؛ هیچاون دانشجومه » ن وقت اون خط رو رد و فقط همی 

 « کنم. اون خییل جوونه و دانشجومه. نیم

 « کتن یا من رو؟آره، دو بار گفتیش. داری خودت رو قانع یم»

ه شدیم و یم دونستم اون رستوران رو حداقل بدون به هم خت 

اف نیم  تونم ترک کنم. یکم اعتر

 موندهقبل از اینکه به ریید نگاه کنم با یه نفس نصف 
ر
ی باف

ن گذاشتمش.   آبجوم رو خوردم و پایی 

 « باشه. »

اف کردم:  ده اعتر ازش خوشم میاد؛ خوشگل و »با فک فرسی

 « اندازه. اس. لعنتر من رو به خنده یمهبامز 

ن که داشتم و یم خواستم بگم باعث میشه فراموش کنم. همی 

اون فقط... فقط »ام گرم شد: ی سینهکردم قفسهتوصیفش یم

 « م حس خونی میده. به
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 باسن تنگ و سینه»
ی

 فاک رفیق! انتظار داشتم بیک
ی

های بزرگ

 که اون باعث 
ی

داره. توقع نداشتم بیای شعرهای پشم ریزون بیک

ی.   « میشه حس خوب بگت 

اون هم آبجوش رو تموم کرد؛ احتماال به خاطر اینکه سختر و 

افم رو حس کرده بود.   شدت اعتر

 « کمتر نگران میشم.   اگه موضوع اینه پس خییل»

 « دونم. یم»

 با بدبختر گفتم. 

ت دیدیش؟»  « خب، تو داخل دفتر

کنه و اول اونجا دیدمش، فکر کردم بهش بگم که توی ویر کار یم

خواستم ریید قضاوتش خواستم ازش مراقبت کنم؛ نیمویل یم

 کنه. 

 « نه، اون دانشجومه؛ پس اول توی کالس دیدمش. »

؟خوای چی ککال، یم»  « ار کتن

« !  « هیچی

وقت اون دانشجومه؛ هیچ»شک لحنم محکم بود: نی 

کنم و مهم نیست حسم بهش چیه. فقط سوءاستفاده نیم

 « . کنمدفنش یم

 « اوگ! »
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زنه یعتن بیشتر نگرانه، ویل راحت گفت. ریید وقتر کم حرف یم

ی من نگران نیست. یه حیس دارم که انگار با هیچکس به اندازه

ن   ی پرتگاهم. مدام روی لبهاوکلی 

 « فقط مراقب باش، کال! »

 مراقب باشم؛ گفتنش راحت بود. 

___________________________ 
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 فصل دوازدهم 

 

ن   اوکلی 

 

معجزه بود. من یه شب بیکار بودم و فقط درگت  تکالیفم بودم؛ 

د که حتر یه کوچولو هم از تکالیفم جلوتر افتادم و تنها دلییل بو 

ون و مثال  مثل »گذاشتم اولیویا من رو رایصن کنه تا بریم بت 

های نرمال کالچی رفتار کنیم.   « دختر

ن حتر اگه مزخرفم باشه اونقدر درباره ی اینکه چقدر پارنر رفیر

گذره تند و بدون مکث حرف زد تا رایصن شدم و توضیح خوش یم

 حذفش کنیم. داد که حداقل باید این کار رو بکنیم تا از لیستمون 

خودش رو روی صندیل جلو انداخت. یه کت با طرح چشم 

پوشیده بود. هیجانش باعث شد منم یاد هیجان خودم بیفتم و 

گفت. من بهم یادآوری کرد که چقدر خسته بودم، ویل راست یم

خواستم. من کونم رو پاره کردم تا ی اتفاقاتش یمکالج رو با همه

م؟   بهش برسم؛ چرا ازش لذت نتی

ای که یه خیابون اونورتر از خونه پارک کردم و اصال اون خونه

ها هانی نبود که توی فیلمانتظارش رو داشتم نبود. اصال مثل اون

های قرمز و هانی که روی چمن غش کردن و لیواندیده بودم. آدم
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آبجو توی دستشونه. حداقل از جلو که شبیه نبود. فقط یکم 

 وارد شدیم برامون رس تکون دادن. آدم توی ایوان بودن و وقتر 

 سوایل نکردن که گ بودیم یا اصال دعوت شدیم یا نه. 

وقتر از در وارد شدیم پارنر واقیع بهمون سالم کرد. صدای 

ون خییل آروم بود، ویل وقتر در رو باز کردیم  موزیک که از بت 

کرد. مردم داخل خونه دور هم عمال داشت خونه رو منفجر یم

ی بودن و اون لیوان جمع شده ون ختی های قرمز آبجو که بت 

ازشون نبود توی دستشون بود. موزیک از بلندگو پخش میشد و 

 وسط اتاق پیست رقص بود. 

خونه برد. آدم ن های اولیویا دستم رو گرفت و من رو به سمت آشتی

 بودن. ظاهرا اونجا جانی بود که 
ی توی حیاط پشتر بیشتر

 بیهوش و مست افتاده بودن.  ی آبجو داشت و مردمبشکه

یم. »  بگت 
 « بیا یه نوشیدنن

ن موزیک اولیویا داد زد.   بی 

هر دومون یه شات تکیال خوردیم و بعدش لیمو مکیدیم. وقتر 

 ییک دیگه ریختیم منتظر موندیم تا به سالمتر بزنیم. 

های نرمال کالچی » به سالمتر اینکه باالخره تونستیم مثل دختر

ی پرسهای سکیس اال که خوش بگذره و با همهرفتار کنیم. ایش

 « الس بزنیم. 

« !  « به سالمتر
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ی اولیویا گفتم و لیوانم رو به لیوانش زدم. آب لیمو از چونه

 چکید و جفتمون خندیدیم. یم

 « بره. من رو کیس نیم»

 « شناسم. ای هستر که یمترین هرزهمزخرفه! تو کالسیک»

ن گفتم و ابا یه چشمک اغراق  دای شلیک تفنگ رو درآوردم. آمت 

 « خدایا! دلم برای وقت گذرونن با تو تنگ شده بود. »

ن دو تا کار  منم دلم برای وقت گذرونن با اولیویا تنگ شده بود. بی 

دانشجونی و ویر و کالج، زمان قبل از اینکه بفهمم وجود داشته 

 جلوم غیب میشد. 

 « خب، حاال که اینجام. »

یدم و یه صدانی جشن اتحاد اون رو به سمت خودم کش

ونه  امون رو قطع کرد. دختر

ا! »  « سالم سالم دختر

یکمون دورمون پرسه یم ن  زدن. چند تا پرس از کالس فت 

ی گفت:  ن  « سالم پرسا! »اولیویا با لبخند شیطنت آمت 

؟با ما هم یه شات یم»قدبلنده پرسید:  ن  « زنی 

 فکر کنم اسمش کانر بود. 

  «البته. »اولیویا گفت: 

وع شد. ما گروه خودمون رو تشکیل دادیم،  و از همونجا پارنر رسی

حرف زدیم، خندیدیم و جوک گفتیم. من چند تا شات دیگه 
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خوردم تا اینکه متوجه شدم اولیویا زیادی و بیشتر از من خورده و 

ن بحث کرده  مست شده. به عالوه با اینکه رس تاکیس گرفیر

 ی الیک کنیم. ز نبود هزینهموندم نیابودیم، ویل اگه هوشیار یم

به گروهمون پیوستم و اولیویا با شخصیت پر جنب و جوشش 

اومد بیننده باشم. ی پرسها رو جلب کرده بود. منم بدم نیمتوجه

خواد باسنش رو با ما به اتاق نشیمن رفتیم و اولیویا گفت که یم

م؟   من بلرزونه. من گ بودم که بخوام جلوش رو بگت 

چرخیدیم راه انداخته بودیم که دیدنن بود. دور هم یمیه نماییسی 

شدم تا اون جلوم باسنش رو بلروزنه. پریدیم و من خم یمو یم

بعد از چند تا آهنگ رفتم یه گوشه تا آب بخورم و عقب 

ه و وایسادم. یم دیدم ک اولیویا از بغل این پرس به اون پرس مت 

پشت اولیویا بود و رقصه، ویل چشمم روی اونن بود که مدام یم

کرد. وقتر اومد پرید اذیتش یمهاش که هرز یمبا اون دست

جلوی اولیویا، کاله بیسبالش رو عقب داد و بازوهای 

ن گردنش ماهیچه ایش رو روی باسنش تکون داد و رسش رو بی 

اش هاش رو روی شونهبرد. دیدم که اولیویا جا خورد و دست

خندید، لیویا هم به نظر یمبرد. پرسه عقب کشید و خندید. او 

خواست خییل مودبانه و با ویل دیدم که چقدر موذبه؛ انگار یم

 فهمید. مهربونن دورش کنه، ویل پرسه نیم

ن جمعیت به سمتش رفتم تا رفیقم رو نجات بدم. وقتر  از بی 

بهش رسیدم، سیع کردم نقش بازی کنم و خییل با احتیاط اون 

سازی کنم؛ مخصوصا که پرسه  خواستم صحنهرو دور کنم. نیم

 رسید. خییل مست به نظر یم
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 « اولیویا! »نالیدم: 

هاش پر از آرامش خاطر اون با گیچی به سمتم برگشت و چشم

 شد. 

 « رقض. قول دادی با من یم»

یک رقصش جداش کنم. فاک! خییل  بازوش رو گرفتم تا از رسی

ون های من نزدیک بود، ویل پرسه باز هم اون رو از دست بت 

 کشید. 

 « رقصیم. نه، ما داریم یم»

م برقصم. رفیق، بکش کنار! فقط یم»گفتم:   « خوام با دختر

 و سیع کردم آروم باشم. 

. به هر حال » ن  دیگه پیدا کن لزبی 
! برو یه دختر عجب کله شفر

 « خواد؛ ترجیح میده این رو داشته باشه. اون واژن تو رو نیم

لبخند حال به هم زنن زد.  و محکم خشتک شلوارش رو گرفت و 

 صدای بلندش باعث شد بقیه دورمون جمع بشن. 

یه »هاش تشویقش کردن: از دوستبعضن  ن آره داداش، خوب چت 

 « برای امشب. 

 « برای سکس خوبه. »

ه یه ویدیو ازشون عکس سینه» هاش رو بفرست برامون یا بهتر

ی وقتر که داری یم  « خورن. کنیش و تکون یمبگت 
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وع کرد بازوش رو  هایچشم خسته و خمار اولیویا گشاد شد و رسی

تر گرفتش و با درد خودش رو عقب کشید. آزاد کنه، ویل محکم

م تموم شد. این آدم  ها خوک صفت بودن و دیگه صتی

 « ولش کن! »

؛ تو رو هم یم»  « کنم. نیاز نیست حسودی کتن

 « راه نداره مرد! »

 یه بازونی دو 
ر کمرم پیچید و من رو به قلبم پرید توی حلقم وقتر

بدن سختش فشار داد. بوی تند آبجو مشامم رو پر کرد و شکمم 

 پیچ خورد. 

 « کنه جیگر. این حالت رو بهتر یم»

 آروم مقابل گردنم زمزمه کرد و من سیع کردم ازش دور بشم. 

 « تونیم با همدیگه تقسیم کنیم. یم»

غول پیکری هاش رو باالتر برد. بازوش رو جلوم کشید و دست

که اولیویا رو گرفته بود با کیس که من رو است  کرده بود زدن 

 هاش پر از اشک شد. قدش. نگاه اولیویا به من خورد و چشم

ن خونم باال رفت. از همه ی قدرتم استفاده نه، نه، نه، نه! آدرنالی 

هاش. با درد فحش ی پا محکم زدم روی انگشتکردم و با پاشنه

 ویل هنوز بازوش دورم محکم بود.  داد و عقب کشید،

! هرزه»  « ی لعنتر
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ه، افتادم و به  من رو پرت کرد و چون کیس نبود که من رو بگت 

ن که با  ن برخورد کردم که باعث شد یکم تکون بخوره. همی  مت 

ن زخیم شدم درد تمام بازوم رو گرفت. رسم محکم به گوشه ی مت 

ن خورد و پلک زدم تا نقطه سیاهلبه ی جلوی چشمم برن. های مت 

هام رو با ترس و خجالت و کرد؟ اشک چشمچرا کیس کاری نیم

 خشم سوزوند. 

آماده شدم وایسم و با داد و فریاد باهاش مبارزه کنم و برای 

دوستم بجنگم، ویل وقتر که سه تا پرس از اتاق نشیمن اومدن من 

 متوقف شدم. 

 « ولش کن حرومزاده! »کانر گفت: 

 م کنارش بودن. ییک اومد تا کمکم کنه بلند شم. و دو تا دوستش ه

 « کنم تا از تیم اخراجت کنه. وگرنه به مرنی گزارشت یم»

هامون ایستادم و وقتر که اون عویصن من کنار ییک از قهرمان

اولیویا رو به سمت کانر پرت کرد و اولیویا تلو تلو خوران توی 

 سوختم. بازوش افتاد هنوز از خشم یم

 « نداشت؛ زیادی چاق بود.  ارزشش رو »

هاش، ویل پرسه که کمکم کرده بود رفتم جلو که بزنم توی تخم

فقط بذار از »بلند شم جلوم رو گرفت؛ رسش رو تکون داد: 

ون.   « اینجا بریم بت 

ن همراهیمون کردن و کمک کردن اولیویا که آب بینیش رو  تا ماشی 

 کشید روی صندیل جلو بشینه. باال یم
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؟یم»: کانر پرسید   کتن
ی

 « تونن رانندگ

 « تونم. ممنون که کمکمون کردین. آره، یم»

ن و حقشونه از تیم فوتبال پرت شن » ایوان و جیمز عوضی 

ون؛ به هر حال به مرنی میگم.   « بت 

 « ممنون. »برای آخرین بار گفتم: 

 و رفتم. 

... 

ون از دانشکده ها پارک کردم؛ ی علوم توی پارکینگ معلمبت 

تر بود. وقتر برگشتم، به دفتر دکتر وابگاه اولیویا نزدیکچون به خ

س نگاه کردم و دیدم که چراغ هاش روشن بود. این وقت شب پت 

 کرد؟ اینجا چی کار یم

که ساعت ده و نیم بود. باز هم به گوشیم نگاه کردم و دیدم 

ه که چقدر کم توی پارنر دیره، ویل نزدیک بود خنده ام بگت 

ن االن از  دانشجونی دووم آوردیم. کمتر از سه ساعت و همی 

خواستیم ای که نیملیستمون خط خورده بود به عنوان تجربه

 دوباره تکرارش کنیم. 

اولیویا رو رس جاش خوابوندم؛ پتو رو روش کشیدم. بدون 

اض و اصال یکم هم کمک نیم کرد؛ خییل مست شده بود. اعتر

ین روی برای صبح که بیدار میشه یه بطری آب و یک م آستی

ش گذاشتم.  ن  مت 

. ممنون که دوست متن اووک. » ن  « پرسها عوضی 
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 « حتما عزیزم. »

 پیشونیش رو بوسیدم. قبل از اینکه به در برسم غش کرده بود. 

س ی علوم گذشتم چراغوقتر از کنار دانشکده  پت 
های دفتر دکتر

 خاموش شده بود؛ حتما رفته. 

ها افتادم. اطراف رو نگاه حمرفتم که یاد مزابه سمت ماشینم یم

ن دراماتییک  کردم. یکم ترسیدم که نکنه برای انتقام یا هر چت 

ن بدنم داشت باال یم رفت و زخم دنبالمون اومده باشن. آدرنالی 

رفتم خونه و به زخمم که سوخت. باید یمروی بازوم  بیشتر یم

دونستم توی چه وضعیتیه برسم؛ دردش از بازوم به نیم

بان بهم یادآوری م رسیده بود. رسم درد یمهاشونه کرد و هر ضن

کرد که چقدر ضعیف بودم. فقط ده قدم تا ماشینم مونده یم

 بود. 

وقتر یه سایه از گوشه توی تارییک جلوم ظاهر شد، تقریبا نزدیک 

 بود از ترس زبونم رو قورت بدم. 

؟»صدای آشنانی پرسید:  ن  « اوکلی 

 تموم بدنم لرزید. 

س و ترسم مقابله یمهمینطور   کردم تموم بدنم لرزید. که با استر

 وقتر اسمش رو گفتم مطمئنم که ترسم رو توی صدام شنید. 

س؟ سالم! »  پت 
 « دکتر

؟»اومد جلوتر توی نور در حایل که اخم کرده بود:   « خونی

 « آره، آره! »
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نفس عمیفر کشیدم تا قلبم آروم بزنه. امشب برای سیستم 

 تضاچ بود. عصبیم شب خییل اف

 « فقط شما من رو ترسوندین. »

 « بابت اون متاسفم. »بهم نگاه کرد: 

؟ ی محوطه چی کار یماین وقت شب تو »و قانع نشده بود:  کتن

 نیم
ی

، یمخوابگاه که زندگ ؟کتن  « کتن

 « فقط دوستم رو رسوندم. از پارنر برگشتیم. »

 . کرد رسش رو تکون داد، ویل هنوز از نزدیک بهم نگاه یم

 « طول بکشه.  ۱۱هاشون بیشتر از کردم پارنر فکر یم»

زنم فقط برای ما مناسب نبود؛ مخصوصا که با شاید، حدس یم»

 « یه مشت حرومزاده پر شده. ببخشید! 

گفتم و معذرت خوایه کردم که جلوی پروفسورم فحش دادم؛ 

 اگرچه انگار زیاد هم براش مهم نبود. 

گرانن مشهود بهم نگاه کرد: چند قدم جلوتر اومد و با یه ن

 « منظورت چیه؟ چی شده؟ حالت خوبه؟»

 « آره! »

بعضن از پرسها یکم به من و اولیویا دست »ضعیف جواب دادم: 

درازی کردن و تهدید کردن؛ پس منم سیع کردم از خودمون دفاع 

 « کنم. 
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، سخته که ضعیف و کوچیک ویل یم»به تلچن خندیدم:  دونن

. من رو هول دادن و خییل جابه باشی و بخوای کوه رو  جا کتن

 « محکم افتادم. 

ی به دستم اشاره کردم و دیدم فکش سخت شد. ماهیچه

بعضن »اش کش اومد و من رسی    ع توضیحم رو ادامه دادم: گونه

ون.   « از پرسها اومدن و کمکمون کردن تا از اونجا بریم بت 

ن رو نگاه کردم. خییل خجالت یم بهش نگاه کشیدم که بخوام پایی 

هانی شدیم که بهشون 
منده از اینکه ما هم جزو دختر کنم؛ رسی

منده از اینکه نتونستم بیشتر از دوستم و خودم  حمله شده. رسی

 دفاع کنم. 

 « بذار ببینم. »با صدای محکم و سختر گفت: 

های همیشه روشنش تاریک شده بود و رسم رو باال گرفتم. چشم

ل یم  کرد. به زور خشمش رو کنتر

 « من خوبم! »

 « بذار ببینمش! »

ن کشیدم و شونه  گرفتم و کتم رو پایی 
هام رو نفس عمیفر

نشونش دادم. فک کنم جفتمون شوکه شدیم وقتر دیدیم خون 

 از یه زخم عمیق تا روی آرنجم اومده و خشک شده. 

 « مادر به خطا! »زمزمه کرد: 
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س وقتر درس میده خییل شاد و   پت 
نزدیک بود بخندم. دکتر

حاله، ویل توی فکر مِن روان پریش فحش دادنش یه جورانی رس 

 بامزه بود. 

های اولیه داخل ساختمون ی کمکبیا دنبالم؛ یه جعبه»

 « هست. 

 « مشکیل نیست؛ نیاز نیست... »

، لطفا! » ن  « اوکلی 

غم خشمش چشم  هاش به نظر پر از درد بود. علت 

 « اوگ! »

 اومد. نه بدم نیمموافقت کردم و از اینکه اون ازم مراقب ک

به دنبالش داخل ساختمون رفتم. اصال صحبت نکردیم تا اینکه 

ش رسیدیم.   به دفتر

 « کتت رو دربیار، زود برمیگرم. »

 رسید. صداش توی سکوت اتاق خشن و بلند به نظر یم

ش نشستم.  ن کاری که گفت رو کردم و روی صندیل جلوی مت 

د و کنار من روی های اولیه دستش بو وقتر برگشت، جعبه کمک

ی که یم ن خواست صندیل نشست. در حایل که دنبال چت 

د رو یم ن گشت بهش نگاه کردم. کراوانر که معموال رس کالس مت 

اش رو نمایش اش باز بود و موهای کم سینهنداشت، چند تا دکمه

د. دیوونه شده بودم، ویل باید یم ن داد که مردونگیش رو داد مت 

لو خم نشم و لمسش نکنم. موهای رسش کردم تا به جمبارزه یم
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بیشتر از حد معمول درهم برهم بود. انگار که کل عرص داشته 

 اومد. کشیده؛ بهش یماش رو بینشون یمهای خستهانگشت

 « خییل خب، یکم بچرخ تا ببینم. »گفت: 

هاش رو بست و به سختر وقتر خوب به زخمم نگاه کرد، چشم

گرانم شده بود باعث شد آب دهنش رو قورت داد. اینکه ن

هام بسوزه. چقدر گذشته بود از زمانن که ییک برای دردم چشم

کردم دلتنگ ناراحت بشه؟ شاید بیشتر از اونن که فکر یم

 ام بودم. خانواده

 « رسه بد نیست. اونجوری که به نظر یم»

 « فردا خییل بدتر میشه. »

ده ن فک فرسی ه. »اش گفت: از بی   « قراره یکیم دردت بگت 

های بلندش پشت بازوم رو گرفت در حایل که به پوست انگشت

خورد و باعث میشد موهای بازوم تا روی گردنم سیخ نرمم یم

د و گرمای پوستش انگار  ن ن بار بود که بهم دست مت  شه. اولی 

تر خاطرات توی مغزم رو یم ن سوزوند. فشار آرومش شهوت انگت 

ه خاطر این بود که این از هر لمیس که تا حاال داشتم بود. فقط ب

تونم اون رو داشته باشم باعث کار ممنوعه؟ این حقیقت که نیم

 میشد هر نوازشش برام پرحرارت باشه؟ 

ن کرد و بعد پروکساید روش  وقتر که با الکل دور زخمم رو تمت 

ریخت، نفسم یهو بند اومد. به جای اینکه به خاطر لمس 

ش مور مورم بشه، سوزش زخم ن م باعث شد فکم شهوت برانگت 

 رو به هم فشار بدم. 
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 « متاسفم. »

هام رو به هم فشار دادم و رسم رو تکون دادم زمزمه کرد. دندون

 « خب امشب دقیقا چی شد؟»و اون به کارش ادامه داد: 

 دانشجونی رفتیم. »گفتم: 
 « به پارنر

ن رو توضیح ام رو باال انداختم انگار که این حرفم همهو شونه چت 

 میده. 

 « کیس... »

کیس به تو یا اون دست زد؟ »نفس عمیفر کشید و دوباره گفت: 

 « ای؟هر طور دیگه

رقصید و اون هم زیادی دست نه، نه زیاد. اولیویا با یه پرسه یم»

کرد و اولیویا خوشش نیومد؛ پس من رفتم تا نجاتش درازی یم

 « بدم. 

ه کیل رسیدم. اگی تلچن کردم و چقدر احمقانه به نظر یمخنده

، خییل احمقانه بود که فکر یم تونم تفاونر کردم یمبهش نگاه کتن

 ایجاد کنم. 

شناختیم. وقتر که خدا رو شکر که چند تا پرس رو اونجا یم»

 « ها به کمکمون اومدن. دیدن من شکست خوردم اون

رسم رو تکون دادم و امشب رو یادم اومد. از اینکه چجوری تموم 

 . شده بود ناامید بودم
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کردن؛ فقط همونجوری های اونجا هیچ کاری نیمخییل از آدم»

کردن که بهش ها تهدیدش یموایساده بودن در حایل که اون

. تجاوز یم ن  « کین

ده شد و من داد زدم:   « آخ! »دستش دور بازوم فرسی

س گفت:   پت 
 « خوام، خییل ببخشید. معذرت یم»دکتر

کشید انگار که داره از روی شونه بهش نگاه کردم. نفس عمیق یم

کنه. وقتر فهمید بهش زل زدم یه باند خودش رو جمع و جور یم

. »برداشت:   « باید گزارشش کتن

ن خندیدم:   نیفتاد و فایده»باز هم غمگی 
ر
ای نداره؛ واقعا اتفاف

 « تونست کاری کنه. کیس هم نیم

واقعیت »ابروهام به خاطر این حقیقت تلخ درهم رفت: 

 « همینه. 

ن که آخرین باند روی از روی شونه دوباره ام بهش نگاه کردم. همی 

بازوم رو محکم کرد باال رو نگاه کرد؛ نگاه خییل پرحرارتش تا عمق 

 وجودم رفت در حایل که خییل به هم نزدیک بودیم. 

شدم. کار هاش خییل آنی بود؛ انگار داشتم داخلش غرق یمچشم

ازم دور نشده بود. بانِد روی دستم تموم شده بود، ویل هنوز 

 تپید و حرارت تمام وجودم رو گرفته بود. قلبم دو برابر یم

تونن از من ها برات پیش اومد یماگه باز هم از این موقعیت»

 « کمک بخوای. 
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ن که زبونم رو روی لب هام هاش به لبهام کشیدم چشمهمی 

 خورد. 

 « ممنون. »گفتم: 

تر بشم ه یکم نزدیکهاش دوختم؛ شاید اگهام رو به لبو چشم

هام به هام داشت بسته میشد و لباون هم بیاد جلوتر. چشم

 رفت. سمتش یم

رسی    ع خودش رو عقب کشید و ازم فاصله گرفت تا وسایل رو 

ن کنه و توی سطل آشغال بندازه.   تمت 

فردا بدتر میشه. به دوستت بگو که باند »گلوش رو صاف کرد: 

ن نگه  « ؛ زودتر خوب میشه. اش دارهرو عوض کنه و تمت 

 « باشه. »به زور گفتم: 

ه. هام روی پام افتاد؛ نزدیک بود گریهچشم  ام بگت 

کردم؟ فاک! خییل احمقم، چه فکری کرده بودم؟ چی کار یم

 خییل احمقمممم. 

تونستم هیچ کدومش رو کردم و نیماش خودم رو رسزنش یمهمه

دیگه فهمیده بود کردم یه متجاوزگرم و االن انکار کنم. حس یم

جذبش شدم و نمیشه مخفیش کرد. بعد از این اتفاق چجوری 

 ی ترم رو کنارش بگذرونم؟ فاک! خواستم بقیهیم

های ی کمکخجالت وجودم رو فرا گرفت. وقتر رفت تا جعبه

اولیه رو بذاره رس جاش، رسی    ع کتم رو پوشیدم تا قبل از اینکه 
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شم. تا دم در رفته بودم که خواستم باهاش روبرو ببیاد برم؛ نیم

 برگشت. 

ن یم»  « برمت. برام صتی کن، تا ماشی 

ه بود و نیم تونستم بچرخم و بهش نگاه کنم. دستم روی دستگت 

 « نیاز نیست... »گفتم: 

 « نیازه، لطفا! »

ام رو حفظ کردم و همینطور که به سمت پارکینگ فاصله

ن که رسیدیرفتیم چشمیم ن بود. به ماشی  م رسی    ع آروم هام پایی 

 « ممنونم. »گفتم: 

و سیع کردم برم داخل، ویل یه دستر دوباره در رو بست. باالخره 

هاش نگاه کنم. سیع کردم بخونمش؛ سیع برگشتم تا به چشم

 که افتاد در موردم چه فکری 
ر
کردم بفهمم اون به خاطر اتفاف

 کنه. یم

 رسید؟ به نظر... پشیمون یم

.  ی منه برای هر این شماره»  « وقت که نیاز داشتر

اش روش خط مردونهکارنر که جلوم گرفته بود رو گرفتم و دست

 بود. 

 « ممنون. »

دوباره بهش نگاه کردم و دوباره سیع کردم پشیمونن رو توی 

هاش پیدا کنم. سیع کردم بفهمم درست گفتم یا دیوونه چشم

 شدم. 
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ه، شاید اون هم به همون اندازه که من جذبش شدم جذبم شد

 تر از منه که بخواد طبق اون عمل کنه. ویل فقط خییل باهوش

___________________________ 
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دهم  ن  فصل ست 

 

 کالم 

 

ن دوشنبه ی بعد وارد دفتر شد و یه لبخند خجالتر به من زد. اوکلی 

دونستم که بعد از جمعه شب دقیقا باید چجوری احتماال نیم

 رفتار کنم. 

من درهم شکستم. وقتر اسمش رو گفتم و اون شب... اون شب 

هاش رو پر از ترس و ناامیدی دیدم که از جاش پرید؛ وقتر چشم

دونستم چجوری روی دیدم و بعد بازوهاش رو دیدم، نیم

خشمم رسپوش بذارم. وقتر فهمیدم که کار یه مشت عویصن بوده 

که به تجاوز تهدیدش کردن و به اون و دوستش حمله کردن، 

های اون شبش افتاد که برام تعریف کرد چی به حرف وقتر یادم

شده، دلم پیچ خورد و حالت تهوع گرفته بودم. سیع کرده بودم 

 خونرسد نشون بدم تا اون رو به طبقهخودم رو به اندازه
ن
ی ی کاف

 کنم. همینجور که داشتم دستش رو 
ی

م و به زخمش رسیدگ باال بتی

د به خاطر حیس که کردم، دهنم آب افتاده بو باندپیچی یم

 داد؛ حتر اگه فقط بازوش بود. هام بهم یمگوشتش زیر انگشت

ی سکیس در مورد کاری که یم ن کردم نبود، ویل یه حس قوی چت 

ن ما دمای اتاق رو باال  بینمون در جریان بود و این حس قوی بی 

برده بود. اون چرخید تا به من نگاه کنه؛ خییل نزدیکم بود. 
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های من غرق شد و به من عمیق توی چشمهای طالییش چشم

ون آورد و روی لبش رو لیس زد و باعث  پیوست. زبونش رو بت 

م. دوست داشتم به  شد نگاهم رو به سمت لب نرم صورتیش بتی

هاش هاش رو مزه کنم و زبونم رو روی لبجلو خم بشم و لب

بکشم. وقتر که به سمت من خم شد، نزدیک بود از خود بیخود 

کردم به جز اینکه من هم بهش نزدیک هیچی فکر نیم بشم؛ به

هاش رو دیدم که بسته شد و من آماده بودم تا بگم بشم. چشم

 لعنت بهش و تسلیم بشم. 

ن پارچه ی شلوارم نفوذ کرد و رسمای الکل روی سپس الکل از بی 

 بود که رون پام رو قلقلک داد. خییل کم بود، ویل به اندازه
ن
ای کاف

اقعیت برگردونه؛ مثل این بود که یه سطل آب یخ رو من رو به و 

 روی رسم خایل کردن. 

هاش با گیچی گشاد شده و قبل از اینکه با وقتر دیدم که چشم

ن نگاه کنه برق اشک رو توی چشم  به پایی 
ی

مندگ هاش دیدم، رسی

ده شد. بهش فضا دادم تا خودش رو جمع و ی سینهقفسه ام فرسی

های اولیه رو رس جاش بذارم و به کمک  یجور کنه. رفتم تا جعبه

ادف احمق بود رو نسبت دادم. تصمیم  ی که متر ن خودم هر چت 

خواستم مسئولیت گرفتم وقتر برگشتم معذرت خوایه کنم؛ یم

کنه این که فریبش دادم رو بپذیرم، ویل وقتر دیدم که تالش یم

ن رو فراموش کردم و ها یادم رفت. همهی نقشهفرار کنه همه  چت 

 نیافتاده؛ کاری که دقیقا 
ر
به جاش تظاهر کردم که انگار اتفاف

 خواستم به انجام دادنش ادامه بدم. امروز هم یم

ه؟»وقتر که وارد اتاقم شد پرسیدم:   « حالت بهتر
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 « آره! »گفت: 

م رفت تا بشینه. وقتر که نشست  ن به سمت صندیل جلوی مت 

هام کردم تا چشمدامنش از روی رونش باال رفت. با خودم مبارزه  

ن دامنش نگاه نکنم.   رو نگه دارم که به پایی 

کنم که هنوز هم به خاطر خییل خییل بهتر از الیویام و فکر یم»

 « دیروز خماره. 

 « دلم برای اون روزها تنگ شده. »خودم رو جمع کردم و گفتم: 

؟! »  « چی

اش گذاشت: زنه دستش رو روی سینهالیک انگار که نفس نفس یم

 « ؟! توی کالج یه پرس رسکش بودین؟شما »

بیشتر یه پرس رسکش »به اداهاش خندیدم و رسم رو تکون دادم: 

ستانن بودم.   « دبت 

یکه یا همون موقع؟ » ن این برای قبل از مبرصی کالس و کالب فت 

 « کنم. قضاونر نیم

یک من رو هم وادار به »هاش رو باال آورد: دست ن کالب فت 

 « کنه. نوشیدن یم

 « ای خانم درینگر! بامزهخییل »

بدون خجالت شونه باال انداخت و از اینکه باعث شد موهای 

تونستم اون رو دم اسبیش تکون بخوره خوشم اومد. شاید یم

رسزنش کنم که برای مدنر من رو از خود بیخود کرد تا بتونم 

 هام رو بگم. ی حرفبقیه
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نرم  من یکم به عنوان یه نوجوون با مشکالت دست و پنجه»

 « کردم. نوشیدن کمکم کرد. یم

افم رو شنید شوکه شدنش رو خییل خوب مخفن کرد؛  وقتر اعتر

یه که  ن اف محسوب بشه، فقط یه چت  نه اینکه خییل هم اعتر

زنه. قبل از اینکه رسش معلم با دانشجوش در موردش حرف نیم

هاش یکم گشاد شد تا نشون بده رو تکون بده، دیدم که چشم

  کنه. درک یم

هانی 
ن ن دو کلمه واقعا چه چت  روحش هم ختی نداره پشت همی 

ن روی خودم دست و  ل نداشیر وجود داره. من با خشمم و با کنتر

 کردم و نوشیدن بهم کمک کرد به اندازهپنجه نرم یم
ن
ی کاف

حس بشم که نیازی به راه تخلیه نداشته باشم، ویل طویل نی 

شون تموم شد و منکشید که خانواده ن رو برای مشاوره ام صتی

بردن. روانشناسم بهم توصیه کرد که درگت  مدرسه بشم و بعدش 

یک کالب به وجود اومد. با اینکه خییل ضایع به نظر یم ن رسه، فت 

ی بود که من به خاطرش  ن ن چت  ویل توی این چند سال اولی 

 شدم. هیجان زده یم

 های لعنتر پرس! زندگیم رو نجات داد. ستاره

یک مورد عالقه»اف کردم: خندیدم و اعتر  ن امه؛ باعث کالب فت 

های دیگه ن  « ای تمرکز کنم. میشه روی چت 

ی در مورد دونم چرا اینقدر دارم از گذشتهنیم ن ام میگم. یه چت 

معصومیتش و موافقتش که ازش ساطع میشه باعث میشد که 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

اف کنم. قبل از اینکه بیشتر از دلم بخواد همه ی رازهام رو اعتر

 کردم. در بره باید موضوع رو عوض یمدهنم حرف 

یم؛ ما یم»خوشبختانه دانا رسش رو آورد داخل:  خوایم ناهار بگت 

ی یم ن  « خواین؟شما چت 

ن رسی    ع صدا داد و گونه  هاش رسخ شدن. شکم اوکلی 

خوام و دو تا بسته سیب من دو تا ساندوی    چ بزرگ کالب رو یم»

 « زمیتن رسخ کرده. 

ن به خاطر حرف س، نه! من »م باال پرید: رس اوکلی   پت 
دکتر

م... ساندوی    چ کره  « ی بادوم زمیتن و مربا دارم. مت 

 « دو تا دانا! »حرفش رو قطع کردم: 

و دو تا انگشتم رو به سمت دانا گرفتم. دانا رسش رو تکون داد و 

ن لبخندی زد.  اض اوکلی   به اعتر

 « ها مهمونت کنیم. بذار ما بعضن وقت»دانا گفت: 

 و رفت. 

ن که با هر خواست از دیدن لبما! انگار اداره بود که یم های اوکلی 

ه؛ نه فقط من. گاز زدن تکون یم  خورد لذت بتی

ن گفت:   « اوه! یادم افتاد. »اوکلی 

 و از رس جاش پرید و به سمت کیفش رفت تا داخلش رو بگرده. 

ی نرم دامنش افتاد که با هر حرکتش باالتر تاب چشمم به پارچه

ورد. پهنای رونش مدهوشم کرد و تا توی آلتم رفت؛ باعث خیم



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

شد آلتم به شلوارم فشار بیاره. ایستاد و قبل از اینکه کامل به 

 سمت من بچرخه نگاهم رو ازش گرفتم. 

« !  « کیک براونن

وزی جعبه رو باال گرفت:  من فقط به خاطر شما بهش »با پت 

اریکسون هم  بادام زمیتن اضافه کردم. اگرچه شنیدم که آقای

 .  « دوست داره؛ پس باید باهاش تقسیم کتن

هممم... فکر »کنم: اش فکر یمتظاهر کردم که دارم درباره

 « کنم. نیم

 ی آرومش اتاق رو پر کرد و نتونستم لبخند نزنم. صدای خنده

م گذاشت و بقیه ن  روی مت 
ن چند تا براونن اش رو به دفتر اوکلی 

 ه. اصیل برد تا با بقیه تقسیم کن

بعد از ناهار یکم موزیک گذاشتم تا حواسم رو از صداهای آرویم 

کرد پرت کنه. هر ها ایجاد یمکه به خاطر پوشه بندی برگه

اومد باعث میشد بهش نگاه کنم؛ انگار ها یمصدانی که از برگه

خواد که بهش توجه کنم. اگرچه زنه و ازم یمداره رسم داد یم

رم شد وقتر  دیدم که جلوی کابینت ایستاده و  موسیفر هم به ضن

 باسنش رو با ریتم آهنگ تکون میده. 

ن نبودم که از کاری که داره یم کنه اگاهه یا نه، ویل اصال مطمی 

کردم تا احساس حرکاتش آب دهنم رو خشک کرد و تقال یم

 کرد رو قورت بدم. ام یمنیازی که داشت خفه



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

! دلم یم ذارم و دامنش رو خواست دستم رو روی باسنش بلعنتر

ون باال بزنم. بعد دستم رو روی  تا جانی که لپ باسنش بیاد بت 

پوست نرمش بکشم و باهاش تکون بخورم؛ همینطور که آلتم رو 

برم جلو و هام رو یممقابل باسن گردش فشار میدم، دست

ن رونانگشت  کنم. هاش دفن یمهام رو بی 

س! »  پت 
 « دکتر

یم رو قطع ن کرد و من یهو تکون خوردم. پلک   صدای آرومش فانتر

 زدم تا تصویر از جلوم بره و دیدم که بهم زل زده. 

ه شدم، قلبم  وقتر که چرخید و من رو دید که به باسنش خت 

، ی سینهتوی قفسه ، لعنتر ، لعنتر ام مثل رعد برق کوبید. لعنتر

 !  لعنتر

هام هجوم نفس عمیفر کشیدم تا از خونن که به سمت گونه

ی کنم و آب دهنم رو قورت دادم. امیدوار بودم آورد جل وگت 

ی که یمصدام نرمال باشه و درباره ن خواد بگه اصال ی چت 

 مضطرب نباشه. 

 « ببخشید؛ یکم رفتم توی فضا. »

م بذاره، دندونش اومد جلو تا برگههمینطور که یم ن ها رو روی مت 

داره رسید اون هم سیع رو روی لب پایینش فشار داد و به نظر یم

م و امیدوار  ن  رفتم زیر مت 
رسخ شدن خودش رو پنهون کنه. بیشتر

 شلوارم نشه. بودم که متوجه
ی

 ی برامدگ

 « خواستم بدونم این رو باید توی کدوم پوشه بذارم؟یم»
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ه شدم و سیع به برگه ای که دستم داد نگاه کردم و فقط بهش خت 

لم رو دوباره بدست بیارم.   کردم کنتر

ن »  « . کابینت پایی 

بهش لبخندی زدم و به کارم برگشتم و تمام مدت خودم رو 

 رسزنش کردم. 

 قبل از اینکه حس کنم روز تموم شده بود. 

ن دیگه»  « ای نیاز ندارین قبل از اینکه برم؟چت 

« . ن  « نه، ممنون اوکلی 

وع کرد به جمع کردن وسایلش.   رسش رو با لبخند تکون داد و رسی

ی خونه برای امشب؟»  « مت 

م اونجا و »ه سنگیتن کشید: آ نه، امشب باید کار کنم؛ پس مت 

 « بعدش خونه. 

ی سختر بود که حالت صورتم رو طبییع نگه دارم، ویل یه مبارزه

جوری از پسش براومدم. خداحافیطن کرد و من سیع کردم روی 

کارم تمرکز کنم؛ سیع کردم به این فکر نکنم که امشب اجرا 

محاضه میشه. چی میشه اگه ییک از  کنه و با مردهای زیادییم

 ها زیاد از حد پیش بره؟ چی میشه اگه دوباره آسیب ببینه؟ اون

ی حواسش به کارکنانشه، دونستم که دنیل همهاز نظر عقالنن یم

ویل بعد از اینکه شب جمعه دیدمش احساس خطر توی وجودم 

ن نیم  رفت. از بی 
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ن رو خاموش کردم و هانی که جلوم بود شدم. همهبیخیال برگه چت 

 یم
ی

ی اون کردم دربارهبه سمت خونه رفتم. هر مایل که رانندگ

کردم و برام سوال بود که حالش خوبه یا نه. تسخت  شده فکر یم

منطفر شده بودم و به همه ن فکر یمبودم؛ غت   کردم. چت 

ام و در رو محکم کوبیدم، کتم رو به دقت رفتم داخل خونه

ها باال رفتم و لباس پوشیدم؛ کراواتم رو روی پلهآویزون کردم، از 

ه زدم و کیل تالش کردم که با بقیه ها توی یه راستا ی کراواتگت 

ن کنار بقیه ه. کفشم رو روی زمی  هام گذاشتم؛ ی کفشقرار بگت 

بند کفشم رو به دقت داخل گذاشتم. کمربندم رو محکم پیچیدم 

ون  ی باشه و بقیهو توی کشو گذاشتم جوری که سگکش بت 

 های کثیف پرت کردم. ی خایل لباسهام رو توی جعبهلباس

دم در کمدم ایستادم؛ فقط شورت بوکسوری مشیک تنم بود، 

ن بود و از وقتر که مدرسه رو ترک کرده بودم سینه هام سنگی 

 اصال آروم نبودم. فقط خییل احساسانر شده بودم. 

دی به سمت در رفتم و های بلنبه نوشیدنن نیاز داشتم. با گام

ه رسید یاد مکالمه ن که دستم به دستگت  ن افتادم که همی  ام با اوکلی 

بهش توضیح دادم چه بالنی به رسم اومده از وقتر که معتاد به 

 نوشیدن شدم. 

! آماده ن ن و از بطری یه نفس حاال من رو ببی  ام که برم پایی 

 ها خوددارم. بنوشم؛ من بیشتر از این

ثانیه بازدم،  ۵ثانیه دم،  ۵ور کردم نفس بکشم؛ خودم رو مجب

 ثانیه بازدم. ۵ثانیه دم، ۵
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لم رو به  ه رو رها کنم تا اینکه دوباره کنتر جرئت نداشتم دستگت 

لم رو به دست آوردم، انگشت هام درد دست آوردم. وقتر کنتر

ه ی فلزی در رو محکم فشار داده گرفته بود از بس که دستگت 

 بودم. 

ن بلند مارک  خییل آروم ن آستی  به سمت کمدم برگشتم و یه جی 

هنیل و کاله بیسبالم که روش نوشته بود سینسینانر رو برداشتم. 

ن رفتم، کلیدم رو برداشتم و به بعدش به سمت طبقه ی پایی 

کردم که اگر من سمت ویر رفتم و تمام مدت خودم را قانع یم

تونه کیس باشم که امشب بهش نگاه کنه، پس هیچ کیس نیم

 کنم. ببینتش و ریسک اینکه کیس بهش آسیب بزنه رو کم یم

ن نگه داشتم؛  وقتر به کالب رسیدم معطل نکردم. رسم رو پایی 

ی کاله روی صورتم سایه انداخته بود. همینطور که به گوشه

گشتم؛ البته من تا هام دنبالش یماتاق چسبیده بودم با چشم

وی جاذبه ه  اشوارد شدم دیدمش. نت  باعث شد بایستم و خت 

ن یم خندید. بشم. سیتن نوشیدنن دستش بود و با یه زوج رس مت 

همون دامن کوتاه تنش بود به غت  از اینکه االن فقط یه لباس 

 داد. هاش رو نشون یمزیر تنگ پوشیده بود که خییل خوب سینه

ل نیاز داشتم. من به خاطر یه دلییل به ویر  ل! من به کنتر کنتر

 کردم. بودم و باید روی اون تمرکز یم اومده

به سمت آیپد رفتم و انتخابم رو کردم. به خودم زحمت ندادم 

 که توی اتاق بشینم تا وقتر که اون بیاد و سفارشم رو قبول کنه. 
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چرخید و شاید بعد از نیم ساعتر که نگاهش کردم که دور اتاق یم

د و با همه ن یلبخند مت  ن ی مشتر د، باالخره ها الس و حرف مت 

ه زد. رسی    ع به سمت راهروی پشتر رفتم و وارد اتاق  دستبند ویتی

ها رو روشن کردم و یه نور کم روی خصویص شدم. ییک از المپ

دو تا صندیل چرم کالب افتاد. حتر به دیواری که وسایل و 

دونستم که امشب بهشون ها داخلش بود توجه نکردم؛ یمروغن

 نیاز ندارم. 

توی سکوت اتاق پیچید. از پشت شیشه به اتاق ها صدای چرم

ن بودم. سفارشم یه صحنهنگاه یم ی ساده از کردم و منتظر اوکلی 

ماله؛ بینه و خودش رو یمیه دختر روی مبل بود که داره پورن یم

 .  و بدون هیچ جزئیانر
ی

 بدون برهنیک

ی خودشه. تا اون یه جوری وارد اتاق شد که انگار خونه

یع بازی کرد؛ به سمت مبل حرکت کرد. یکم کج تونست طبییم

رخش رو ببینم و تلویزیون نشست تا من بتونم کیم بیشتر از نیم

ن جذب  رو روشن کرد. پورن صفحه نمایش رو پر کرد و اوکلی 

زوچی که توی صفحه نمایش بودن شد. برام سوال بود که به چه 

ی فکر یم ن ی رو تصور یمچت  ن  کنه؟ کنه؟ چه چت 

صندیل رو توی مشتم فشار دادم. همینطور که دستش ی دسته

بان قلبم توی گوشم اکو به سمت باالی رونش یم رفت صدای ضن

ی رو  ن میشد. دامنش رو از روی پاهاش باال زد، ویل هنوز چت 

هاش باالتر رفت و افتاد. دستداد. پارچه روی بدنش نشون نیم

بسته کم هاش کمهاش گرفت. چشمهاش رو توی دستسینه
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ها عبور اش از درون شیشههاش باز شد. صدای نالهشد و لب

 کرد و به آلتم رسید. 

 سفت 
ً
آلت نیمه سفتم از وقتر که وارد اتاق شده بودم کامال

کرد. یه دستش روی شده بود و به شلوارم فشار وارد یم

ن رونهاش بود و دست دیگهسینه ن رفت. اش بی  های پاش پایی 

ی رو نشون نیم دامنش رو کنار زد، ن  داد. ویل هنوز هم چت 

وع کرد.   نمایشش رو رسی

هاش های بازوش کشیده شدن و گونهپاهاش را باز کرد. ماهیچه

 های شهوتیش پخش شد. هاش روی سینهرسخ شد؛ رسچن گونه

جا کردم. آلتم رو جا شدم و باسنم رو هم جابهروی صندیل جابه

بار تکون خوردن اون تکون مالیدم؛ باسنم از ناچاری با هر نیم

ن من که اتاق رو خورد. انتظار داشتم به خاطر نفسیم های سنگی 

ن. ها کمپر کرده بود شیشه  کم مه بگت 

رفت رسم گیج رفت. همینطور که تمام خونم به سمت آلتم یم

خواستم تکون بخورم؛ ها چسبیده بود. نیمدستم محکم به چرم

ون بیار نیم م و همزمان با حرکت خواستم آلتم رو بت 

 هاش زیر دامنش بمالمش. انگشت

 انگشت
ی

هام توی چرم صندیل فرو رفته بود. حتما رد فرورفتیک

 خوردم. روی چرم صندیل مونده، ویل تکون نیم

ده شده بود. همینطور که  اون نالید؛ صورتش از لذت به هم فرسی

 داد و تمام بدنش منقبض شده بود،هاش رو تندتر تکون یمدست
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هاش رو دیدم که از کمرش رو قوس داد. وقتر ییک از نوک سینه

لم رو از دست دادم.  ون زد، تقریبا کنتر  تاپش بت 

 نالیدم و باسنم رو منقبض کردم و روی صندیل فشار دادم. 

! خییل خوشگله.   لعنتر

انتظار داشتم تاپش رو دوباره به حالت اول برگردونه، ویل به 

ن جاش نوک سینه هاش گرفت. نزدیکه توی  انگشتهاش رو بی 

 شلوارم ارضا بشم اگه اون رسی    ع ارضا نشه. 

ام رو جلب کرد. تصور ی صورنر سفتش توجهنوک سینه

لیسمش در حایل که با کردم که بهش چسبیدم و با زبونم یمیم

 کردمش. هام یمانگشت

هام رو بهم فشار دادم و سیع کردم فکم رو منقبض کردم؛ دندون

م که خشک شده بود رو قورت بدم و باالخره، باالخره آب دهن

ارضا شد. باسنش از روی مبل باال پرید و رون پاش لرزید. 

هاش از زوچی که توی فیلم بودن بلندتر شد و من باید ناله

 دادم تا بسته بمونه؛ زیادی بود برام. هام رو فشار یمچشم

 ازدم. نفس بکش؛ پنج ثانیه دم، پنج ثانیه بازدم، دم، ب

 بیشتر نالید و آه کشید. 

 دم، بازدم. 

هام رو باز ی پر از لذتش رو هم کشید و من چشمآخرین ناله

هاش رو پوشونده و روی مبل دراز کشیده. کردم و دیدم که سینه

تا بیست شمردم و با یه حرکت ناگهانن آلتم رو درست کردم تا 
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از اتاق کمتر مشخص باشه و چراغ رو قرمز کردم و به رسعت 

خارج شدم. مستقیم به سمت آیپد رفتم تا درخواست دویم رو 

 هم بدم. 

تونست این کار رو خریدم پس هیچکس نیماگه من زمانش رو یم

 کنه. به خاطر من نبود؛ به خاطر خودش بود. 

های کشت یا آخرش از تخمیا خدا باید من رو با صاعقه یم

م. توی این لحظه بیشتر ترجکبودم یم یح میدم صاعقه بهم مت 

 بخوره. 

___________________________ 
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 فصل چهاردهم 

 

 کالم 

 

ن بار به ویر رفتم. یمتوی دو هفته دونستم ی اخت  برای چهارمی 

م؛ باید نباید به اونجا برم، ویل نیم تونستم جلوی خودم رو بگت 

ن یم  شدم که حالش خوبه. مطمی 

هانی که با همدیگه تمام لحظه از نزدیک مراقبش بودم و از 

تونستم تا بردم. هر وقت یمگذروندیم نهایت استفاده رو یمیم

ن باهاش یم ی درونم بهم التماس یمماشی  ن کرد تا اون رفتم. یه چت 

رو امن نگه دارم؛ تا در برابر خطرهای دنیا ازش مراقبت کنم. از 

ن و احساس قدرت  خطرات پرسهانی که زیادی هیجانن هسیر

ن ازش محافظت کنم. اونیم  گرفتم. ها رو متجاوز در نظر یمکین

هام رو با بیخیایل باال انداختم و به جاش همینطور که به شونه

ن ی بار یمسمت جایگاه همیشگیم توی گوشه رفتم، روی پایی 

ن رسم زیر کالهم تمرکز کردم. شارلوت که بلوند بود من رو  گرفیر

اینجوری بهم اطالع داد که برام دید و برام رسش رو تکون داد و 

دونست که من هر وقت میام داخل آبجو میاره؛ خودش یم

 سفارش میدم. 
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ن رو پیدا کردم. همیشه  جمعیت رو بررش کردم و ناگهان اوکلی 

ام به سمت اون کشیده میشد. اینکه اینقدر باهاش توجه

ین تالشم رو کردم تا تظاهر هماهنگم روزم رو سخت یم کرد. بهتر

 داشت اتفاق یمکنم اون بوسه
ً
افتاد اصال اتفاق ای که تقریبا

دونم پوستش چقدر نرمه، ویل نیفتاده؛ تظاهر کردم که نیم

 ها یه دروغ بود. ی اینهمه

رسید تمایلم به بند اسارت گذشت، به نظر یمهر روزی که یم

کردم اون رو پاره کنم و آزاد بشم و به گرفته شده و من سیع یم

ه یمبگم که من اون رو یمهمه  شدم در خوام. بیشتر بهش خت 

کردم کاری کنم دونستم نباید این کار رو بکنم. سیع یمحایل که یم

تا اون رو تا دیروقت نگه دارم؛ فقط برای اینکه شانس این رو 

 داشته باشم که بتونم بیشتر باهاش تنها باشم. 

سات بهش نگاه شتی که به ویر رفتم با یه سطح جدیدی از احسا

هاش که روی رونش، قسمت باالی کردم. وقتر که با انگشت

هاش و هر قسمتر از بدنش کشیده میشد تماشاش کردم. سینه

ن خییل یادم یم اومد که دیدنش چه احساش داشت. یه چت 

ن بود، ویل درون من موندگار شده بود و مثل یه  کوچیک و ناچت 

 زالو به خاطراتم چسبیده بود. 

های ساده و جزن  ادامه دادم و از ر به انتخاب نمایشهر با

خودارضانی امتناع کردم. مهم نبود که آلت سفتم چقدر مقابل 

کرد تا اون رو بمالم و کرد و التماس یمزیپ شلوارم فشار وارد یم

 کردم. ارضا بشم، ویل من امتناع یم
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انگار باعث میشد از نظر عقیل کارم رو بهتر کنه؛ دید زدن 

 انشجوم رو که در حال ارضا شدن بود توجیه کنه. د

ن رو پیدا کرد و من آبجوم رو تموم کردم. به چشم هام دوباره اوکلی 

ی اتاق رفتم و اصال نگاهم را از بیتن کوچیک و سمت گوشه

های خندونش نگرفتم. امشب یه لباس بادی سفید پوشیده لب

د؛ به جز بود و مثل یه عروس باکره توی شب عروسیش شده بو 

ن معصویم دربارهاینکه هیچ ن چت  ی شورتش که به زور تا پایی 

ن پاهاش رو از پشت و لپ های باسنش رسیده بود و مثلث بی 

ها و اندام میانیش داد نبود.  پارچه فقط روی سینهجلو نشان یم

 رو گرفته بود. 

به سمت آیپد رفتم تا انتخابم رو بکنم و اونقدر گشتم تا یه 

 رو پیدا کردم. بعد به نمایش ساد
ی

ه زیر لحاف بدون هیچ برهنیک

د که  ن اون نگاه کردم که به بار تکیه داده بود و با شارلوت حرف مت 

هاش باعث شده بود باسنش خییل عایل نمایش داده بشه. سینه

ده شده بودن بزرگ ن بازوهاش فرسی رسید تر به نظر یموقتر که بی 

ن از یقهو یم  ون بزنن. ی هفتر لباسش بت  خواسیر

قسمت سکسیش چی بود؟ این کار رو حتر برای وسوسه بقیه 

دونست که نصف مردهای توی بار دارن چشم کرد. نیمهم نیم

. اون چهرهچرونن یم ن درخشید و باعث ی معصومش که یمکین

ن  س به نظر برسه و همی 
قابل دستر  براشون غت 

میشد بیشتر

؛ باعث میشد من ها حتر بیشتر هم بخوانشباعث میشد که اون

 بیشتر بخوامش. 
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دونستم هانی که یمدستم رو روی صفحه نمایش کشیدم و گزینه

باید انتخاب کنم رو انتخاب کردم، ویل نظرم عوض شد. چند تا 

دونستم بعدا پشیمون ی دیگه رو هم انتخاب کردم که یمگزینه

میشم، ویل وقتر اونجا وایساده بود و دیدمش دیگه برام مهم 

 که پشیمون بشم یا نه.   نبود 

هام رو ازش برنداشتم. وقتر که ی اتاق رفتم و چشمبه گوشه

ه زد تا بهش اعالم کنه که یه درخواست داره  دستبند ویتی

 بازوهاش رو باال برد؛ درخواست من. 

ی بعد دستبند من هم بهم اطالع داد که اتاق دقیقه ۱۰کمتر از 

کوبید. لبم به شدت یماس و باید به سمت اتاق برم. قآماده

رفتم صدای بلندی توی رسم اکو همینطور که به سمت راهرو یم

میشد و فقط وقتر ساکت شد که دکمه رو فشار دادم تا بهش 

های صندیل زیر ختی بدم من توی اتاق نشستم. همینطور که چرم

های ها و چرب کنندهداد نفس عمیفر کشیدم. روغنمن صدا یم

ن بهم التما  کردن تا برای آلتم ازشون استفاده کنم. س یمروی مت 

هام رو بستم و اون حالت سفت آلتم که ویل من نشستم، چشم

ی کاری که قراره انجام بده مثل سنگ از قبل با فکر کردن درباره

ن مستقیم و با شده بود رو نادیده گرفتم. هیچ وقت تا حاال چت 

وع بشه جزئیات سفارش نداده بودم؛ حتر قبل از اینکه رسی 

مونه بخیسی از من پشیمون شده بود. مثل یه تنبیه و شکنجه یم

 که اون رو این همه لخت و باز جلوم ببینم. 
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دونه ییک داره سپس وارد اتاق شد. جوری رفتار کرد که انگار نیم

ن بهش نگاه یم کنه. یه بطری آب دستش بود و اون رو روی مت 

ز بندهای لباسش کنار تخت گذاشت. پشتش به من بود؛ ییک ا

ن کار رو از روی شونه ن و برای اون ییک هم همی  هاش رس داد پایی 

رو تکرار کرد و در حایل که پشتش به من بود برهنه شد. 

هام رو روی رونم فشار دادم. کردم دستهمینطور که نگاش یم

کشید انگشت شستش رو زیر پارچه قالب کرده بود و اون رو یم

؛ کامال کشید پای ن ن و در حایل که پاهاش رو صاف گرفته بود پایی  ی 

ی رو که باید به من نشون یمهمه ن داد نشون داد. بلند شد ی چت 

ون.   و کامال از لباسش اومد بت 

رفت بهش نگاه کردم و در حایل که به سمت کشوی کنار تخت یم

ون آورد. ناله ای از اون یه دیلدوی کلفت و رنگ پوست رو بت 

ج شد وقتر باالخره به سمت من چرخید و ام خار ی سینهقفسه

های عالیش رو دیدم؛ شکم تخت و کمر باریکش رو نگاه من سینه

ن و واژن خوشگلش رو دیدم. از زمانن که  کردم تا رسیدم به پایی 

گذشت و من مثل یه مرد بودم لخت دیده بودمش خییل وقت یم

وع که توی یه بیابونه و به یه آبادی رسیده، ویل تازه کارش  رو رسی

 کرده بود. 

ن روی تخت رفت و روی اون جابه جا شد تا جانی که یه اوکلی 

نقطه روی مالفه وسط تخت پیدا کرد. روی کمرش خوابید و 

زانوهاش رو خم کرد و پاهاش رو کامال از هم باز کرد. قبل از 

ن  تر و به باالی واژنش برسه، با انگشت با نوک اینکه بره پایی 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

و باعث شد مثل یاقوت رسخ بشن. باالخره اش بازی کرد سینه

ن لب  های واژنش برد. دستش رو بی 

خییس واژنش رو همه جای پاهای بازش پخش کرد. باسنش رو 

هاش تکون داد و با دست دیگه دیلدو رو گرفت و مقابل انگشت

ن رون کم فشار داد داد. کمهای پاش برد؛ آروم فشار یماون رو بی 

تر واژنش شد و با هر فشار بیشتر و عمیقتا اینکه تا آخر وارد 

رفت صدای نفس تر درونش یمرفت. هر چی که عمیقدرونش یم

 کشیدنش بلندتر میشد. 

هاش برد باز هم نالیدم. وقتر که دوباره دستش رو به سمت سینه

 ! کف دستم رو روی آلت پر از دردم فشار دادم. لعنتر

تونستم خواستمش نیمتونستم این کار رو بکنم. از بس که یمنیم

خواستم؛ من باید خودم رو ارضا نفس بکشم. من بیشتر یم

کردم. فقط به یکم فضا نیاز داشتم تا فکر کنم؛ فقط به یه یم

ی نیاز داشتم تا کمک کنه دردی که انگار هر لحظه  ن چت 

 خواست درونم منفجر بشه رو آروم کنه. یم

پیچید و با صدای باز کردن زیپ شلوارم توی اتاق ساکت 

های اون که بیشتر شده بود هماهنگ شد. همینطور که ناله

زدم. آروم آروم دیلدو رو نفس یمکردم من هم نفسبهش نگاه یم

دیدم که از واژن خیسش خارج و داخل میشه. دستم رو دور یم

آلتم سفت کردم و با ریتم باسنش دستم رو تکون دادم. 

رد، دیدم که دیلدو خیس کهمینطور که با دیلدو خودش رو یم

د و دوباره درونش مخفن شد. محکم ن تر شده بود و برق مت 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

کردم. هام وارد میشد رو احساس یممالیدم؛ فشاری که روی تخم

 کنمش. کردم این خودم هستم که دارم یمدر حایل که تصور یم

های کشیدم نفسهمینطور که مشتم رو تندتر روی آلتم یم

مالیدم که انگار دارم خودم د. اونقدر تند یمسنگینم خییل بلند بو 

دونستم اشتباهه و کنم و به سمت ارگاسیم که یمرو تنبیه یم

 تونستم بس کنم. رفتم، ویل نیملیاقتش رو نداشتم یم

خواستم از خودم متنفر باشم؛ از موقعیتر که برای جفتمون یم

 تونستم. ساخته بودم متنفر بودم، ویل باز هم نیم

ل گرفتم. دستمال کاغذی رو از خره نفسباال  هام رو تحت کنتر

ن کردم. آلتم که دیگه نرم جعبه ی کناری برداشتم و خودم رو تمت 

ون، دستم رو  ون بود. قبل از اینکه از در برم بت  شده بود هنوز بت 

 شستم و چراغ رو خاموش کردم و بهش ختی دادم که اتاق خالیه. 

خواب افتاد. اون ه روی تختوقتر که متوجه شد چراغ خاموش

کرد تنهاست بهش نگاه کردم و یه زن لحظه وقتر که فکر یم

کنه ندیدم؛ من یه دانشجوی کالج سکیس رو که توی ویر کار یم

ن بار متوجه ه زیر خسته رو دیدم. برای اولی  ی گودی تت 

 تونست پنهونش کنه. هاش شدم که حتر آرایش هم نیمچشم

ن وقتر این رو دیدم مث ل مشتر بود که به شکمم خورد. با داشیر

ن به کالج حتما باید خییل خسته باشه.  سه تا شغل و رفیر

همونطور که دراز کشیده بود بهش نگاه کردم؛ دراز کشیده و به 

ه شده بود و قبل از اینکه چشم هاش رو برای یه پلک سقف خت 

 طوالنن ببنده توی پتو غرق شده بود. 
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؟ از این کارش متنفره؟ از این فکر که یه کرد به چی داشت فکر یم

رسه در حایل که اون خودش رو به کیس اینجا داره به رضایت یم

هانی از خودش رو به بقیه ذاره متنفره؟ از اینکه تیکهنمایش یم

 نشون میده متنفره؟ 

این سوال باعث شد دلم بپیچه و رسی    ع آلتم رو داخل شلوارم 

ن کشی ون گذاشتم و کالهم رو پایی  دم. رسی    ع از اونجای کوفتر بت 

 زدم. 
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 فصل پانزدهم 

 

ن   اوکلی 

  

؟»آقای اریکسون ازم پرسید:  ن ی اوکلی   « داری مت 

ی » ن س ببینم به چت   پت 
ن قراره برم دفتر دکتر هنوز نه، قبل از رفیر

 « نیاز داره یا نه. 

 « ی امروز ممنون. های کمکاوگ، به خاطر همه»

مشکیل نیست. من خییل خوش شانسم که اونن نیستم که »

 « اس. رحمانهکارهای آزمایشگاه رو این هفته انجام میده؛ نی 

یک  ن ما تمام عرص رو مشغول بودیم تا آزمایشگاه رو برای کالس فت 

فته که این هفته برگزار میشه مرتب کنیم. محض احتیاط  پیرسی

ی معادالت رو با نمادهای ستم بیاد همهچی دقبل از اینکه همه

ن بودم  عجیب غریب و وسایل مورد نیاز نوشتم، ویل االن مطمی 

یک دیوونه کننده ن  اس. که فت 

به نظرم که تو عایل از »آقای اریکسون آروم خندید و گفت 

 « پسش براومدی. 

 « دین ممنونم. از اینکه اعتماد به نفس یم»
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. در خدمتم. شب خونی داشته باشی » ن  «  اوکلی 

ن رفتم و صندیل دانا رو دیدم از راهرو به سمت اداره ی اصیل پایی 

ن االن ساعت  که خالیه. بعد به ساعت نگاه کردم و دیدم که همی 

دونستم که اینقدر دیروقته. امیدوار بودم که گذشته؛ نیم  ۶از 

ش  س نرفته باشه وگرنه الیک مونده بودم. به سمت دفتر  پت 
دکتر

ون  رفتم و دیدم ن در نیمه باز نورش به بت  چراغش روشنه و از بی 

 تابیده. 

ن  به داخل رسک کشیدم و دیدم که موهای مشکیش رو روی مت 

ی رو  ن خم کرده. داشت با یه خودکار قرمز روی برگه یه چت 

کرد و من فقط تونستم فرض کنم که داره برگه یادداشت یم

کرد، ون کار یمهانی که داشت روشکنه. عالوه بر برگهتصحیح یم

ی دیگه هم بود که به طور دقیق کنارش گذاشته چند تا برگه

شده بود و یه خودکار قرمز دیگه که با خودکار آنی توی یه راستا 

. هیچ ن وقت تا حاال کیس رو ندیده بودم که برای مرتب قرار داشیر

دیدم ها یمکردن اشیا اینقدر وسواس داشته باشه. بعضن وقت

ن د کنه یا وسایل اداره رو کمتر از یه انا رو هم مرتب یمکه داره مت 

ن. جا یماینچ جابه  کنه تا توی جای مناسب قرار بگت 

قبل از اینکه وارد بشم در زدم. رسش باال پرید و عینک کالرک 

کنتش رو دیدم. وقتر دید منم، لبخند زد و من هم بهش لبخند 

م. زدم؛ نیم  تونستم جلوش رو بگت 

ن »  « ، بیا داخل. سالم اوکلی 
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فقط اومدم یه رس بزنم ببینم کاری هست که من بهتون »گفتم: 

 « کمک کنم یا نه. 

 و رفتم داخل و به پشت صندیل تکیه زدم. 

 « باالخره آقای اریکسون آزادت کرد؟»

ها شکنجه با فکر اینکه اگه دانشجوی آره، بعد از ساعت»

یک بودم چی میشد.  ن  « فت 

 م. دستم رو روی قلبم گذاشت

 « عه، اونقدرها هم بد نیست. »

 « آزمایشگاه مثل جهنمه. »

 « آره، هست. »

ویل هر کیس که جدی نباشه رو تا »خییل راحت موافقت کرد: 

پرونه. هر برنامه یه کالس یا درس داره که باهاش سال دوم یم

 .  « پوست و استخون مییسی

 « سست عنرصها! »

 . اش شدمبه حالت دراماتیک گفتم و باعث خنده

ها رو تموم کنم و بعد تکالیف خب من باید نمره دیه این برگه»

 « رو چک کنم؛ بعدش تمومم. 

 « تونم کمک کنم؟یم»پیشنهاد دادم: 

اش رو دوست چون زیاد مایل نبودم که اونجا رو ترک کنم. خنده

خواستم هیچ فرصت رو برای شنیدنش از دست داشتم و نیم
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خوب با هم دوست شده بودیم.  بدم؛ به عالوه توی این چند ماه

های خوردیم، در مورد ابرقهرمانها با هم ناهار یمخییل وقت

ی دیگه. های احمقانهزدیم و بحثامون حرف یممورد عالقه

یتن درست یموقتر یم کردم، تونستم و وقت داشتم برای اداره شت 

ن یم شدم که گردو رو بهش اضافه کنم؛ چون که ویل مطمی 

 اشه. مورد عالقه دونستمیم

ما دوست بودیم. من دوستر بودم که احتماال تکون خوردن 

 کنه، ویل باز هم دوستشم. هاش رو از نزدیک نگاه یملب

. برگهحقیقتش آره، یم» هانی که باید بررش کنم باالی تونن

تونن برام بون رو از ته راهرو بیاری یمی کتابهاس. اگه نردهقفسه

 « بیاریشون؟

ی گفتم: با ی ن بون نیازی به نرده»ه اعتماد به نفس اغراق آمت 

 « کنم. ندارم؛ شاید قدم کوتاه باشه، ویل درستش یم

صندیل رو کنار قفسه آوردم و قبل از اینکه باال برم به عقب نگاه 

هام که برم فتر از این حر به عالوه من خییل تنبل»کردم: 

مش نرده  « رس جاش. بون رو بیارم و دوباره بخوام بتی

 « باشه خانم قوی؛ فقط مراقب باش. »

تونستم باال رفتم باالی صندیل و سیع کردم به پوشه برسم. نیم

 رو ببینم؛ پس کورکورانه دستم رو بردم جلو. 

 « نه، اون نه! »

س وقتر که دستم به یه جعبه کاغذ خورد گفت.   پت 
 دکتر
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 « تره خودشه. اونن که عقب»

قفسه چسبیده بود. پاهام از فشاری های توی صورتم به کتاب

تم که به خودم یم آوردم تا سیع کنم برم باالتر، گرفته بود و تیرسی

اومد؛ پوستم رو به نمایش از توی شلوارم دراومده بود و باالتر یم

 ذاشت. یم

، خودم میارمش. »گفت:  ن  « بیا پایی 

  خواست که بلند بشه. و یم

ه شدم:  ها رو تصحیح کن؛ برگهنه، تو »خییل محکم بهش خت 

وز میشم.   « من پت 

ون نیومد، ویل ایستاد.  ش بت  ن  از پشت مت 

ن نگاه کردم و پاهام رو روی دسته صندیل گذاشتم. خودم  به پایی 

رو متعادل نگه داشتم و در حایل که قفسه رو گرفته بودم، پای 

ام رو روی اون دسته گذاشتم. یکم تکون خوردم که باعث دیگه

ون. شد از پشت  ش بیاد بت  ن  مت 

« ! ن  « لطفا نیفت اوکلی 

 تر. اومد نزدیک

 « قرار نیست بیفتم. »خندیدم: 

پاهام رو کامل کشیدم و باالخره پوشه رو دیدم که باالی قفسه 

 بود. 

 « ها رو این باال گذاشته؟گ این»
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کرده هر کیس که پوشه بندی یم»پرسیدم و به سمتشون رفتم: 

 « بده.  باید کارش رو بهتر انجام

 « کنم. صبح اخراجش یم»

 « ی خوبیه. نقشه»

ن و غافلگت  شدم.  ن آوردم تا کاغذها رو بیارم پایی  بازوم رو پایی 

ی که یم ن ن خورد و تنها چت  دونستم این بود که کاری که پاهام لت 

 کنم اتفاق افتاد. گفتم نیم

 افتادن! 

ی که بهش فکقلبم به تپش افتاد و توی یه ثانیه همه ن ر ی چت 

رسم از بس که آوردن کردم این بود که چقدر احمق به نظر یمیم

 ها رو بزرگش کردم. احمق! برگه

هاش محکم بازوهای قویش دورم پیچید؛ ییک پشتم. انگشت

اش رو باالی رون پام گذاشت؛ بازوم رو فشار داد و دست دیگه

های سفتش دستش خییل به باسنم نزدیک بود. به سمت سینه

های بازوش رو فشار دادم و هام ماهیچهبا دستچرخیدم و 

ن لباس سفیدش پوشونده شد.   صورتم بی 

 « گرفتمت! »

لرزش توی صداش مقابل بدنم هجوم آورد و مستقیم به قسمت 

 میانن بدنم رفت. 

های بدنم با اون در ارتباطه بدنم ی قسمتوقتر فهمیدم همه

 پیدا کرد. قلبم به شدت مقابل سینه
ی

کوبید؛ اش یمحس رسزندگ
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ن بود یا از اینکه چند لحظه گذشته بود،  حاال یا به خاطر آدرنالی 

 ویل هنوز من رو رها نکرده بود هیجانن بودم. 

به سختر آب دهنم رو قورت دادم، رسم رو باال بردم و توی 

 هاش نگاه کردم و دیدم که نگاهش مقابلم تاریک شده. چشم

 « ممنون! »

ن گذاشت، ویل بازونی که پشتم بود آروم من رو روی پاهام زم ی 

بان قلبم مقابل من رو نزدیکش نگه داشت. یم تونست ضن

هام که منبسط هاش رو حس کنه؟ یا رسعت حرکت ریهسینه

 شدن؟ یم

ن محکم رسید، ویل هنوز توی هوا معلق بودم. با  پاهام به زمی 

 هام محکم گرفته بودمش. دست

م رو دنبال کرد. خودش هاش حرکتهام رو لیس زدم و چشملب

ن کار رو با لب هاش کرد و لبش رو لیسید و من واکنش هم همی 

 ، نشون دادم؛ بدون هیچ فکری، بدون اهمیت دادن به هیچی

 کرد رو انجام دادم. کاری که بدنم وادارم یم

هام رو روی قرار لبهای پاهام باال رفتم و نی روی انگشت

 هاش فشار دادم. لب

های نرمش وجودم رو گرفت. از حس کردن لبموچی از لرزش 

که روی پوستم پخش شده بود هیجان زده بودم. دستش پشت 

خورد. بعد از من بود، ویل تنها قسمتر از بدنش بود که تکون یم

بوسه؛ من رو از کمتر از یه دقیقه فهمیدم که اون من رو نیم

 کرد. کرد، ویل همکاری هم نیمخودش دور نیم
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هامون رو از هم جدا ردم. آروم عقب رفتم و لبمن اشتباه ک

خواستم خودم رو توی هام رو باز کردم. یمکردم و چشم

یش که باز بود گم کنم. فهمیدم تمام مدنر که چشم های خاکستر

من از خود بیخود شدم، که احتماال برای همیشه بابتش پشیمون 

 های بسته خشک ایستاده بود. مونم، اون با چشمیم

 « .. من. »

ی بگم، ویل کلمات به زور از دهنم دریمیم ن اومد. خواستم یه چت 

به هر حال که حرفم پوچ بود؛ چون هنوز هم بهش چسبیده 

 بودم. هنوز به مقابلش چسبیده بودم. 

 « من متاس... »

هام حمله ام رو تموم کنم چون خم شد و به لبنتونستم جمله

یل االن ده برابر حرکت بود، وکرد. یه ثانیه پیش خشک و نی 

انش کرد. داشت من رو یم بلعید؛ مثل یه مرد درمونده که جتی

ی دالییل که میگه این کار غلطه رو پس بزنه و کرد همهسیع یم

 های نزدیکمون داره غرق بشه. توی احساس لذت بخیسی که بدن

ه شد. چشمهمینطور که لب د بهم خت  ن هام از هام رو لیس مت 

ویل بعدش لبم رو باز کردم و زبونش رو شوک گشاد شده بود، 

ام رو قورت بدم. پلک اش کردم و سیع کردم نالهلیس زدم، مزه

 هاش رو بست. چشم

هام رو توی موهاش دفن کردم و توی اون لحظه گم شدم. دست

هام رو بستم و فقط روی طعم قهوه روی زبونش تمرکز چشم

آورد و من هاش که به پشتم فشار یمکردم. غرق احساس دست
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خورد نگه داشته رو محکم نزدیک آلت سفتش که به شکمم یم

 بود. 

ن روی گردنم و هاش رو روی گونهلب هام کشید و رفت پایی 

افتاد؛ هام. داشت اتفاق یمدوباره برگشت باال روی لب

 تونستم باور کنم. نیم

هاش رو روی باسنم گذاشت و گوشت نرمم رو فشار داد. دست

 ه من رو روی کف دستش حس کرده بود نالید. از حس اینک

ن باسنم اینقدر رایصن و خشنود  ! تا حاال یه مرد فقط از گرفیر لعنتر

خواست اعتماد به نفس شده بود؟ از اینکه اینقدر من رو یم

هاش رو گاز گرفتم و گرفتم و با تمام وجودم بوسیدمش. لب

 دم. هاش رو مکیخواست آلتش رو بمکم، لبجوری که دلم یم

یه دستش رو که من رو محکم گرفته و نزدیک نگه داشته بود 

های بلندش حرکت داد و به مرکز پایینم رسید. جانی که انگشت

 باسنم گذاشت و خییل کم لبه
ی

ی واژنم رو لمس رو روی برآمدگ

م عقب و بیشتر بهش فضا بدم کرد. یم خواستم که باسنم رو بتی

تشویقش کنم که بره جلوتر، تر دستش رو تکون بده و تا راحت

اش که جلوی بدنم ویل حواسم پرت شد سمت دست دیگه

خورد و پهلوهام رو رسی    ع نوازش کرد قبل از اینکه تکون یم

ه. نوک سینهسینه ام بیشتر سفت شد و تقریبا هام رو بگت 

ام رو دایره ام بود. دور نوک سینهانگشت شستش نزدیک سینه

به مالییم به نوکش زد؛ هر بار که انگشتش ی وار نوازش کرد و ضن
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مالید، باعث میشد شهوت به واژنم بره و ام یمرو روی نوک سینه

 خواستم واژنم رو بهش بمالم. من اونقدر حالم بد بود که یم

ن واقیع لمس شده بودم و به خاطر پول  آخرین باری که با خواسیر

ه. نبود ِگ بود؟  یادم رفته بود چه حیس داره، چقدر ه ن یجان انگت 

ن بدنم باال رفت و همه  تر کرد. ی حواسم رو قویآدرنالی 

 بیشتر نیاز داشتم. 

دکتر »بوسید نالیدم: هاش روی گردنم بود و من رو یموقتر لب

س!   « پت 

ن متوقف شد و دستش و اون خشکش زد. لب ن رفیر هاش از پایی 

داد عقب کشید و مشتشون که من رو در حد انفجار فشار یم

 رد. ک

! »زمزمه کرد:   « لعنتر

 هام رو نوازش کرد. کلماتش گونه

 « لعنت، لعنت، لعنت! »

کرد نگاه کرد هاش که شل و سفتشون یمعقب رفت و به دست

 « متاسفم، اون... »هام رو دید: تا باالخره چشم

 « اشکال نداره. »اش رو قطع کردم: رسی    ع جمله

بود و باید کاری  هاش خییل زیاد حس گناه و پشیمونن توی چشم

یکردم که بره. چند دقیقهیم ن هام واقیع شده بود ی قبل که فانتر

ن رفت. برخالف احساسات قلبم که به  به همون رسعت از بی 

کرد یکم بیشتر ادامه بدم، آرزوش رسیده بود و التماسم یم
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بوسیدمش؛ گند زدم و دونستم که باید تمومش کنم. نباید یمیم

 هاش بیشتر پشیمون شدم. چشم زیر بار تردید توی

تونستم به معذرت کشیدم. نیمنباید اون رو وسط اشتباهم یم

ی اینکه چقدر اشتباه بوده که متقابال من رو خواهیش درباره

کرد بوسیده گوش کنم؛ که لمسم کرده جوری که انگار اگه نیم

 مرد. یم

ی که من نیم ن خواستم پشیمونیش رو بشنوم، اون هم برای چت 

 رو غرق لذت و خوشحایل کرده. 

ی نبود؛ یه لحظه بود و همه» ن اش تقصت  من اشکال نداره، چت 

 « بود. من خییل متاسفم. احمقانه بود. 

ی که اتفاق افتاده رو زیر فرش  ن معذرت خواهیم واضح بود و چت 

ن مهیم نبوده. انگار که هنوز نیم تونستم جارو کرد؛ انگار که چت 

و رو شدن شکمم رو حس کنم. بخیسی  هام و زیر حس قلقلک لب

خواست ازش تقاضا کنه ادامه بده؛ تا مجبورش کنه به از من یم

دونست که سه ماه خاطر فرار من عقب نکشه، ویل عقلم یم

دار کنه. چی رو لکهخواستم این لحظه همهدیگه کنارشم. نیم

ی رو که با هم داشتیم عوض کنه. خواستم همهنیم ن  ی چت 

، ت» ن  « قصت  تو نبود. اوکلی 

ها که بود. من مثل یه دختر احمق بوسیدمت؛ مثل بقیه» ی دختر

 « زنن. باهات الس یم

« .  « تو اصال احمق نیستر
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تو باهوش، »های بزرگش رو روی صورتش کشید: کف دست

ی و خییل خوشگیل و خدای من...  ن  « سکیس و وسوسه برانگت 

بهم  فرو کنههاش رو توی لبش مکث کرد. قبل از اینکه دندون

ن حرفنگاه کرد. یم دونستم که هاش گم بشم، ویل یمخواستم بی 

 خواد بگه؛ حتر با اینکه نگفتش. چی یم

 « دونستم. سالته، دانشجوی متن و من باید بهتر یم ۱۹تو »

ل کنم و ناخن هام رو توی کف دستم فرو کردم تا خودم رو کنتر

دردی که پس زدن  روی درد اون تمرکز کنم؛ به جای تمرکز روی

 اون باعثش شده بود. 

 اش نشنوم. وقت دوباره دربارهخواستم تموم بشه و هیچیم

 « مشکیل نیست، فراموشش کنیم. »

خم شدم و پوشه رو که انداخته بودم جمع کردم و بهش دادم: 

 « بفرمایید، من باید برم. »

ن گذاشتش.   ازم گرفتشون، ویل روی مت 

بذار وسایلم رو جمع کنم تا با هم بریم؛ کنم. فردا بررسیشون یم»

 « دیروقته. 

 « البته! »

تاپش رو با یه لبخند اجباری گفتم و رسم رو تکون دادم. لپ

بست و من کوله پشتیم رو برداشتم و به کمرم زدم در حایل که از 

این وضعیت ضایع متنفر بودم. درمونده سیع کردم با یه جوک 
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ت اون پوشه احتماال باید »فضا رو عوض کنم:  ن ها رو که روی مت 

 .  « گذاشتر صاف کتن قبل از اینکه امشب کابوسشون رو ببیتن

پوشه رو تکون داد و و لبخند زد و فهمید که حق با منه. در حایل 

که این کار رو کرد، من رفتم جلو و کتش رو از روی چوب لباش 

 ی اتاق برداشتم. گوشه

ی از  ن ن که به سمت اون گرفتم یه چت   کتش افتاد.   همی 

 « اووپس! »گفتم: 

و خم شدم تا اون رو بردارم. تقریبا فریاد زد و به سمت کاله حمله 

 « نه، اشکایل نداره. »کرد: 

ویل من زودتر برداشتمش. وقتر که دیدمش ابروهام باال رفت؛ 

من این کاله رو قبال دیده بودم. کلمه سینسینانر روی باالی کاله 

 دیدمش؟ دوخته شده بود، ویل کجا 

 « ممنون. »گفت: 

ش چپوندش.  ن  و از دست من قاپیدش و توی کشوی مت 

 من قبال اون کاله را کجا دیده بودم؟ 

 یهو یادم اومد. 

س نگاه کردم همه  پت 
ی خون بدنم همینطور که برگشتم و به دکتر

ده  از صورتم رفت. نگاهش محتاط بود و فکش رو دیدم که فرسی

جوری وقتر دیده بودمش شده بود و برام آشنا بود. چ

 نشناختمش؟ 
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 کرده! اون من رو تماشا کرده بود. اون من رو تماشا یم

شدن و توی این کلمات همینجوری پشت رس هم تکرار یم

پیچیدن تا جانی که چرخیدن و توی شکمم یمام یمی سینهقفسه

 حس کردم نفسم بند اومده. 

 « تو... »

 هوا هام به اندازههسیع کردم حرفم رو بزنم، ویل توی ری
ن
ی کاف

 نبود. 

 « تو... »

« ! ن  « اوکلی 

ن لب ون خزید. تقریبا التماس کرد اسمم به آرویم از بی  هاش بت 

 دونست که من فهمیدم. چون یم

 « ویر! »

 گفتمش؛ حرفم رو زدم. راه برگشتر نبود. 

 « کردی! تو توی ویر بودی، تو من رو توی ویر تماشا یم»

« ! ن  « اوکلی 

هاش رو به سمتم سمت جلو به سمتم اومد و دستاون به 

ی نیست... »گرفت:  ن  « متاسفم، این چت 

 « بس کن! فقط بس کن! »داد زدم: 
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بهش نگاه کردم. سیع کردم صورتش رو بخونم که به چی فکر 

دونه؟ چه کرد؟ چند وقته که یمکرد. چه فکری با خودش یمیم

هانی رو دیده؟ چی 
ن  رو کرده؟  چرا این کار  خواد؟یم چت 

به ای به شکمم بود و مثل یه آب رسد توی هر سوال مثل ضن

 « فقط بس کن! »هام پخش میشد. زمزمه کردم: رگ

منده بودم از گفتنش.   خواهیسی که رسی

 « لطفا! »

هام رو بستم و به هم فشار دادم. سیع کردم فکر کنم؛ چشم

ون کنم و درک کنم و سیع کر  دم سیع کردم تا اون رو از ذهنم بت 

 بفهمم بعدش چی کار باید بکنم. 

من اینجا نشستم و خودم را رسزنش کردم که جذب تو شدم. »

ات کردم که من رو ببوش خودم رو رسزنش برای اینکه وسوسه

 خوب ام و به اندازهکردم. با خودم فکر کردم من یه بچه
ن
ی کاف

منده بودم که دنبال پروفسورم افتاده بودم و  نیستم. من رسی

 « کردم. ی اینکه چقدر این کار اشتباهه فکر یمرهدربا

ن لبخنده ی از بی  ن ویل تو چرا خودت »هام فرار کرد: ی غم انگت 

رو با بوسیدن من، لمس کردن من یا روبرو شدن با من اذیت کتن 

ها بشیتن و من رو نگاه کتن که با تونن پشت اون شیشهوقتر یم

م بدون هیچ محدودیت یا هیچ  « توقیع؟ خودم ور مت 

قبل از اینکه به سمت من بیاد دستش رو پشت گردنش کشید. 

 خواستم لمسم کنه؛ االن نه. چند قدم عقب رفتم. نیم
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کتن نیست. من دنبال تو نبودم؛ فقط اونجوری که تو فکر یم»

 بود. تو اونجا بودی، خییل عایل بودی و من متاسفم. 
ر
 « اتفاف

ها، حس این توبه کردن هاش رو شنیدم، ویل هیچ کدوم از حرف

ن نیم مساری رو از بی   برد. خیانت و رسی

کنم که حتر به این عالقه فکر کردم. من حس احمق بودن یم»

، ویل البته که تو من رو فکر کردم که تو من رو جور خایص یم بیتن

؛ چون من رو برهنه دیدی و تماشام کردی. جور خایص یم  « بیتن

هام رو ها چشمدم اشککر همینطور که به این فکر یم

سوزوند. به دوستیمون که داشتیم و ساخته بودیم فکر یم

کردم و اینکه چقدر من احمق بودم؛ چون فقط من ازش لذت یم

بردم. اون فقط من رو اطراف خودش نگه داشته بود چون من یم

ی بشه. من یه احمق بودم! باعث یم  شدم حرسی

 « اینجوری نیست... »

 « ات بود؟نمایش مورد عالقه نهکدوم صح»پرسیدم: 

کردی وقتر که به من رس کالس نگاه یم»بارید: تحقت  از کلماتم یم

هام رو یادت کردم نالهدیدی؟ همونطوری که خودم رو یمچی یم

 « اومد؟ یا وقتر که جکسون من رو کرد؟یم

یا این مورد »گفتم: ی قبیل بلندتر یمهر جمله رو از جمله

تونستر من رو مجبور کتن که آلتش رو وقتر که یم ات بود عالقه

کردی که خودت جای تصور یم به خاطر درخواست تو بخورم؟

؟  « اونن
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یه قدم دیگه جلوتر به سمتم برداشت؛ این دفعه عقب نرفتم. 

د جلوی من ایستاد؛  ن ون مت  در حایل که از دماغش آتیش بت 

ن نفس یم ک گرفته کشید و ماهیچه فکش تیهمینطور که سنگی 

! »بود نالید:  ن  « اوکلی 

 « خوای االن برات لخت بشم؟یم»

وع زمزمه کردم و کوله  پشتیم رو انداختم. کتم رو درآوردم و رسی

ن سفیدم مشخص کردم به باز کردن دکمه های لباسم و سوتی 

ن یم»شد:  خوای جا برات لخت بشم و هر کاری که یمخوای همی 

 « رو بکنم؟

ام گذاشت و از ادامه دادن متوقفم هاش رو روی بازوهدست

 « بسه! »کرد: 

داد زد؛ صداش گرفته بود. وقتر دوباره حرف زد صداش پر از 

 « کافیه! »ناامیدی بود: 

ی پیش و طوری که اون من نزدییک دستش بهم بعد از یه دقیقه

تری داشت. جوری که من رو رو لمس کرده بود حس کثیف

عث شد حیس داشته بوسید و باعث شد حس کنم مهمم؛ با

 باشم که نیاز نباشه نقش بازی کنم. 

دونستم که چقدر اجرا کردن توی ویر احساس قبل از این نیم

ده شد. های کالم روی لبرسد و خشیک داره تا اینکه لب هام فرسی

کردم اون چطوری بهم گفت خوشگیل اشک همینطور که فکر یم

هیچ کدوم از گفت؟ یعتن هام رو پر کرد. واقعا جدی یمچشم

 هاش واقعیت داشت؟ حرف
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خواستم باورش کنم. ابروهاش درهم گره شد و برای یه لحظه یم

 بوده و اینجوری که ی اینخواستم باور کنم که همهیم
ر
ها اتفاف

ن به نظر یم ی که توی این اتاق بی  ن رسه نیست و باور کنم هر چت 

؛ چون خییل تونستممن و اون اتفاق افتاده واقیع بوده، ویل نیم

 دردناک بود. 

ن دستش عقب کشیدم:  اجازه نداری به یه اجرا »خودم رو از بی 

 .  « کننده دست بزنن

ی لباسم رو ببندم. کتم رو حتر به خودم زحمت ندادم تا دکمه

ون زدم. روی سینه  هام گرفتم و کیفم رو برداشتم و از اونجا بت 

___________________________ 
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 صل شانزدهم ف

 

 کالم 

 

رفتم، ویل اون از وقتر که فهمیده از من من نباید به اونجا یم

 زدم. کنه. من باید باهاش حرف یمدوری یم

کردم تمرکز دیدمش. سیع یمخییل دردناک بود که رس کالس یم

تونستم هاش زیاد بود و من نیمکنم، ویل درد توی چشم

م. پشت اون درد حرانادیده رت بود. کشش پر حرارت اش بگت 

تونستم حسش کنم. جوری بود که بینمون خییل قوی بود؛ یم

انگار ما دو تا با صداقت به هم پیوند خورده بودیم و االن که 

تونستیم مخفیش کنیم. دیگه نه؛ حقیقت برمال شده بود نیم

 کنم که دیگه این رو بخوام. فکر نیم

م به سمت ای تغیت  دیگه مست  دوستر ما اون شب توی دفتر

کرده بود. البته که درد ما رو از هم جدا کرد، ویل حقیقت 

احساساتمون باعث شد که وارد یه مست  متفاوت بشیم؛ هنوز با 

 هم. حداقل امیدوار بودم. 

وقتر که امکان از دست دادن دوستیمون رو متوجه شدم، 

 تلنگری بهم وارد شد و فهمیدم که چقدر بهش نیاز دارم. فقط به
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ی لبخند و حضور خاطر ویر و تماشا کردن اون نبود؛ این درباره

ن وقتر که  م بود. لبخندش از اون طرف مت  روشنش توی دفتر

 کردیم. ساندوی    چ رو با هم تقسیم یم

خواستم بهش توضیح خواستم این رو از دست بدم و یمنیم

 کرد. بدم، ویل تا کالس تموم میشد اون از کالس فرار یم

صت دیگه داشتم وقتر که رفتم داخل و اون رو توی من یه فر 

ه شدم. عکس العمیل اتاق کتی پیدا کردم. در رو بستم و بهش خت 

نشان نداد؛ حتر برنگشت تا بهم نگاه کنه یا هیچ تماس چشیم 

کرد تا در رو باز باهام برقرار نکرد. همینطور که از کنارم عبور یم

دستم به در چونی فشار کنه، برگشتم تا دنبالش برم و با کف 

 آوردم و اون رو بسته نگه داشتم. 

تر شدم. نه اون بالفاصله تکون نخورد؛ پس من بهش نزدیك

اینکه بهش فشار بیارم بلکه اجازه دادم گرمای من رو احساس 

کوبید، سیع کنه. در حایل که صدای قلبم محکم توی گوشم یم

 ه. هام گوش بدکردم اون رو وادار کنم تا به حرف

« . ن  « متاسفم اوکلی 

زمزمه کردم. کلماتم موهاش رو تکون داد؛ حسش مثل این بود 

هاش به سکسکه که توی شکمم مشت خورده. وقتر که نفس

منظورم »دونست: تبدیل شد خفه شدم، ویل اون باید یم

ای. هاییه که توی اداره گفتم. تو زیبا و باهوش و بامزهحرف

؟ اون در مورد ما دو تا بود، نه ای که ما با هم داشتیمبوسه

 « ی ویر. درباره
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ن  بدنش شل شد و به آرویم از پشت به من تکیه داد و برای اولی 

تونم دوباره نفس عمیق بکشم. به جلو خم بار حس کردم یم

ن موهاش مخفن کردم:   « لطفا من رو ببخش. »شدم و بینیم رو بی 

 « ر برم. بذا»یه لحظه بعد اون دوباره بدنش رو سفت کرد: 

و با این جمله دوباره نفس از بدنم رفت، ویل عقب رفتم و 

دیدم که رفته. دانا بهم گذاشتم بره. وقتر که به اداره برگشتم 

ن رفته چون حالش خوب نبوده و مریض بوده.   گفت که اوکلی 

ی قبلیم دونستم این یه دروغه. همینطور به خاطر وسوسهیم

اون تقریبا هر شب جمعه اونجا  دونستم کهماه گذشته یم ۲توی 

 موضوع به تنهانی باید باعث میشد کار یم
ن اف به همی  کنه. اعتر

 بود  که ای برم. این نشونهکه من به سمت دیگه
ی

ی خییل بزرگ

داد من زیادی پیش رفتم، ویل هر وقت که بهش فکر نشون یم

ن یمیم  میشد؛ اضطرابم از بی 
 رفت. برایکردم درد قلبم یکم کمتر

ن بار توی این  ن سال من امید رو حس یم 1٩اولی  کردم و به همی 

 شدم. راحتر بیخیالش نیم

... 

ن که وارد محوطه ی اصیل بار شدم، دیدمش که کنار بار همی 

 ایستاده. 

یه دید مستقیم به سمت اون وجود داشت که کنار بار ایستاده 

وت کرد. اون یه بها رو توی یه سیتن جمع یمبود و نوشیدنن 

رسید. قسمتر از رونش مشیک بلند پوشیده بود که تا زانوهاش یم

برهنه بود و یه دامن کوتاه بنفش پوشیده بود که با هر حرکتر 
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خورد. باالی دامنش یه قسمت دیگه از دور پاهاش تکون یم

ن مشیک،  پوست شکمش تا باالی نافش لخت بود و یه سوتی 

 پوشانده بود. هاش رو ی بدنش و به زور سینهنصف دیگه

 خوشگل بود. 

ن جمعیت عبور یم رفتم تا کردم و به سمتش یمهمینطور که بی 

هام رو گوش کنه صدای قلبم توی گوشم مجبورش کنم حرف

تونست راحت نگهبان رو ختی ترسیدم که نخواد. یمکوبید. یمیم

کنه و بگه من تعقیبش کردم و عضویتم رو باطل کنه. اگه این کار 

تونست کنه شک داشتم که بتونه موفق بشه، ویل یم  رو انتخاب

ی بخره.   حداقل برای خودش زمان بیشتر

ن که نزدیک شدم، دیدمش که موهای بلند موج دارش رو همی 

ای که به خواستم خم بشم و گوشوارهپشت گوشش زد و من یم

 ی گوشش بسته بود رو بمکم. الله

« ! ن  « اوکلی 

ویل باالخره چرخید. اون  صدای خشنم رو که شنید خشکش زد،

ین تالشم رو کردم  ه شد و من بهتر ی نگفت و فقط به من خت  ن چت 

زنه رو کشف کنم. هاش موج یمتا احساسانر که توی چشم

مخلویط از درد، عصبانیت و حرارت؛ حرارتش خییل زیاد بود. 

تونستم همینطور که نفس کشیدنش از دید من تندتر شد یم

ن میشد ببینم. یه جوری با خودم مبارزه هاش رو که باال پسینه ایی 

ه نشم و نگاهم رو گرفتم. احساساتم رو تا جانی که  کردم که خت 

 تونستم براش باز کردم تا ببینه. یم
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سم رو یم خواستم اون هم درد من رو حس کنه. تمایلم رو، استر

حس کنه؛ چون لعنت به من! من هم مضطرب بودم. مضطرب 

زنه و بره. مضطرب از اینکه بمونه و اون از اینکه بهم سییل ب

 چی رو به تنم بمالم. ی همهموقع باید پیه

کردم چون به بعدش ابروهام رو خم کردم و باید اونور رو نگاه یم

فکر نکرده بودم. فقط به اینکه چجوری از دستش ندم فکر کرده 

 بودم، ویل بعدش چی میشه؟ 

کتن دست ا یمدیگه از پنهون کردن اینکه من رو تماش»

؟  « برداشتر

 صداش هنوز هم نرم بود، ویل پر از طعنه. 

چرا اصال زحمت انتخاب کردن به خودت میدی؟ فقط توی »

 « خوای چی کار کنم. صورتم بگو که یم

 « خوام حرف بزنیم. یم»

من رو نادیده گرفت و طعنه زد و من گذاشتم خودش رو خایل 

 من خایل کنه.  کنه چون اون حق داشت عصتی باشه و رس 

خوای لخت باشم یا بعضن جاهام رو بپوشونم؟ زیر لحاف؟ یم»

اتور؟ یا یم  « خوای برم جکسون رو بیارم؟تنها؟ با دیلدو یا ویتی

شناختمش، بیشتر متنفر فکم منقبض شد. هر چقدر که بیشتر یم

 شدم از اینکه با جکسون ببینمش. یم
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ن رونیم» خوای بهم کرده؟ یم  هام فرو خوای ببیتن رسش رو بی 

نگاه کتن وقتر که آلتش تا ته توی حلقمه؟ چطوره که اون از 

 « خوره؟هام رو ببیتن که تکون یمپشت من رو بکنه و تو سینه

 « بس کن! »

 « لطفا! »ای گفتم: با صدای خفه

ن انداخت، ویل قبل از  آب دهنش رو قورت داد و رسش رو پایی 

ن و توی چشماینکه این کار رو بکنه پشیمونن ر  هاش دیدم. اوکلی 

تونستم ببینم که از درد من خوشحال ذات بدجنیس نداشت. یم

 شدم. نیست؛ مثل من که از دیدن دردش خوشحال نیم

 « ام؟کتن من یه هرزهفکر یم»

از سوال زمزمه وارش شوکه شدم. تقریبا توی صدای موزیک با 

 صورت پایینش نشنیدم که چی گفت. 

هام رو بهش قفل کردم. باید م و انگشتدستم رو جلو برد

م و اون بتونه من رو حس لمسش یم کردم تا باهاش ارتباط بگت 

 کنه؛ صداقتم رو حس کنه. 

. »گفت:   « تو نباید به ما دست بزنن

تر کرد؛ ترسید هاش رو سفتویل عقب نکشید. در واقع انگشت

 که من ولش کنم. 

، بهم نگاه کن! » ن  « اوکلی 

 کرد. کرد. به زور بهم نگاه یمباال رو نگاه  
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ت » . من به مست  ، مصمم و رسسختر تو خوشگیل، باهوشی

ام یم . همه پولدار به دنیا نیومدن و من احتر ذارم و موفق مییسی

ت رو پیدا کردی تا تحت تاثت  توانانی  هات قرار گرفتم که مست 

ی که یم ن  « خوای رو بدست بیاری. چت 

 « کنم. من به خاطر پول با مردم سکس یم»

. تو پول نیمنه، ویر اینجوری نیست و خودت هم یم» ی دونن گت 

؛ تو یه فاحشه  ن که با مردم بخوانی تا از بدنت استفاده کین

 .  « نیستر

ن انداخت: رسش رو تکون داد و دوباره چشم هاش رو پایی 

 « ممنون. »

د. یه ایده داشتم که بهش  ن پوست نرمش زیر شستم نبض مت 

خواست با بینمش. همونقدر که دلم نیمثابت کنم من کم نیم

خواست ببینه وقتر به بقیه نگاه جکسون ببینمش، ویل اگه یم

کردم؛ پس این ریسک کنم با من چی کار کرده باید این کار رو یمیم

 خرم. رو به جون یم

 « بهم اعتماد داری؟»

 پرسیدم. 

 که گفتر نباید داشته باشم. »
ن

 « بعد از اون همه دروغ

ن تا نشون بدن که من چقدر متاسفم و یم»  نیسیر
ن
دونم کلمات کاف

چی ازت بخوام که عادالنه نیست که من بعد از پنهون کردن همه

، ویل این رو ازت یم خوام بهم خوام. یمباز هم بهم اعتماد کتن
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اعتماد کتن تا بهت ثابت کنم که چقدر سکیس و جذاب 

 « بینمت. یم

دهنش رو قورت داد و دوباره  دیدم که گلوش تکون خورد و آب

بهم یه شانس دیگه میدی و اعتماد »ریسک کردم و پرسیدم: 

؟یم  « کتن

ترین هام رو ارزیانی کرد. ییک از طوالنن های طالییش چشمچشم

 « آره! »لحظات عمرم بود، ویل باالخره گفت: 

ام باد کرد و منبسط شد؛ تقریبا ی سینههام توی قفسهحرف

د. من بعد از اینکه تماشا کردنش رو راز نگه داشت منفجر میش

داشته بودم لیاقت اعتمادش رو نداشتم، ویل باعث نشد با دو تا 

مش. دست  هام نگت 

ی »  « رو قبول کن.  ۴٧2درخواست مشتر

 ی موافقت تکون داد. مکتر کرد، ویل رسش رو به نشونه

وقتر که از کنارش رد شدم بدنم رو به بدنش کشیدم و رفتم تا 

 درخواستم رو پر کنم. 

کنه یا نه. به اتاق وقتر تموم شد نگاه نکردم تا ببینم بهم نگاه یم

ن توی بدنم رو  احت رفتم تا آب رسد به صورتم بزنم و آدرنالی  استر

ه شدم و تقریبا آروم کنم. به چشم های آنی توی آینه خت 

نشناختمشون. تقریبا اون برق هیجانن که اون تو دیدم رو 

ن . ویر نیاز درونم رو رایصن یمنشناختم کرد، ویل تا حاال همچی 

ی بیشتر وایسادم. این حس حیس نداشتم؛ انگار که لبه ن ی یه چت 

ازم دزدیده شده بود قبل از اینکه شانیس داشته باشم که 
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اش کنم. االن باعث میشد حس کنم یه نوجوونم که داره تجربه

ه.  ن قرارشون مت   رس اولی 

ه زد و تا تونستم نفس عمیفر رو دستبندم روی مچ دس تم ویتی

داخل دادم قبل از اینکه به سمت راهرو و اتاق مشخص شده 

رفتم؛ به اتاق اصیل رفتم و برم. این دفعه به اتاق خصویص نیم

 روی صندیل توی کنج تاریک اتاق نشستم. 

تونست خییل از بدن من رو پنهان کرده بود، ویل اون هنوز یم

خواستم اون بدونه ها ببینه. من یمو توی سایههانی از من ر بخش

 با کارهانی که انجام میده چقدر تحریک میشم. 

ن و جکسون وارد شدن.  صدای باز شدن در اومد و اوکلی 

ن هاشون رو کورکورانه روی هم یمدست کشیدن. جکسون تا پایی 

ن سینه هاش رو گردنش رو بوسید و اون رو به عقب برد. پایی 

هاش برگشت، ویل اصال لبش رو ره به سمت گونهبوسید و دوبا

 هاش مال من بود. نبوسید؛ به خاطر درخواست من، لب

ن باسنم به اندازه ن زیپ شلوارم رو باز کردم و تا پایی   پایی 
ن
ی کاف

ون بیارم. کشیدم تا آلت پر از دردم و تخم  هام رو بت 

جکسون به سمت تخت هولش داد و فقط برای یه لحظه یهو 

ن که هاش به من افتاد که گوشهچشم ی اتاق نشسته بودم و همی 

هاش از تعجب گشاد شد. وقتر که مشتم رو دور آلتم دید چشم

جکسون روی زانوهاش افتاد و دامنش رو باال زد و شورتش رو 

ن کشید، دوباره حواسش رو به سمت خودش برد. رون هاش پایی 

ید که باعث رو از هم باز کرد و کف دستش رو روی واژنش کش
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ن  ه. به بوسیدن شکمش ادامه داد و به پایی  شد از رس جاش بتی

ن رون ه. رفت قبل از اینکه رسش رو بی   هاش بتی

ن نفس نفس زد و قوش به بدنش داد و همینطور که  اوکلی 

هاش مالفه رو گرفت. خورد، محکم با دستجکسون اون رو یم

 کرد. هاش مدام به سمت من حرکت یمچشم

کرد یل وجودم از اینکه یه مرد دیگه اون رو مزه یمقسمت اص

خواستم داد متنفر بود. من باید به زور جلوی خودم رو که یم

گرفتم تا بتونم بزنم اون مال منه و اون رو به عقب هول بدم یم

کار رو تموم کنم. تا بتونم خودم به جلو خم بشم و زبونم رو به 

م، ویل جوری که او  کرد ن به من نگاه یمسمت واژن خیسش بتی

دونستم هاش رو با لذت مشت کرده بود، یمدر حایل که دست

هاش به خاطر که حواسش فقط به منه و همینطور که سینه

ن  میشد یادم اومد که چرا من عاشق اینم که ناله هاش سنگی 

هانی که بهش نگاه کنم. تا حاال هیچ ارتبایط رو به این شکل با زن

کردم نداشتم و این خودش کامال یه سطح قبال بهشون نگاه یم

 آورد. جدیدی از تجربه رو به وجود یم

تر بهش مالیدم. آلتم از لذت بیشتر کشیده شد و مشتم رو محکم

ن رون هاش مخفن شده؛ زبونم طعمش تصور کردم رس منه که بی 

ن چشید و لبرو یم هام باعث میشد ارضا بشه. وقتر که اوکلی 

ی م رو فشار یمارضا شد، باید آلت دادم تا از ارضا شدنم جلوگت 

 کنم. 
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ن پاهاش رو آروم بوسید و بلند شد که بره. باالخره  جکسون بی 

ن توی اتاق بودیم، ویل نمایش تموم نشده بود.  فقط من و اوکلی 

وع شده بود.   نه! تازه قسمت رسگرم کننده رسی

روی تخت چرخید و چهار دست و پا بلند شد. به سمت کشوی 

ن  کنار تخت رفت تا همون دیلدونی که قبال خودش رو باهاش   مت 

کردم رو دربیاره. جاش رو درست کرد کرده بود و من تماشاش یم

تونستم برق و رون پاهای لرزونش رو به سمتم برام باز کرد. یم

خواستم طعمش رو اینکه چقدر خیس شده رو ببینم و یم

روی سوراخش های لرزونش رس کلفت دیلدو رو بچشم. با دست

هامون با هم آمیخته شد و گذاشت و آروم وارد واژنش کرد. ناله

 ترین صدای ممکن رو به وجود آورد. قشنگ

داد و با اون به آرویم خودش رو دیلدو رو درون واژنش تکون یم

وع کردم به حرف کرد. دستیم هام رو از روی آلتم برداشتم و رسی

 زدن. 

 « . ساله که به ویر میام ۵برای »

 هاش رسی    ع به من نگاه کرد و متوقف شد. چشم

 « به کارت ادامه بده. »

ویر یه نمایش خییل صمیمانه »اطاعت کرد و من ادامه دادم: 

تونم گرماش رو حس کنم؛ مثل پورن توی کنه که یمفراهم یم

نت رسد و نی  روح نیست. خییل با جزئیات و زیباست و من رو اینتر

دقیقا قبل از کریسمس دیدم. تو از اتاق  کنه. من تو رو تحریک یم

ون اومدی و نفسم رو بریدی؛ معصوم و سکیس بودی. تمام  بت 
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دونستم که این حسم کردم؛ حتر نیمتعطیالت به تو فکر یم

چیه، ویل تو فقط با یه نگاه به من چسبیده بودی. بعد از سال نو 

ن بار اجرات رو دیدم و وقتر تماشات کردم هیچ وقت تا برای اولی 

حاال با کیس اینقدر احساس ارتباط نکرده بودم. معتادت شدم. 

 « بعدش وارد کالسم شدی و دنیام وارونه شد. 

وقتر نالید و دیلدو رو تندتر تکون داد دوباره آلتم رو فشار دادم. 

ی خواستم بلند بشم، به سمتش برم. این بخیسی از نقشهیم

ن ی سینههام نبود، ویل باید لمسش کنم. قفساولیه ام از خواسیر

ور کرد و آلتم کف دستم بیشتر کشیده سوخت و بدنم رو شعله

انداختم. شغلم، ایستادم جفتمون رو توی خطر یمشد. اگه یم

 اش. ی اون و خودم؛ همهاش، آیندهمدرسه

ه شدم. چشم ن خت   زد و اون هم همون ویل به اوکلی 
ر
هاش برف

دونستم که بدون یمحس ناامیدی رو که من داشتم داشت. 

ون. تسلیم شدن نیم  تونم از این اتاق برم بت 

ون بود ایستادم؛ هنوز سفت بود.   در حایل که آلتم هنوز بت 

... چی کار یم» ؟! چی  « کتن

تر شد و من مقابلش ایستادم. سیلیکون متوقف نشد، ویل آروم

 لغزید. براق رو دیدم که از آبش خیس شده بود و درون واژنش یم

 « ی خطر رو فشار بدی؟خوای دکمهیم»

ن  پرسیدم و دستم رو به سمتش باال بردم و متوقف شدم تا مطمی 

ن بشم که خودم  بشم که با لمس کردنش مشکیل نداره. تا مطمی 
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با لمس کردنش مشکیل ندارم. آخرین شانس برای جفتمون تا 

 متوقفش کنیم. 

ن نگاه کردم. به لبه دور دیلدو رو های خیسش که دور تا به پایی 

دادن. گرفته بودن و تا آخر داخلش بود و بهم جواب مثبت یم

 بود و کشیدمش عقب. رسش رو تکون داد و من 
ن
صتی کردن کاف

 دستم رو به سمتش بردم و دوباره دیلدو رو داخل واژنش بردم. 

 « خوبه! »

دستش رو کنار زدم و خودم حرکت دیلدو رو به دست گرفتم: 

 « ی دانشجوم شدم... م که اینقدر شیفتهتونم باور کننیم»

کنه؛ مخصوصا ام، ویل این متوقفم نیمساله 1٩دانشجوی »

ی واقیع وقتر که شناختمت. شیفته شدنم تبدیل شد به عالقه

. یه دوستر رو  نسبت به شخصیتر که به عنوان یه انسان داشتر

وع کردم. هر چقدر که از خودم متنفر بودم تو باز هم  باهات رسی

ی رو بهم یمی ن دادی که کیس تا حاال بهم نداده بود و ه چت 

 « تونستم بیخیال بشم. نیم

دیلدو رو کامل وارد واژنش کردم و انگشت شستم رو بلند کردم تا 

روی کلیتش بذارم که باعث شد باسنش از تخت جدا بشه؛ خییل 

گرم و داغ بود، خییل خیس. انگشت دستم رو روی گوشت 

ور کردم که دیلدو رو درآوردم و به جاش صورتیش کشیدم و تص

آلت خودم رو گذاشتم داخلش. از فکرش آلتم پرید و به رون 

پاش خورد. اگرچه مهم نبود که چقدر باعث میشه بخوامش، 
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ویل وحشت و ترسم هنوز توی وجودم مخفن بود؛ کمتر حسش 

 کردم، ویل هنوز هم بود. یم

 « لطفا! »

 التماس کرد. 

ون آ وردم و بلندش کردم تا بایسته. بدنش مقابلم دیلدو رو بت 

ن بیفته؛ بعد به یم لرزید. دامنش رو باز کردم و گذاشتم روی زمی 

ن شکم هامون گذاشتم. به خاطر سمتش رفتم و آلتم رو بی 

هام هاش رو بلند کرد، روی شونهارتباطمون نالیدم و اون دست

دش ذاشت خو ام یمگذاشت و همینطور که رسش رو روی سینه

 رو به من تکیه داد. 

ل کنم. همینطور که به سختر تقال کردم تا نفس هام رو کنتر

سوخت. پوستش مقابل رسگیجه رسم رو داغ کرده بود پوستم یم

ی بود که تا حاال با یه زن داشتم و آلتم نزدیک ن ترین چت 

 تونستم. خواستم، ویل نیمیم

د و بهای بستهگرما و فشار پشت پلک ن اید عقب ام موج مت 

ن دیگهیم ای به جز هیجان بشه. کشیدم قبل از اینکه موجب چت 

هام رو بستم و خاطرات رو عقب زدم؛ آماده نبودم که چشم

 تمامش کنم. 

چرخوندمش تا صورتش به سمت تخت باشه؛ خییل برام زود 

هبود که به صورتم نگاه کنه. انگشت ی تاپ هام رو مقابل گت 

ن یمپشت کمرش گذاشتم و همینط افتاد ور که لباسش روی زمی 
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بهش نگاه کردم. اون کامال برهنه مقابل من ایستاده بود؛ همه 

 جاش کامال مشخص بود. 

اش به هاش رو گاز گرفتم و از باالی شونهخم شدم و روی شونه

ه شدم. قبال زیاد اینجوری دیده بودمش. کف سینه هاش خت 

به آرویم گرفته هاش گذاشتم همینطور که دستم رو روی سینه

بودمشون و اجازه دادم انگشت شستم روی نوکش بچرخه. 

نفس نفس زد و یهو باسنش تکون خورد و مقابل آلتم فشارش 

هام خواب خم بشه. انگشتداد و من هولش دادم تا روی تخت

کشیدم و سوراخ خیسش رو لمس رو روی کمر و باسنش یم

 کنم.   کردم قبل از اینکه انگشتم رو درونش فرو یم

تونستم به حرارتش نزدیک کردم. باید تا یمباید احساسش یم

تونستم با آلتم این کار رو بکنم. خاطرات هنوز شدم. هنوز نیمیم

تونستم هم مثل زالو بهم آویزون بودن، ویل هنوز هم یم

 احساسش کنم. 

س! »اون نالید:   پت 
 « دکتر

 « کال! »

کم نگه داشتم. خم مقابلش خودم رو فشار دادم. دستم رو مح

وقتر »شدم و از کمرش تا گردنش رو بوسیدم و زمزمه کردم: 

 « درونتم بهم بگو کالم یا کال. 

و اون ارضا شد؛ همینطور که انگشتم رو درون واژنش تکون 

چرخوندم پاهاش لرزید. دادم و شستم رو روی کلیتش یمیم

جفتمون ناله کردیم و همینطور که باسنش رو محکم به عقب 
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فشار داد تا انگشتم بیشتر بره داخل، واژنش دور انگشتم 

تر منقبض شد و اون خودش رو با انگشتم کرد. محکم

صداهامون توی گوشم مثل موزیک با هم آمیخته شده بود 

ن رس یمهمینطور که خییِس واژنش از انگشت  خورد. هام به پایی 

باسن  توی اون لحظه که این کار رو کرد، متوجه نبودم که دارم

خودم رو مقابل پوست نرمش فشار میدم و در حایل که انگشتم 

مالیدم و بدنش ها آلتم رو بهش یمتوی واژنش بود مثل نوجوون

 رسوندم. رو به ارگاسم یم

ن اینقدر بچگونه یمتقریبا خنده تونه اینقدر ام گرفت که یه چت 

تونه با ساله که یم ۲۹احساس خوشحایل داشته باشه. یه مرد 

ه؛ پوست مقابل پوست، بدون  مالیدن آلتش به رون هم لذت بتی

، بدون اینکه قلبم  ن هیچ لرزشی وع به عرق کردن، بدون داشیر رسی

ون بزنه همینطور که خاطرات گذشته  از ترس بخواد از حلقم بت 

 اومد. یادم یم

ن احساسات و حس کردن آلتم که به پوست  زیر وزن سنگی 

ده شده، نفسم با صدا ون ی بلندی از ریهنرمش فرسی هام بت 

 اومد و از حس کردنش بهت زده و متعجب بودم. یم

وقتر دستم رو از روش برداشتم، روی لحاف افتاد و رسش رو 

ن و حرارنر چرخوند تا بهم نگاه کنه. یم تونست هیجان، خواسیر

اش رو خواستم که همهسوزونه ببینه؟ یمکه من رو از درون یم

ای که به من داده نه که چقدر به هدیهخواستم بدو ببینه. یم
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ام یم هام ی آبش رو از روی انگشتذارم. همینطور که همهاحتر

 لیسیدم نگاهش رو گرفتم. یم

 « کالم! »

ن بار بود که اسمم رو یم گفت و مستقیم از درونم عبور کرد اولی 

شدم. تقریبا حس بدی داشتم هام رسید؛ باید ارضا یمو به تخم

ن درونم مانعم نشدن که دارم از  آزادیم و اینکه شیاطی 

کنم، ویل نتونستم حتر توی وجودم پیداشون سوءاستفاده یم

 کنم. 

کف دستم رو روی واژنش کشیدم تا با خیسیش دستم رو خیس 

کنم و دور آلتم مشتش کردم. محکم و تند آلتم رو مقابل باسنش 

بینه و هاش نگاه کردم و گذاشتم خواستنم رو بمالیدم. به چشم

 روی اون تمرکز کرده بودم تا من رو توی لحظه نگه داره. 

هاش کامال باز های طالییش روی من قفل شده بود؛ لبچشم

د. اون لنگر من بود. همینطور که  ن شده بود و نفس نفس مت 

کشید که به ارگاسم برسم. همونطور که آتیش از پوستم زبانه یم

سفیدم روی باسنش اون باسنش رو به سمت باال گرفت، آب 

 اش رو قبول کرد. پاشید و همه

ده شد.  ون اومد تمام بدنم فرسی همینطور که ارگاسمم به شدت بت 

ی اون هم به خاطر یه زن؛ این زن که جلوم  حتر با شدت بیشتر

 بود. 

قبال تا حاال خودم رو جلوی زنن لمس نکرده بودم یا ارضا نشده 

ت  قرار داد. باالی بدنش ی مهم من رو تحت تاثبودم و این لحظه
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هاش زدم در حایل هانی از رس قدردانن روی شونهافتادم و بوسه

کردم تا گریه نکنم. تا حاال با هیچ زنن اینجوری که مبارزه یم

 نبودم؛ تواناییش رو نداشتم. 

، ممنونم. » ن  « ممنونم اوکلی 

ون اومدن.    کلمات به زور از بغض توی گلوم بت 

 « ! البته، این شغلمه»

 کلماتش مثل سطل آب یخ روی رسم خایل شد و خشکم زد. 

 « ارزشش نکن! نی »

 کاری که االن کردم رو کم کنم؛ به التماس کردم. نیم
ی

تونستم بزرگ

 خاطر اون! 

 « فقط حقیقت رو گفتم. »

یه سطل یخ دیگه و نتونستم اونجا بایستم تا اون ییک از 

ینه، اون رو هیچی ترین لحظات زندگیم رو فقط یه شغل بببزرگ

بدونه و فقط حس کنه مجبور بوده اون کار رو انجام بده؛ 

 ذارم. عقب کشیدم و شلوارم رو بستم. نیم

ن من و دونن که این شغلت نبود و خودت هم یمیم» . این بی 
تونن

 « تو بود. 

چی فاش شده اصال من و تو چه معتن داره دیگه؟ حاال که همه»

. دیگه نیم تونن راحت و خوشحال بیای یم خواد قایمش کتن

ستم. داخل و بدونن که برای هر کاری که یم  « خوای در دستر
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روحش که سیع داشت استفاده کنه درد از لحن رسد و نی 

چکید. متنفر بودم که من باعثش شدم؛ متنفر بودم که اون یم

 باید اینجا کار کنه. 

ی رو توی مدرسه مخفن کتن و دوست» ن م دیگه نیاز نیست چت 

 .  « باشی

 « این اصال اون... »

 « تونم، کالم. فقط... االن نه! االن نیم»

اف خسته  اش قلبم رو سوراخ کرد. اعتر

زمانن که من لباس پوشیدنم تموم شده بود هنوز از جاش تکون 

نخورده بود. هنوز روی تخت دراز کشیده بود؛ رسش روی بالش 

م و یه بار دیگه کردبود و آب منیم روی پشتش بود. باید سیع یم

 فهموندم که چقدر در اشتباهه. زدم؛ بهش یمباهاش حرف یم

ن لطفا! »  « اوکلی 

 « فقط برو کالم. »

هام رو محکم بستم و سیع کردم خودم رو جمع و جور چشم

رسید مبارزه کنم؛ سیع کردم با احساساتم که داشت به گلوم یم

 کنم. 

 « لطفا! »زمزمه کرد: 

خواستم و حتر رو کردم؛ رفتم. نیمخواست پس کاری که یم

ه، ویل اون نیم ن خواستم فکرش رو کنم که این پایان همه چت 

دونستم به زمان نیاز داره تا هضمش کنه، لحظه رفتم چون یم
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شدم. هنوز تالشم برای اون تموم نشده بود؛ به ویل بیخیال نیم

 وجه. هیچ

___________________________ 
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 صل هفدهم ف

 

ن   اوکلی 

 

ام بود رو فشار دادم. وقتر ی رد تماش که از طرف خانوادهدکمه

اومد و واقعا آماده شدم خییل باد یمداشتم از محوطه رد یم

های معذرت خوایه ها پیامنبودم که باهاشون صحبت کنم. اون

ها تونستم بشنومشون و جوری که اونفرستادن، ویل نیمبرام یم

ن جواب بدم. توقع دا  شیر

کنم باعث افتخارشون باشه. در کردم کاری که یماحساس نیم

ی حایل که بخشیده بودمشون، هنوز هم تلخ بودم و درباره

وضعیتر که داخلشم عصبانن بودم؛ مخصوصا بعد از اتفاق 

 دیشب. 

س باهام چی کار کرده بدنم لرزید.   پت 
وقتر که یادم اومد دکتر

 تلف توی بدنم پیچیده شده بود. مخلویط از احساسات مخ

کرد، طوری که لمسم حس حرارت به خاطر جوری که نگام یم

مالید و جوری که ارضا شد. حس کرد، جوری که خودش رو یمیم

 از اینکه گذاشتم بهم دست بزنه و اجازه دادم عصبانیتم 
ی

مندگ رسی
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ن بره. برای تصدیق عمیق ترین ترسم که اون اینقدر راحت از بی 

 ام. کنم یه هرزهام؛ اینکه شاید من فکر یمکنه من یه هرزهیمفکر 

احساساتم رو دور ریختم و روی قرار مالقاتم تمرکز کردم. دکتر 

امون، دیروز بهم ایمیل زد و ازم خواست تا دنیل، مشاور دانشکده

امروز صبح قبل از کالس برم ببینمش. نگفته بود که موضوع در 

الت ممکن باعث شده بود تموم ی احتمامورد چیه و همه

 های عصبیم تا باالترین حد ممکن برانگیخته بشن. رشته

اگه برای دیدن دکتر دنیل اینقدر مضطربم پس برای کالس دکتر 

س سنکوب یم ای کنم. شاید مالقاتم طول کشید و بهونهپت 

 داشته باشم که رس کالسش نرم. 

به سالم دکتر »زدم:  به در اتاق آقای دکتر دنیل که باز بود ضن

؟دنیل، یم ن ن من رو ببینی   « خواستی 

 « بله، بله، بیا داخل. »

عینکش رو درآورد و به پشت صندلیش تکیه داد و اشاره کرد که 

 منم بشینم. 

 « امروز یکیم رسده، مگه نه؟»

 « آره، خییل. »

 « خییل منتظر اومدن بهارم. »موافقت کردم و کتم رو درآوردم: 

 « منم همینطور. »

ویل نخواستم بیای اینجا که »هاش رو با لبخند به هم زد: دست

ی یه فرصت خواستم دربارهی آب و هوا حرف بزنیم. یمدرباره
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ن نفری بودی  م رسید و تو اولی 
باهات حرف بزنم؛ دیروز به دفتر

 « که بهش فکر کردم. 

 « اوگ. »گفتم: 

یم و ی وضعیت مالیت اوایل ترم با هم حرف زددونم دربارهیم»

ی ورزشی ی یه دوره کارآموزی برای دانشکدهخواستم دربارهیم

یوترانی بهشون کمک 
ن بهت ختی بدم. تو قراره توی کارهای فت 

 .  « کتن

 « اوممم، واو! ممنون. معیارهای خایص مد نظرشونه؟»

ن خوب به ی اینپرسیدم چون همه ها خییل برای واقعیت داشیر

 رسید. نظر یم

خوان که دانشجوی سال دویم یا  رو یمها معموال کیساون»

یولوژی داشته باشه. باالتر باشه و تجربه ن  « ی آناتویم و فت 

ها رو نداشتم قلبم واژگون از اونجانی که من هیچ کدوم از این

 شد. 

. برنامه» ن اشون از تابستون ویل تو دانشجوی خونی هستر اوکلی 

وع میشه و با دوره ن رسی ، رسما تا پایت  بعد به تعویق ی آموزشی

ستان  یولوژی رو توی دوران دبت  ن میفته و تو آناتویم و فت 

ی منم داری و مطمئنم که گذروندی و در کنارش توصیه نامه

های کوچییک رو نادیده یماون ن ن. همینطور ما برای ها یه چت  گت 

کنیم تا بهشون نشون ی آموزشی مناسب ثبت نامت یمدوره

. و گزینهقدیم. به نظرم تبدیم تو پیش  « ی مناستی هستر
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گفتم و « من... باعث افتخارمه که شما به من فکر کردین. »

 « خییل ممنونم. »لبخند عریضن روی صورتم نقش بست: 

 « البته. »

ش بلند شد و با یه برگه به سمتم آومد:  ن این فرم »از پشت مت 

اس؛ بهش نگاه کن و پرش کن. تا دو هفته وقت داری؛ پس برنامه

 « من تحویلش بده. رسی    ع به 

 « کنم. حتما این کار رو یم»

ممنون »گفتم و برگه رو توی کیفم گذاشتم و ایستادم که برم: 

 « کنم. برای این لطفتون؛ ناامیدتون نیم

یک رفتم. از فکر دورهبه سمت دانشکده ن ی کارآموزی اون ی فت 

ن یم با پریدم. زیاد نبود، ویل هم با حقوق، عمال با هیجان باال پایی 

های درسیم و پیدا کردن یه کار بورسیه و وام جدید و کار برنامه

تونستم از ویر استعفا بدم؛ نه اینکه از کار کردن توی دیگه یم

س من رو دیده، یه   پت 
اونجا متنفر باشم، ویل واقعیت اینکه دکتر

ی کامال جدیدی رو وارد بازی کرده بود که قبال واقعا در مسئله

 ش. نظر نگرفته بودم

ی اعضا هم برخورد کنم؟ چی میشه اگه ییک چی میشه اگه به بقیه

؟ یا  ن باشه که من رو بشناسه و در مقابلش ازم سوءاستفاده کین

؟  ن  قضاوتم کین

 من به اون کارآموزی نیاز داشتم. 
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ن نگه داشتم و از ارتباط چشیم با  وارد کالس شدم و رسم رو پایی 

س اجتناب کردم. وقتر وارد ش  پت 
دم، نزدیک بود کالس دکتر

وع بشه که باعث شد نتونم طبق نقشه پشت بشینم. اولیویا  رسی

از جای همیشگیمون که ردیف جلو بود برام جا گرفته بود برام 

 دست تکون داد. 

 !  لعنتر

 « کجا بودی؟»زمزمه کرد: 

 « با دکتر دنیل برای کارآموزی با حقوق مالقات داشتم. »

گشاد شد. وقتر که دکتر   هاش از هیجانفکش افتاد و چشم

وع کرد یم س درس رو رسی سه. پت   خواست یه سوال دیگه بتی

 « بعدا بهت میگم. »

کردم، صداش برخالف اینکه تمام مدت از نگاهش خودداری یم

ه کرد و رسم رو باال یممن رو غرق یم گرفتم. دقیقا به من خت 

؛ انگار تونستم برگردمشده بود و االن که منم بهش نگاه کردم نیم

لش گرفته بود. زیر نگاهش  که توانانی تکون خوردنم رو تحت کنتر

 خشکم زده بود. 

یسیته ی بینمون مثل نفس کشیدن زنده و فعال بود. بقیه الکتر

ه شدم بیشتر یمهم متوجه  که خت 
دیدم. اش میشن؟ بیشتر

تونستم کشفشون کنم؛ اگرچه با بدبختر سیع احساسانر که نیم

 کنه. بخونم. نیاز داشتم بدونم چه فکری یم کردم نگاهش رو 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

اون من رو وقتر روی تخت دراز کشیده بودم رها کرد و 

م، ویل بوسهنیم های نرمش رو یادم تونستم جلوی خودم رو بگت 

هاش رو انگار که من بهش یه جور هدیه اومد. تشکر کردنیم

م فکر ترسیدترسیدم. یمخواد بشه یمدادم. از اینکه بعدش چی یم

تونه من رو با سکس بخره. نگران این بودم که االن که کنه که یم

 کنه. من رو داره بهم بگه که واقعا چه فکری در موردم یم

افکار زیادی به ذهنم هجوم آوردن و وحشت کردم. یعتن میشه 

هاش ببینم؟ توی نگاهش من بچرخم و پشیمونن رو توی چشم

اری رو ببینم؟ هر احساسانر که ن کردم توی صورتش تصور یم بت 

خواد چی ترسوند. حتر مطمعن نبودم که دلم یمبینم من رو یمیم

 رو ببینم. 

ن رو ببینم؟ خوشحایل، توجه؟ امیدوار بودم  امیدوار بودم خواسیر

ی بیشتر از سکس بخواد؟ امیدوار بودم که اون یه  ن که اون یه چت 

ها رو نادیده اقی اتفنگاه خایل داشته باشه و آماده باشه که همه

ه؟   بگت 

ن داد بزنن که وقتر بدنش روی بدنم بود قلبم و بدنم یم خواسیر

چقدر حس درستر داشت؛ که چقدر عایل با هم هماهنگ بودیم 

خواست که داد. ذهنم یمهاش روی پوستم یمو حیس که لب

 مرتکب شدم که اجازه 
ی

فرار کنم و قانعم کنه چه اشتباه بزرگ

سم کنه؛ پس من یه ترسو بودم و ازش دادم پروفسورم لم

ل کردم قبل از اینکه خواستم بره و همه ی احساساتم رو کنتر

ی که احساس اون ن . اگرچه االن دیدنش و چت  ن ها بهم غلبه کین
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کردم باعث میشد نفسم بند بیاد. حرارنر که اونجا بود، ویل یم

ن و... امید هم اونجا بود؟   خواسیر

ن من و اون رو یه کتاب با صدای بلندی رو  ن افتاد و قفل بی  ی زمی 

 شکست. پلک زدیم و باالخره آزاد بودم. 

کردم به کردم؛ سیع یمهنوز هم از نزدیک بهش نگاه یم

های کرد. انگشتهاش نگاه نکنم وقتر که به سمتم نگاه یمچشم

بلندش رو نگاه کردم که ماژیک رو گرفته بود و روی تابلو 

ی که یمیم ن اش فکر کنم این بود تونستم دربارهکشید و تمام چت 

ن انگشت ها داخل من بودن. چه احساش که چطوری همی 

رسوندن؟ یادم افتاد که داد وقتر که بدنم رو به ارگاسم یمیم

ه شده چجوری آبم رو از روی انگشت هاش در حایل که بهم خت 

 لیسید. بود یم

س! »  پت 
 « دکتر

  «وقتر درونتم بهم بگو کالم یا کال. »

ام و صدای های پر از نالهپشت رس هم توی رسم شنیدمش. نفس

 لرزوند. خشنش که فقط به یاد آوردنش هنوز هم پوستم رو یم

هاش من رو تسخت  کرد و آبش رو دیشب وقتر که ارضا شد ناله

هام به خاطر روی باسنم و پشتم ریخت. وقتر بیدار شدم شونه

ن بار لمس گازهاش کبود بود؛ همونطور که سینه هام رو برای اولی 

تم بهش دست زدم.  کرد. دستم رو باال بردم و از روی سوییرسی

 کرد. عاشق حس دردش بودم که مدام بهم یادآوریش یم
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ه. چشم هاش روی حرکتم قفل شد؛ باعث شد لکنت بگت 

سوزوند. اون هم یادش بود و باعث نگاهش با حرارت من رو یم

ین بشه.   هم شت 
  شد دردش بیشتر

 « کالس تمومه خواهر! »

ون کشید.   اولیویا گفت و من رو از خلسه بت 

س، کالم، پشت   پت 
ن بشم که دکتر اطراف رو نگاه کردم تا مطمی 

ش نشسته و نگاه ن های دزدگ نامحسوش به سمت من مت 

ی کالس در حال جمع کردن اندازه؛ در حایل که بقیهیم

 وسایلشون بودن. 

 « ببخشید! »

تا دیروقت بیدار بودم و االن خییل »رو تکون دادم: گفتم و رسم 

 « ام. خسته

 « به هر حال، چطوری پیش رفت؟»

 « چی چطوری پیش رفت؟»

. خودت یم»  « دونن

 « کار! »اولیویا گفت و ابروهاش رو باال داد: 

 « اوه، آره! »

ن نگاه کردم تا برگهگونه هام رو توی کیفم هام رسخ شد و به پایی 

 استم رسچن صورتم رو ببینه. خو بذارم؛ نیم

 « خوب بود. »
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اش حرف بزنم. لزوما خواستم دربارهجوابم مبهم بود و نیم

منده نبودم، ویل یه شغل عادی هم نبود. مطمئنا اونن نبود که  رسی

؛ حتر به دوستت که بهت توی مکان عمویم درباره اش حرف بزنن

ی، ویل من بیشتر نگران بودم که یه  کمک کرده شغل رو بگت 

اف کنم. وقت دهنم رو باز کنم و درباره  ی کالم اعتر

باشه، جزئیات رو نگو. حداقل بگو که پرسهای سکیس اونجا »

؛ شاید بتونن شمارهکار یم ن . کین  « ام رو به یکیشون برسونن

 « البته! »

 با خنده تایید کردم. به نظر متقاعد کننده نبود. 

؟زیادی کار یم»  « کتن

بیشتر از یکم خسته »ام گذاشت: وی شونهپرسید و دستش رو ر 

 « رش. به نظر یم

ینیه. »  « فقط یه ترمه؛ زیاده، ویل بعد از هر سختر شت 

دونن که هنوز پیشنهادم رس جاشه که بهت پول قرض بدم تا یم»

 .  « بدهیات رو پرداخت کتن

 گفت و با کیفش ور رفت. 

 « اولیویا! »

 « تونم. ممنون، ویل نیم»آیه کشیدم: 

 « چرا؟»
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چرا اینقدر »پرسید. ناراحتیش باعث شد عصتی به نظر برسه. 

 « لجبازی؟

ل کرد.  متاسفم! فقط دلم »نفس عمیفر کشید و خودش رو کنتر

ی ها وام یمی بانککنم. تو از همهبرات تنگ شده و درک نیم گت 

، ویل نیمو تا خرخره کار یم  « ذاری من کمکت کنم. کتن

ن رو نگفتم: ویل همهقبال بهش توضیح دادم،  ی جزئیات غم انگت 

وقت وام کردن، ویل هیچام همیشه برای پول تقال یمخانواده»

. بیشتر کار کردن و هزینه ن وقت ها رو کم کردن، ویل هیچنگرفیر

. بعد یه بار، فقط یه بار، وقتر خانواده ن ای ام راه دیگهوام  نگرفیر

ن دوست صمیمیشون پیشنهاد داد که بهشو  ن پول قرض نداشیر

های بده و این باعث خراب شدن دوستیشون شد. دوست

ی صمیمیشون براشون رئیس بازی دریم آوردن و سود بیشتر

. اونازشون یم ن وقت قرارداد امضا نکردن؛ چون ها هیچخواسیر

ها از این سوءاستفاده کردن و دوست صمییم بودن و اون

ی کردن. ماه اطالع های مختلف بدون درخواست پول بیشتر

ی رو یم ها عوض کردن یا وقتر تاری    خدادن درخواست پول بیشتر

ن که بدن و عقب یممیشد و خانواده ها افتاد اونام پول نداشیر

 « شدن. عصتی یم

ن بار  با نگاه پر از درگ بهم نگاه گرد.   اولیویا برای اولی 

ام همیشه پرداخت کردن. مهم نبود موقعیت چی باشه خانواده»

شون به که معموال   خودمون پول نداشتیم و دوستیم با دختر
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ام رو خاطر این قضایا نابود شد. اون از خود رایصن شد و خانواده

ن مسخره یم  « کرد. به خاطر پول نداشیر

 « دونستم. متاسفم، من نیم»

 « وقت بهت نگفتم. مشکیل نیست؛ من هیچ»

یت  این کار موقعیت و دوستر رو تغ»گفتم و کیفم رو جمع کردم: 

ن ما عوض بشه. میده و نیم ی بی  ن  « تونم بذارم چت 

 « آآاااو! »

اش رو جمع کرد: دستش رو روی قلبش گذاشت و لب و لوچه

تو ترجیح میدی زجر بکیسی تا من رو از دست بدی؛ عشق »

 « واقیع! 

ینیه. من توی سال » همینطور که گفتم بعد از هر سختر یه شت 

ی دارم؛ عایل جدید مدرسه، وام بانیک و وام دانشج ونی بیشتر

 « میشه. 

های کالم دوباره با یه لبخند زوری تمومش کردم و دیدم که چشم

 رسی    ع اونور رو نگاه کرد. 

هام رو به در هام زدم و چشمایستادم و کیفم رو به شونه

ون و چند روز دیگه چسبوندم. فقط باید از اونجا یم زدم بت 

 رفتم. طفره یم

 « خانم درینگر! »

س صدام زد.  دکتر   پت 
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ون از کالس به اولیویا  ! خییل به آزادی نزدیک بودم. باید بت  لعنتر

کردم تا از اونجا بزنم دادم و از فرصت استفاده یمتوضیح یم

ون؛ االن دیر شده بود.   بت 

با ابروهای باال با احتیاط برگشتم و امیدوار بودم وحشتر که 

 درونمه رو پنهان کرده باشم. 

 « اس. ی ثبت پروژهصحبت کنیم؟ درباره تونیمیم»

تونه اینقدر صورتش رو آروم و خونرسد نشون بده در چجوری یم

ون یم لرزم؟ باید از اونجا برم حایل که من دارم از درون و بت 

ون.   بت 

تونم، متاسفم. باید به کالس بعدیم برسم؛ بهم ایمیل اووم نیم»

 . ن  « کنی 

ازوی اولیویا رو گرفتم و یه لبخند زوری زدم. چرخیدم و ب

 جفتمون رو از اونجا نجات دادم. 

. جدی به » س نه گفتر  پت 
واو! خییل شجاعانه بود که به دکتر

، فقط برای حمایت موندم؛ یمرسید. من پیشت یمنظر یم دونن

 « دوستانه نه اینکه بخوام بیشتر چشم چرونن کنم. 

به زد: خندید و با شونه ی ؟ دفعهدونن چیهیم»هاش بهم ضن

 « دیگه کمتر شجاع باش. 

منم خندیدم، ویل مال من یکم با ناامیدی مخلوط بود؛ من همه 

 حیس داشتم به جز شجاع بودن. 

___________________________ 
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 فصل هجدهم 

 

 کالم 

 

هام رو کنسل تمام روز جمعه رو منتظرش بودم که بیاد. جلسه

ناهارم رو کنسل کردم  هام جواب ندادم، دعوتکردم، به تماس

ن رو دیده یا نه.  سم که اوکلی   تا اینکه باالخره بلند شدم تا از دانا بتی

 « خانم درینگر امروز صبح زنگ زد تا بهم ختی بده که نمیاد. »

 « اوه، اوگ. »رسم تکون دادم: 

متاسفم که زودتر بهت نگفتم؛ یادداشتر که نوشته بودم زیر »

 
ن

ای برات یه استادیار دیگه پیدا ها گم شد. یم خو این شلوغ

 « کنم؟

 « نه، نه ممنون. »

ن تمرکز  ی به جز اوکلی  ن م برگشتم و سیع کردم روی هر چت 
به دفتر

ن که ساعت  ن کردن،  ۴کنم. همی  وع به خونه رفیر شد و بقیه رسی

کردم که اگه فکر کنه من رفتم هنوز اونجا نشسته بودم. فکر یم

ی رس و کلهخونه و اونجا نیستم، ممکنه برای ی ن اش پیدا ه چت 

 بشه، ویل اتفاق نیفتاد. 
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دو ساعت پیش خورشید غروب کرده بود و من باید شکست رو 

احتیایط عینکم کردم. کامپیوترم رو خاموش کردم و با نی قبول یم

کشیدم رو پرت کردم. همینطور که دستم رو روی صورتم یم

ن به ذهنم هجوم آورد.   اوکلی 

ن  چجوری کارم به اینجا  رسید؟ یه بزرگسال توی دفتر خودش کمی 

کرده بود و برای دانشجوش منتظر بود که شاید خودش رو 

ام مجبورم کرد تا بودم، ویل خواستهنشون بده. من باید خونه یم

 هر کاری کنم که بتونم ببینمش. 

ی ها افتاده بود و نظم بقیهبه فریم مشیک که نامنظم وسط برگه

د خت   ن ها رو ه شدم. ناگهان دوباره جای برگهوسایل رو بهم مت 

ها هم راستا شدن؛ عینکم رو برداشتم عوض کردم تا اینکه با لبه

م بذارمش، دسته ن  باالی مت 
هاش رو و قبل از اینکه قسمت میانن

 خم کردم. 

ی رو همینطوری روی به خاطر ناتوانیم که نیم ن تونستم یه چت 

ن پرت کنم رسم رو تکون دادم، از پشت م م بلند شدم و کیفم مت  ن ت 

 رو جمع کردم. 

... 

ی همکف وقتر که اسمم رو شنیدم، تازه از آسانسور توی طبقه

 پیاده شده بودم. 

 « کالم؟! »
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هام رو بستم و وقتر که چرخیدم، یه نفس عمیفر کشیدم و چشم

سالم شانون. تو تا دیر وقت » لبخند اجباری روی صورتم آوردم: 

؟اینجا چی کار یم  « کتن

 « آه! »

چرخوند رسش رو عقب انداخت: هاش رو یمدر حایل که چشم

وع نشد؛ پس تازه تموم  ۶ی کارمندان. تقریبا تا ساعت جلسه» رسی

 « شد. 

 « اس. برای روز جمعه ناامید کننده»

ن رو بگو. »  « همی 

هاش کرد لبخند درخشانن روی لبدر حایل که یکم پابلندی یم

 « برخوردم. ختی خوب اینه که به تو »نشست: 

ن نیستم من به اندازه»  خوب باشم که جلسهمطمی 
ن
ی ی کاف

 « کارکنان اون هم تا دیروقت ارزشش رو داشته باشه. 

 خندیدم و اون طرف رو نگاه کردم. 

هاش رو کرد لبهای سنگینش بهم نگاه یمهمینطور که با چشم

 گاز گرفت؛ هنوز کارش با من تموم نشده بود. 

 « خوای بریم یه نوشیدنن بخوریم؟و داری. یمبه نظرم ارزشش ر »

مش داخل. یم خواستم بگم بله و یه حواس در نظر گرفتم که بتی

پرنر با هم صحبتر شانون پیدا کنم. اون خوشگل بود، همسنم 

ها رو داشت، تر از همه دانشجوم نبود. خییل از گزینهبود و مهم
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الش کنم، ویل خواد تویل مهم نبود؛ مهم نبود که چقدر دلم یم

 خواستم اون رو گول بزنم. نیم

ممنونم به خاطر پیشنهادت، ویل امروز خییل خسته کننده بود »

 « خوام زود برم خونه. و فقط یم

 « اوگ! »

با ناامیدی گفت. متنفرم از اینکه من باعثش شدم، ویل باید 

دونم اونجا بیشتر از خودم متنفر بشم اگه باهاش برم وقتر یم

 خوام باشم. ست که یمجانی نی

 « شاید یه روز دیگه. »

از جواب دادن طفره رفتم و فقط رسی تکون دادم و گذاشتم هر 

 خواد ازش برداشت کنه. چی یم

« .  « خب من همینجا پارک کردم؛ شب خونی داشته باشی

رفتم از پشت رسم گفت: در حایل که به سمت ماشینم یم

 « ممنون کال. »

ن که به صندیل رانن ده رسیدم بیشتر ناامید شدم. حس کردم همی 

وقت یه رابطه داشته باشم. شاید من که انگار قرار نیست هیچ

ساله لیاقت صمیمیت و  2٩لیاقتش رو ندارم؛ مثل یه مرد نرمال 

آوردن رابطه رو ندارم. از این موج احساسانر که بهم هجوم یم

ن درونسال لعنتر و هنوز یم 1۵متنفر بودم.  م من رو ذارم شیاطی 

 . ن ل کین  کنتر
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ن محروم یم ن همنشی 
؟ یعتن برای همیشه من رو از داشیر ن کین

اونجا یه زن زیبا و مهربون جلوم ایستاده و من بهش جواب رد 

د همه ن ی که یادم دادم؛ چرا؟ چون وقتر که بهم دست مت  ن ی چت 

 اومد قلب تپنده و عرق رسد بود؟ یم

گرفتم و منتظر توی ماشینم نشستم. کلیدهام رو خییل محکم  

ن رسکلید پالستییک رو بشنوم.   بودم که صدای شکسیر

شاید بتونم به ویر برم. وقتر به خاطر آینده ناامید و ناراحت 

ن اونجا باشه؛ که بودم همیشه من رو آروم یم کرد. شاید اوکلی 

؟ شاید دوباره بتونم محکم روی تخت نگه اش دارم و فشارش چی

اید بتونم پوست نرمش رو هام حس کنم؟ شرو دور انگشت

 مقابل پوستم حس کنم؟ تا بتونه ذهنم رو آروم کنه؟ 

! آخرین باری که اینقدر صمیمانه پیش یه زن بودم و ذهنم  لعنتر

ی وحشتم آماده نبودم گ بود؟ آخرین آروم بوده و برای حمله

باری که خییل نزدیک به ییک ارضا شدم و آخرش با لرزیدن و 

 کردن تمام نشده گ بوده؟ ه ازم تغذیه یمهای قدییم ککابوس

ی اون یه معما بود؛ حتر نیم ن تونستم به این فکر کنم که چه چت 

ی اون هست که متفاوته. اصال با عقل جور درنمیاد؛ اگه با درباره

کردم تا دوباره اومد پس من با خوشحایل تالش یمعقل جور دریم

ها جزو محدودیت اون معجزه رو بسازم. تقریبا با هر کیس که

 نیست. 

ن که اونجا نشسته بود و من که  دیروز جهنم بود. دیدن اوکلی 

هامون به هم برخورد کردم بهش نگاه نکنم. وقتر چشمسیع یم
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کرد، اون یادش اومد که چجوری گوشت نرمش رو گاز گرفتم. 

ن االنش یعتن جاش مونده بود که یاد من یم افتاد؟ آلتم حتر همی 

دادم مجبور شده شیده شد. در حایل که درس یمهم از فکرش ک

بودم برای پنج دقیقه پشت تریبون بمونم تا خودم رو تحت 

م.  ل بگت 
 کنتر

ن که اون ها وسایلشون رو جمع کردن، برای پیدا کردن یه همی 

دلیل که بتونم بعد از کالس باهاش حرف بزنم تالش کردم. 

 که اون شب خواستم به خودم و اون اطمینان بدم که اتیم
ر
فاف

سم  توی ویر افتاد فقط یه توهم از تخیالت من نبوده. ازش بتی

 براش چه معتن داشته؟ 

 به جاش اون من رو پیچوند و فرار کردن. 

ون یم رفتم، بدنم وادارم االن، همینطور که از جای پارکم بت 

 کرد که برو، برو، برو! یم

ن رو کنار عالمت ایست متوقف کردم تا از م ی کالج حوطهماشی 

خارج بشم و با دستم فرمون رو گرفته بودم و مشتم محکم 

د.  ن بان مت   مقابل فرمون ضن

یا  از سمت چپ برم ویر؟ از سمت راست برم خونه؟ راست؟

 چپ؟ 

م  ن رو به سمت راست بتی وع کردم ماشی  نفس عمیفر کشیدم. رسی

تا اینکه گوشیم زنگ خورد. کیس پشت رسم نبود؛ پس کنار 

 « سالم! »ستادم و جواب دادم: عالمت ای

 « کالم! »
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؟چی کار یم»ریید سالم کرد:   « کتن

 « گردم. تازه دارم از رس کار بریم»

! زندگیت » کار؟! ساعت هفت و نیم اون هم جمعه؟ لعنتر

 « اس. خییل خسته کننده

 « کاری داری یا زنگ زدی فقط تیکه بندازی؟»

برای شام بیا اینجا خواد بهت چرت و پرت بگم، ویل نه. دلم یم»

تا بتونیم بازی رو ببینیم. ما خییل غذا سفارش دادیم و خواهر 

وی کمیک نیاز دارم تا هورمون های کارن هم اینجاست. به یه نت 

 « تسترسون رو متعادل کنم. 

 « آره مرد، االن میام. »حتر معطل هم نکردم: 

 ی ریید رفتم. سمت چپ چرخیدم و به سمت خونه

... 

 «خب! »

ن اخطارم بود. ری وع کرد که این اولی   ید رسی

 « دانشجو چطوره؟ هنوز نکردیش؟»

آبجو توی گلوم پرید و سیع کردم قورتش بدم. دستم رو زیر 

م قبل از اینکه روی چونه ام گرفتم و سیع کردم هر ماییع رو بگت 

ن  مبل بریزه. شام خورده بودیم و بعد کارن و خواهرش پشت مت 

اب نوشیدن؛ ن و رسی در حایل که من و ریید به اتاق کناری  نشسیر
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اب نوشیدن و  رفتیم تا بازی رو ببینیم. توی اون لحظه رسی

 رسید. های زنانه بهتر از جواب دادن به ریید به نظر یمصحبت

 کرده بودمش؟ نه واقعا. 

 « نه، یا مسیح مقدس! »

؟همه»کامل انکار کردم:  ن خوبه؛ چرا این رو گفتر  « چت 

کنم داری حقیقت فکر یم»شناخت: خوب یم ریید من رو خییل

. رو پنهون یم  « کتن

... خوبه. همه» ن  « چت 

. پس به کردنش فکر یم»  «کتن

 با یه لبخند از خود رایصن گفت و سیع کرد من رو عصتی کنه. 

 « گاییدمت! »

 « خواد چرا که نه؟چیه؟ اگه اون یم»شونه باال انداخت و گفت: 

دانشجومه، توی دانشکده هم سالشه،  1٩من استادشم، اون »

 « کنه. کار یم

هام رو باال کردم انگشتهمینطور که هر دلیلم رو لیست یم

 بردم. یم

 « سال دیگه هم دوباره باهاش کالس داری؟»

 « کنه. اش فرق یمنه، رشته»

 « زیر سن قانونیه؟»
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ها یم» ن  « خوای به کجا برش؟نه، با این چت 

 « وادت؟خسکسیه؟ خوشش میاد ازت؟ یم»

 «ریید! »

غریدم. مشخصه زیاد نوشیده. نیاز نداشتم اون برام دلیل لیست 

 نیست رو ترجیح کنه تا من دلیل
ی

هانی که چرا این کار دیوونیک

 بدم. 

 کن. »
ی

 « بیخیال مرد، یکم زندگ

 « اس! اون بچه»

رسش رو عقب برد و بلند خندید. به سمت در نگاه کردم و منتظر 

ه داخل ن  بودم کارن بتی تا ببینه چی اینقدر بامزه بوده. فقط همی 

 ام بگه. ی مخمصهرو کم داشتم که ریید به زنش درباره

هام رو خشک کنه و کنه احتماال تخمخدایا! نگایه که اون بهم یم

 وقت نگران سکس باشم. دیگه نیازی نبود هیچ

 « اون بزرگساله. »

 خندید گفت. ریید وقتر که به اندازه
ن
 ی کاف

 بچهو ح»
ی

دونم که این حرف رو قبول اس، ویل یمتر با اینکه مییک

 « نداری. 

من خییل وقته ندیده »با نگاه عاقل اندر سفیه بهم نگاه کرد: 

بینم ی یه زن اینقدر بهم بریزی؛ خوبه که این رو یمبودم تو درباره
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ی اینکه دانشجوته هست، ویل مرد. اگرچه یه مشکالنر درباره

 « . برای همیشه نیست

 « در موردش بهم بگو. »دوباره مکث کرد: 

ی خوبیه بطری آبجوم رو تموم کردم و برام سوال بود که آیا ایده

ی دانشجوم که ازش خوشم میاد و تقریبا که با دوستم درباره

 باهاش کارهای سکیس کردم حرف بزنم یا نه؟ 

 لعنت بهش! 

« ... ن  « اوکلی 

ن هم تصور کردم؛ هاش رو از اونو هام رو بستم. خندهچشم ر مت 

د. خنده ن  اش و اینکه من رو کالرک کنت صدا مت 

باهوشه، مصممه، خوشگله، خییل مهربونه و خدای من! »

 « خنده دیدنیه. اش وقتر یمقیافه

هام کش اومده بود رو تونست لبخندی که روی لبهیچی نیم

 کرد؛ فقط با فکر کردن بهش. متوقف کنه. اون این کار رو یم

 « رسه! سکیس به نظر یم»لحظه رو شکست: ریید 

ی چشم بهش اخم کردم. اون فقط ابروهاش رو و من از گوشه

 باال انداخت و یه آبجوی دیگه برداشت. 

 « تو یه خوگ؛ کارن لیاقتش بیشتر از این حرفاست. »

 « دقیقا حق با توئه. »
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کارن از دم در گفت. قلبم محکم لرزید و برام سوال بود که چقدر 

ن رو شنیده بود معطل هامون رو شنیده؛ اگه همهحرف از  چت 

 کرد. نیم

 « ویل به هر حال عاشقشم. »

ی مبل بشینه. خم شد و ریید رو گفت و اومد تا روی دسته

م بخوابم. »بوسید:   « ابری رفت و دیروقته، من مت 

 « اوگ، حالت خوبه؟»

 ریید از کارن پرسید و نگایه بینشون رد و بدل شد. 

 « م عزیزم. خوب»

 « باید بهش بگیم؟»

؟»
ی

 «چی رو بهم بیک

 پرسیدم و سیع کردم مکالمه رو ادامه بدم. 

ی از اینکه با دوست پرست غیبت مطمئنم که داری یم» مت 

 .  « کتن

 «آره واقعا! »

خب رفیق، »ریید قبل از اینکه به سمتم بچرخه موافقت کرد. 

که من   اتفاق افتاد. جهنم یخ زده و رسنوشت تصمیم گرفته

 « اس. مناسبم برای پدر بودن؛ کارن حامله

ن احساش که توی سینه به وارد کرد مثل پتک بود. اولی  ام بهم ضن

خییل شدیدتر بود؛ چون اصال انتظارش رو نداشتم. باید برای 
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دوستم خوشحال باشم و به وجد بیام، ویل به جاش قلبم نزدیک 

 بود از حسادت ایست کنه. 

خورد. سیع کردم خودم رو وادار کنم یه لبم یه جوری تکون 

ی بگم:  ن یک میگم. بچه»چت   « ها بهتون تتی

 باالخره تونستم. 

اس کارن. اگه یه وقت از خط قرمز عبور کرد العادهاین فوق»

ام. هر وقت از شب که بستتن کنم؛ جدیخودم آدمش یم

ن میشم که تاوانش رو بده.  ، اگه نخرید مطمی   « خواستر

ی اون شیفته« ممنونم کالم. »گفتم خندید: ن یمهمینطور که م

تر از اون بود که هاش بود. عاشقی بچههمرسش و پدر آینده

 بتونه دردی که مطمئنم توی صورتم مشهوده رو ببینه. 

م بخوابم. »کارن گفت:   « خییل خب، من مت 

ون آورد:  ها زیادی »و من رو از خوشحالیم بت  شما دو تا دختر

ن ک . بیدار نمونی  ن  « ه حرف بزنی 

ونش یم»  « کنم. باشه عزیزم، رسی    ع بت 

 ریید موافقت کرد و به سمتم چشمک زد تا بدونم شوخیه. 

 « دونن که بدم میاد تنها بخوابم. خوبه، یم»

های قبل از اینکه آروم خم بشه و ببوستش، لبخندی زد و دست

ریید روی شکمش که هنوز صاف بود نشست. االن حس چشم 

ی که توی کالب تجربه کردم. چرونن رو د ن  از اون چت 
 اشتم بیشتر
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ی که جلوم بود رو یم ن ن چت  خواستم. یه همرس منم همی 

ی ی من رو حامله باشه. از خواستهخواستم؛ یه زن که بچهیم

ها قفسه ن ن شد از ام درد گرفت. ریهی سینهقوی این چت  هام سنگی 

خواستم دست دراز کنم و برای خودم بردارمشون. فقط اینکه یم

 دونستم چطوری بهشون برسم. نیم

ه، ویل وندن اون طرف تارییک یممنتظر م تونست جلوم رو بگت 

ی که یممن یم ن خواستم خواستمشون و وقتر از نزدیک دیدم، چت 

رو تصور کردم. زن بدون صورنر که قرار بود در آینده من رو به 

ی که آرامش برسونه، کم ن ن کرد و تمام چت 
وع به شکل گرفیر کم رسی

د. یم ن ن بود که بهم لبخند مت    دیدم اوکلی 

ون کشید. در حایل که ریید به زنش  تصویر من رو از توهمات بت 

ه شده بود، من زمانن رو پیدا کردم تا خودم رو جمع و جور  خت 

ن از من دوری یمکنم. داشتم چه غلیط یم کرد و من کردم؟! اوکلی 

ام دست بکشم. دارم چی کار تونستم از تصور اون توی آیندهنیم

 کنم؟ یم

م رو بکشم، حواسم رو از سیل احساسانر که خواستم موهایم

، تمنا، خوشحایل،  ن اون باعثشون میشد پرت کنم. لذت، خواسیر

س، امید؛ همه جنگیدن ی این احساسات درونم یموحشت، استر

ل و هر چقدر بیشتر با هم مبارزه یم کردن، من کمتر احساس کنتر

 کردم. یم

ن نفس عمیقم رو تموم کرده بودم که ریید  به سمتم سومی 

ی شب رو بیشتر حرف نزدیم و فقط بازی رو برگشت. بقیه



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

دیدیم. اون با یه لبخند خشنود روی صورتش و من که با پوچی 

ه شده بودم و سیع یم ای بکشم تا کردم یه نقشهبه صفحه خت 

 یه در محکم رو روی احساساتم بکشم. 

دونستم که باید چی کار کنم. زمانن که توی جاده بودم یم

تفاونر احساس امتن بود؛ حداقل از هر خواستم، ویل نی یمن

ن درون من روشن کرده بهتر بود.  ی که اوکلی  ن  چت 
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 فصل نوزدهم 

 

ن   اوکلی 

 

س نگاه   پت 
ییک دیگه از کشوها رو بستم. به سمت دفتر دکتر

کردم. امیدوار بودم که بشنوه و اعصابش رو بهم بریزه. جلوی 

الم صدا نزنم؛ اون این هفته خییل خودم رو گرفتم که اون رو ک

سه.   پت 
 واضح مشخص کرد که رسما دکتر

کرد. اگه نظر من باشه از قدرتش در مقابل من سوءاستفاده یم

ن شتی بود که اون من رو تا دیروقت نگه یم داشت. کل اداره دومی 

زدیم، بیابونه شده بود فقط من و اون بودیم. هر بار که حرف یم

 گفت خانم درینگر؛ بدون هیچ احساش. م یمبا صدای رسدی به

ی از زمان نگاه پر حرارتش توی کالِس هفته ن ی گذشته چه چت 

تغیت  کرده بود؟ از اینکه من نموندم تا باهاش حرف بزنم ازم 

 عصبیه؟ یا چون جمعه رو غیبم زده بود؟ 

نیاز به زمان داشتم تا هضمش کنم؛ تمام این وضعیت توی رسم 

ها کردم و آخر هفتهاز کل زمانم رو توی ویر کار یم پر بود. بیشتر 

گشتم. مدام منتظرش بودم که از در بیاد داخل، به دنبال اون یم

سمتم بیاد و ازم خواهش کنه که برای یه بار دیگه درخواستش رو 

د؛ نگران قبول کنم. هر دقیقه ن ای که اونجا بودم قلبم نامنظم مت 
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ن این بودم که نیاد و اون نیومده بودم که اون بیاد و بیشتر نگرا

 بود. 

خواست به سمتم بیاد یه دری رو روی حس کردن اینکه اون یم

خواستم؛ نه از روی ترس واقعیت باز کرده بود. من هم اون رو یم

ن واقیع. یم ن در بیاد و بهم و تردید، ویل خواسیر خواستم از بی 

ه ش ه بشه؛ درست مثل زمانن که توی کالس بهم خت  ده بود، خت 

 تموم شد. ویل اون هیچ
ی

 وقت نیومد و شنبه شب هم با افرسدگ

امیدوار بودم که دوشنبه وقت بشه باهاش صحبت کنم تا 

بشینیم و ناهار بخوریم و موضوع رو حل کنیم، ویل اون در 

اتاقش رو بست و بهم گفت که باید برم ناهار بخورم و یه ساعت 

ه شده بودم و فکم افتاده دیگه برگردم. به در چونی بینمون خت  

بود. وقتر باالخره در اتاقش رو دوباره باز کرد، برای این بود که 

ن جلسه رو تایپ کنم.   ازم بخواد میر

 « اگه انجام بدی خانم درینگر. »اون گفت: 

ش گذاشت بدون اینکه به خودش و کاغذها رو گوشه ن ی مت 

ه. انگار نه انگار که هم ون زحمت بده رسش رو باال بگت 

 هاش درون من دفن شده بودن و من رو ارضا کرده بودن. انگشت

وغ بود برای درخواست  های مودبانه. های مالیم و کار این رسی

 های آزمایشگاه رو مرتب کن. لیوان

 ها رو بشور. لیوان

 ها رو از روی الفبا یا بر اساس عدد مرتب کن. برگه
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 ها رو مرتب کن. کتی بگت  و جعبه

یفیوژ رو به دانشکدهبرو به  ی شییم و بهشون کمک کن سانتر

ن. طبقه  ی باال بتی

ن بیفت و کفش هام رو با آب منتظر بودم که بهم بگه روی زمی 

دهنت برق بنداز. با هر درخواست فکم منقبض میشد و بعد از 

اینکه کامال وجودم رو توی کالس نادیده گرفت، اصال امیدوار 

ی روزها باشه، ویل انتظار بقیه نبودم که امروز هم بهتر از 

 نداشتم من رو تا دیروقت نگه داره؛ دوباره. 

ی که بینمون اتفاق افتاده،  ن باعث میشد پشیمون بشم از هر چت 

شدم. من دلم برای دوستیمون ویل نمیشد؛ واقعا پشیمون نیم

تنگ شده بود. دلم برای ناهار تقسیم کردنمون و خندیدن به 

ترین قسمت تنگ شده بود. این دردناکامون های سادهشوچن 

 ی این ماجراها بود. همه

تونستم به اگرچه تموم شدن شتی که توی ویر کار نداشتم و یم

ش رفتم و  تکالیفم برسم خییل نزدیک بود، ویل به سمت دفتر

ه شدم که رسش به برگه ش گرم بود. بهش خت  ن های روی مت 

نکرد تا من رو ببینه.  دونستم اون اونجاست، ویل به باال نگاهیم

 اصال چرا زحمت بکشه؟ 

س. من همه»  پت 
ن شدم که « ی کارهام رو تموم کردم دکتر مطمی 

ی بگم تا اون بدون شک حس کنه که  اسمش رو با تاکید بیشتر

 من رسد بودنش رو حس کردم. 
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نیم ساعت دیگه مونده تا من تموم بشم و در رو قفل »گفت: 

. کنم؛ تو یم  « تونن کمکم کتن

 حتر به خودش زحمت نداد که باال رو نگاه کنه. 

 بود؛ از ساعت هفت گذشته بود و اگرچه ما تجربه
ن
هامون رو کاف

ایم رو تونستم این نی با هم در میون نذاشته بودیم، ویل نیم احتر

کرد حالم بد بود و ها رفتار یمتحمل کنم. از اینکه مثل عویصن 

ذاشتم نارش بودم و نیمخسته شده بودم. فقط دو ماه دیگه ک

 اون به خودش اجازه بده باهام بد رفتاری کنه. 

 « تونن من رو اینجا نگه داری. نیم»

اش جلب شد. باالخره رسش رو باال آورد و با نگایه باالخره توجه

ه شد.   پوچ بهم خت 

 « ببخشید خانم درینگر؟! »

ی به خانم درینگر گفتنش اخم کردم. گوشه ن ی چشمش یه چت 

ع رد شد؛ خییل رسی    ع بود که نتونستم ببینم. مثل یه بچه که رسی    

 یم
ر
ن کوبیدم و داخل اتاق رفتمبداخالف و در  کنه پاهام رو به زمی 

ن در که  رو محکم کوبیدم. هیچکس اینجا نبود و چوب سنگی 

ی داد.   محکم صدا داد و بسته شد بهم حس بهتر

ن » ، ویل شاید فقط یه نوجوون باشم و شما پروفسورم باشی 

. نیم ن ن اینجوری ازم سوءاستفاده کنی   « تونی 

خندید؛ واقعا خندید. ابروهام تا باال روی پیشونیم رفت. رسش 

اش که هاش که باز شده بود و صدای قهقههبه پشت رفت و لب



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

توی اتاق پیچید بهم حس مسخره شدن داد. نفس عمیفر 

رزید و لاش از خنده یمکشیدم و ابروهام رو درهم کشیدم. سینه

 تونه بس کنه. رسید که نیمبه نظر یم

 « اصال هم بامزه نیست. »غریدم: 

ل کرد. وقتر بهم نگاه کرد چشم هاش دیگه خایل خودش رو کنتر

درخشید. وقتر های آبیش توی نور کم اتاق تقریبا یمنبود؛ چشم

نگاهش به دقت من رو بررش کرد، غت  ارادی قدیم به عقب 

 سوخت. ز بدنم با نگاهش یمبرداشتم؛ هر تیکه ا

ی به جز یه نوجوون » ن ، وقتر بهت میگم تو رو هر چت  ن اوکلی 

ی به جز دانشجوم. یم ن  « بینم بهم اعتماد کن؛ هر چت 

ن گفت، مثل این بود که  جوری که اسمم رو بعد از یه هفته نگفیر

 بهم هدیه دادن. 

؟»  « پس چی

ی که چند لحظه پیش من رو تحریک کرده  بود با خشم کمتر

 گفتم، ویل پر از ناامیدی. 

ه شد. همینطور که زبونم رو روی لب کشیدم هام یمبهم خت 

ش نزدیکنگاهش به لب ن تر شدم. اون هام افتاد؛ سپس به مت 

خودکارش که از قبل توی یه راستا با خودکار کنارش بود رو صاف 

کرد، بعد کاغذهانی که از قبل صاف بودن رو مرتب کرد. انگار که 

ن یمدست پرنر بود و هر چرخید و به دنبال یه حواسش روی مت 

ی دم دستش یم ن  کرد. رسید رو دوباره مرتب یمچت 
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کرد جا یمهر بار که یه وسیله رو فقط برای کمتر از یه اینچ جابه

 عصتی یم
هام رو فشار ام منفجر شد و ریهشدم. توی سینهبیشتر

ودم پخش شد، تا داد. عصبانیتم هر ثانیه که منتظر جوابش ب

خواستم منفجر بشم. دو تا قدم دیگه برداشتم و به جانی که یم

ن پرت کردم.  ش رسیدم؛ خودکارها رو برداشتم و روی زمی  ن  مت 

ن پخش  رسش یهو به سمت جانی که سه تا از خودکارها روی زمی 

شده بود رفت و آروم به سمت من برگشت. ابروهاش درهم 

اش کش های گونهو ماهیچه رفته بود، فکش محکم شده بود 

ن شد. شبیه یه گاو وحیسی شده یم اومد. نفس کشیدنش سنگی 

 اس. ی مبارزهبود که آماده

 خب، من هم آماده بودم. 

 « ها؟»بازوهام رو از هم باز کردم: 

؟کتن چی یموقتر بهم نگاه یم»داد زدم:   « بیتن

اش مثل خواستم سوالم قوی و پر از تقاضا به نظر برسه؛ به جیم

 بود. 
ی

 یه التماس از رس بیچارگ

س صندلیش رو عقب داد و ایستاد. همینطور که حرکت   پت 
دکتر

هاش رو از روی من کرد تا درست جلوی من بایسته، چشم

برداشت و باالی رسم متوقف شد. گردنم رو باال گرفتم تا بتونم 

 کردم که آخرینهاش نگاه کنم و باید با خودم مبارزه یمبه چشم

ن بدنقدم رو برندارم و بهش نزدیک نشم تا فاصله هامون رو ی بی 

م. به صورتم نگاه کرد و من تقریبا نالیدم وقتر دیدم  ن بتی از بی 

 هاش کشید. زبونش رو روی لب
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ی که بعدش گفت فکر کنم جوابش رو یم ن دونستم، ویل برای چت 

 آماده نبودم. 

دنت رسخ من دیدمت که روی تخت دراز کشیدی؛ برهنه. ب»

ن انگشتشد وقتر که نوک سینه ؛ های رسخت رو بی  هات گرفتر

 « ترشون کردی. ها رو مالیدی و سفتاون

در حایل که به نفس نفس افتاده بودم حرارت تمام بدنم رو 

دیدم »گرفت، ویل نگاهم رو ازش نگرفتم و اون ادامه داد: 

همونجور که به جوگ که موقع ناهار برات تعریف کردم 

 « خندیدی رست رو عقب بردی. یم

آخرین قدم رو هم به سمتم برداشت و من جلوتر رفتم؛ به خاطر 

افش به سمتش کشیده شدم.   اعتر

ترین لبخند نشست و هام قشنگرس کالس دیدمت. روی لب»

 « من طعمشون رو یادم اومد. 

 تونستم کلماتش رو روی پوستم حس کنم. به جلو خم شد و یم

 « اد دوباره طعمشون رو بچشم. خو شدیدا دلم یم»

 نالید. 

ن حرارت توی نخاعم شعله ن پاهام رسید و مطمی  ور شد و به بی 

ن و نیازی که توی وجودم فوران کرده  بودم که از فشار خواسیر

 بود منفجر میشم. 

هام کرد. وادارم کرد که لبهام نوازشم یمهاش مقابل لبنفس

م. رو باز کنم و روی نوک پام فشار آوردم  ن بتی تا فاصله رو از بی 
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های هامون به هم رسید و به ییک تبدیل شد؛ با حرفنالیدم و لب

پر از نیازش، با خاطرات آخرین باری که همدیگه رو بوسیدیم به 

هم چسبیدن. این دفعه هیچ تردیدی نبود وقتر بازوهامون رو 

دور هم پیچیدیم و محکم همدیگه رو گرفتیم انگار که 

ن لبخواستیم ییم ده شد و پر از نیاز یک بشیم. زبونش بی  هام فرسی

ی که یم ن ه و طعم چت  خواست رو اجازه دادم زبونش رو داخل بتی

 بچشه. 

هام رو باز کردم. وقتر زبونش به زبون من برخورد با رضایت لب

کرد نالیدم؛ متقابال طعم نعنا و مردونگیش رو چشیدم. 

ن هام رو توی موهاش فرو کردم همینطانگشت ور که به پایی 

کردم تا بیشتر بهم نزدیک بشه. دستش رو روی باسنم خمش یم

 ی لباسم رو باال زد. کشید و دو لپ باسنم رو محکم گرفت. پارچه

هام رو باز هر دومون عقب کشیدیم تا نفس بکشیم و وقتر چشم

کردم اون همینطور نزدیکم بود و دستش رو دایره وار روی بدنم 

 داد. ماساژ یم

س؟ دیگه چی دیدی؟»  پت 
 « دیگه چی دکتر

 هاش زمزمه کردم. مقابل لب

ه، نفس سنگیتن رو از طریق  قبل از اینکه من رو محکم بگت 

ون داد و نالید:   « کالم، بهم بگو کالم. »بینیش بت 

هام گفت. من رو باال برد و پاهام رو دور کمرش مقابل لب

هاش دوباره لب چرخید پیچیدم. همینطور که اتاق دور رسم یم
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ش گذاشت. عقب کشید تا لب ن هام رو درنوردید و من رو روی مت 

 ی گوشم رو گاز گرفت. روی گردنم رو ببوسه و الله

م خم شدی و انگشت» ن هام رو داخلت دیدم که روی مت 

 « گذاشتم. 

هام رو روی از تصورش نفس رسییع کشیدم و سیع کردم دست

م؛ نیاز داشتم لسینه ن بتی مسش کنم. جلوم رو گرفت. مچ اش پایی 

ن گذاشت.  دستم رو محکم گرفت و پشت رسم روی مت 

اض کنم، ویل بوسهیم ن رفت و خواستم اعتر هاش روی گردنم پایی 

 داد رو بوسید. ام باز بود و بهش اجازه یمتا جانی که یقه

ام رو از هام متوقف شد. باال رو نگاه کرد و نوک سینهروی سینه

 رفت که باعث شد از لذت تکون بخورم. روی لباس گاز گ

تصور کردم که باسن خوشگلت از آب منیم پوشیده شده. »

مالم و روی پوستت تصور کردم که آلتم رو روی باسنت یم

کردم. شاید اونوقت بدونن چه حیس داره که جزن  از خیسش یم

 .  « من باشی

دونستم چی بگم. خییل بیش از حد سکیس بود؛ خییل نیم

ی بود که من امیدوار بودم نسبت به من حس تعمیق ن ر از چت 

هام رو باز کردم تا بیشتر طلب کنم، ویل به جاش یه ناله کنه. لب

ام رو گاز گرفت و ی دیگههام خارج شد وقتر که نوک سینهاز لب

 دستش رو روی رونم باال کشید و زیر دامنم برد. 

« ...  پت 
 « دکتر

 « کن. کالم! وقتر درونتم کالم صدام  »
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ن پاهای  گفت و روی صندیل نشست در حایل که دستش رو بی 

 چرخوند. بازم یم

... اوووه! »  « ویل تو داخلم نیستر

؟»  « چی گفتر

هاش رو داخل واژنم با یه لبخند از خود رایصن گفت و انگشت

 فرو کرد. 

داد. خییل هاش رو زیر شورتم حرکت یمخییل رسی    ع انگشت

اومت کنم وقتر دو تا از تونستم مقخیس بودم و نیم

 هاش رو داخلم کرد و چرخوند. انگشت

 « کالم! »

ن نفس  هام گفتم. بی 

روی تخت برهنه دیدمت. »مقابل پوست داخل رونم نالید: 

ن پاهات بود.   « پاهات باز بود؛ یه رس مو مشیک بی 

هاش روی واژنم قفل شد و همینطور دستش رو چشم

 چرخوند. یم

م که چی دیده بود. دامن لباسم  نتونستم جلوی فکرم رو  بگت 

ن بود و جلوی دیدم رو گرفته بود. اگرچه با دست  هنوز پایی 

ی صندیل گذاشت دامنم آزادش وقتر پام رو باال برد و روی دسته

 یکم باالتر رفت. 

ون کشید و به خاطر این کارش نالیدم، ویل پای  دستش رو بت 

گذاشت و من ی صندلیش  ی دیگهام رو هم روی دستهدیگه
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ن پروفسورم باز بود.  اونجا نشسته بودم در حایل که پاهام روی مت 

واژنم از الی شورتم که کیم کنار رفته بود مشخص بود؛ پس 

 تونست ببینه که باهام چی کار کرده. یم

تصور کردم که اون منم. تصور کردم که چقدر پوست واژنت »

ینمقابل زبونم حس نریم داره؛ که تو از نزدیک ش تری تا اینکه ت 

 « از روی انگشتم آبت رو بلیسم. 

ن رون هام برد و زبونش قبل از اینکه روی کلیتم سپس رسش رو بی 

لرزوند و هاش درون واژنم رو یمبچرخه داخل واژنم رفت. ناله

اش چسبوندم. من رو خورد و من خودم رو به دهن تشنه

های من رو قسمت هام اتاق رو پر کرده بود تمامهمینطور که ناله

اشون دارم و بذارم چشید. رون پام لرزید و من سیع کردم باز نگه

کرد و حتر کارش رو ادامه بده. مثل یه مرد گرسنه ازم تغذیه یم

ی بهتر از این حس رو به یاد بیارم. نیم ن  تونستم چت 

ه، ویل توی اون تره و تجربهشاید چون اون بزرگ اش از من بیشتر

داد زبونش رو پشت رس هم داخل واژنم فشار یملحظه وقتر که 

مهم نبود. عقب رفت تا زبونش رو روی کلیتم بکشه و نزدیک 

بود ارضا بشم. نیاز داشتم همونجا بمونه؛ دستم رو تکون دادم و 

توی موهاش بردم تا رسش رو نگه دارم و اون نالید. قبل از اینکه 

ن برگردونه ت ه و روی مت  مام بدنش یهو دستش مچ دستم رو بگت 

ی تکون خورد. دستم رو اونجا نگه داشت در حایل که همه

 تالشش رو گذاشته بود تا من رو ارضا کنه. 
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 افتاد، ویل دهنش لبهیم
ر
سم االن چه اتفاف ی خواستم ازش بتی

باالی واژنم رو مکید و حواسم رو پرت کرد. هر چی اون بیشتر 

یه گودال عمیفر از  شدم و وارد داد، من بیشتر گم یمادامه یم

های طوالنن از شدم تا جانی که باالخره منفجر شدم. نالهلذت یم

کرد و هام خارج شد در حایل که تمام بدنم باهام همکاری یملب

هام رو دادم و انگشتهاش فشار یمباسنم رو محکم مقابل لب

ن فشار یم  دادم جمع کردم. در حایل که محکم روی چوب مت 

های آروم شد تر شد و باالخره تبدیل به بوسهلیسیدنش آروم

 هام بره و تا زانوم رو ببوسه. قبل از اینکه دوباره به سمت رون

نفس نفس زدم. دیدمش که عقب نشست و با پشت دستش 

ن کرد و یمچونه دونستم که من بیشتر نیاز داشتم. اش رو تمت 

خواستم طعمش رو بچشم مثل اون که من رو چشید؛ یم

استم بخیسی از من بشه همونجوری که من بخیسی از اون خو یم

 شدم. 

ن انداختم و قبل از اینکه پاهام رو از روی دسته های صندیل پایی 

ن و رساغ کمربندش رفتم.  ن رس خوردم پایی   متوجه بشه، از روی مت 

! »نفس نفس زد:  ن  « اوکلی 

ن شد.   نفسش سنگی 

م وقتر که خوام صدای نالیدنت رو بشنو خوام بخورمت؛ یمیم»

 « خورم. برات یم
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ن دکمه تر هاش رسی    عی شلوارش رو باز کردم نفسوقتر که اولی 

ن یم کشیدم شد. نفس کشیدن بلندش با صدای زیپش که پایی 

 کرد. رقابت یم

باال رو نگاه کردم، لبم رو گاز گرفتم و واردش شدم. عرق از روی 

ستم رو هاش رو بست تا تمرکز کنه. دابروهاش رس خورد و چشم

داخل شورتش بردم و تازه دستم به پوست نرم آلت سفتش 

رسیده بود که صندیل به عقب تکون خورد و ایستاد. از قدرتش 

ه شدم.  ن افتادم و با گیچی بهش خت  من با باسن روی زمی 

اش دیوونه وار باال ی سینههاش گشاد شده بود و قفسهچشم

ن میشد که کم ن پایی    نبوده. کم فهمیدم به خاطر خواسیر

 « کالم! »زمزمه کردم: 

متاسفم »هاش رو که پر از درد بود روی من انداخت: چشم

 . ن  « اوکلی 

ن  بعد دورم چرخید و شلوارش رو بست. خودم رو از روی زمی 

 جمع کردم. 

؟! »  « چی

د که بفهمه، ویل  ن پرسیدم. گیج شده بودم؛ ذهنم دست و پا مت 

دردی قلبم رو ام سخت شد. ی سینهدونست. قفسهبدنم یم

م رسخ شد.   سوراخ کرد. صورتم از اینکه من رو پس زده بود با رسی

 « تونم. تونم، متاسفم. فقط نیمنیم»
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ه شدم. وقتر به  وقتر به رسعت به سمت در رفت به پشتش خت 

در رسید، برنگشت تا بهم نگاه کنه و انگار بهم در گوشی زده بود؛ 

تونست بهم نگاه کنه نیماین دیگه خییل بیشتر از پس زدن بود. 

 در حایل که من رو پس زده بود. 

؟»  « یعتن چی

 پرسیدم و از لرزش توی صدام متنفر بودم. 

ه شده بود.  ن خت   باالخره برگشت، ویل هنوز به زمی 

 « دیروقته، باید بریم. »

ام آتیش ی سینهام بیشتر شد و باعث شد قفسهدرد توی سینه

ه. سوختنش به چشم خواستم ید و من پلک زدم. نیمهام رسبگت 

جلوش گریه کنم، ویل گیج بودم و به خاطر پس زدنش ناراحت 

کرد. اونقدر از کاری که کرده بودیم بودم. حتر بهم نگاه هم نیم

منده بود؟ چرا؟ چرا باید اینقدر پیش یم رفت تا بعدش من رو رسی

 پس بزنه؟ 

ی به  هایکردم، سوالفهمیدم و هر چی بیشتر تالش یمنیم بیشتر

تونستم هیچ کدوم رو به خاطر آوردن و نیمافکارم هجوم یم

کرد و از ام یمبغض دردناک توی گلوم به زبون بیارم. داشت خفه

این حس متنفر بودم؛ بیشتر متنفر شدم وقتر که یه قطره اشکم 

 رسازیر شد. 

خواد رسی    ع به خواستم اونجا بایستم و به هر دلییل که اون یمنیم

هام رو تونستم تحملش کنم. اشکببافه گوش بدم. نیمهم 

 عقب زدم و چرخیدم تا وسایلم رو جمع کنم. 
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ن کردنم ضعفم رو نشون  ن فی   گریه کردنم بیهوده بود؛ فی 
بیشتر

 داد. یم

ن من خییل... »  « اوکلی 

 « نه! »

ترم و فهمم، من جوونگاییدمت کالم! یم»چرخیدم تا ببینمش: 

شیمون شدی، ویل شاید باید قبل از اینکه دانشجوتم. تو حتما پ

 « کردی. خوردی تکلیفت رو با خودت مشخص یممن رو یم

هاش پر از درد به نظر کرد چشمهام نگاه یمدر حایل که به اشک

رسید. جلو اومد و دستش رو به سمتم آورد، ویل کامال خرد یم

 کرد. شدم اگه االن لمسم یمیم

 « نه! »

ش چرخیدم و به سمت در رفتم. دم در دوباره گفتم. کنار 

بینمتون دکتر فردا رس کالس یم»ایستادم، ویل بهش نگاه نکردم: 

س.   « پت 

 جمله تا جانی که یم
ن ون و و با همی  تونستم با رسبلندی رفتم بت 

 زدم خفه شدم. هانی که عقب یمپشت تمام اشک

دم از وقتر رسیدم خونه، روی تختم افتادم و گریه کردم. متنفر بو 

 اینکه من رو رد کرد؛ ازش عصبیم. 

متنفر از اینکه اون از کاری که کرده بود خجالت زده بود. متنفر از 

اینکه اون کیس بود که متوقفش کرد. متنفر بودم ازش چون 

باعث میشد احساس خونی داشته باشم. متنفر بودم ازش به 
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قع خاطر هر چی که بهم گفته بود. متنفر بودم ازش چون در وا

کردم که نابالغ و احمقم؛ اصال ازش متنفر نبودم و حس یم

 بینه. درست همونطوری که اون من رو یم
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 فصل بیستم 

 

 کالم 

 

ن تمام مدت رس کالس به ندرت با من ارتباط  روز بعد اوکلی 

ه شدن من رو چشیم برقرار کرد و یم دونستم که تمام مدت خت 

ه یمتو متوجه میشد. حداقل تا جانی که یم شدم؛ نستم بهش خت 

بدون اینکه زنگ خطر بقیه توی کالس روشن بشه. حتر 

تونستم رسزنشش کنم؛ اون کامال حق داشت که دیگه وجود نیم

ه.   من رو برای همیشه نادیده بگت 

ن کوفتر فکر یم کردم؟ بعد از حرف زدن با ریید، من به چه چت 

بینم و خییل نزدیک بود تا عقالنن بودن پیشنهاداتش رو ب

 به عقب برداشتم و 
ی

ن قدم بزرگ تسلیمشون بشم. برای همی 

خواستم خودم رو وسوسه کنم. احتماال از همیشه رسدتر نیم

تفاوت موندم. خواستم هم اطرافم نباشه؛ پس نی بودم، ویل نیم

اش دارم. دادم تا بتونم تا دیر وقت نگهکارهای کوچیک بهش یم

ه آماده بودم برم؛ وقتر که همه کردم بمونه تا وقتر کمجبورش یم

رفته بودن. دوست داشتم که صدای َور رفتنش با وسایل رو اون 

اطراف بشنوم وقتر که تمام اداره ساکت بود. من تقریبا 

 خواست اونجا باشه. تونستم تصور کنم که اون هم یمیم
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به جز شب قبل، وقتر که تحملش تموم شد و عصبانن اومد؛ یه 

ن کوبید و دیگه  گلوله آتیش شده بود. پاهاش رو به زمی 

 
ر
یت درونم روشن کرد؛ بداخالف های من رو تحمل نکرد. یه کتی

ترین جرقه باعث ی دینامیتم خییل کوتاه بود و کوچکفتیله

میشد منفجر بشه. انفجارش شدید سوخت و جفتمون رو نابود 

 ازم پرسید که وقتر نگاهش یم
ر
کنم چه کرد. وقتر که با بداخالف

ی یم ن بینم، من آسیب پذیریش رو دیدم؛ درد رو دیدم و باعث چت 

ون بکشه. کشید و کشید تا جانی که  شد صداقت رو ازم بت 

 هام بدنم هم صادق شد. درست در کنار حرف

تونه کاری که خییل بد شد که بدنم بهم دروغ گفت و فکر کرد یم

وع کردم رو دنبال کنه. معتقد بودم تا وقتر که تم رکز کنم من رسی

مونه. بعد اون روی زانوهاش افتاد و عرق کردنم حالم خوب یم

وع شد؛ بعد ترس و وحشتم اومد. سیع کردم ریلکس باشم؛  رسی

ن دیگه های ای فکر کنم، ویل وقتر دستسیع کردم به هر چت 

کوچیکش روی آلتم کشیده شد وحشت کردم. بدنم غریزی 

یل گیج و گنگ العمل نشون داد، به عقب رفتم و اون خیعکس

 بهم نگاه کرد که قادر نبودم به نگاه پر از دردش نگاه کنم. 

متنفر بودم از اینکه گریه کردنش رو ببینم. متنفر بودم از اینکه 

 من بهش آسیب زدم. 

دونستم اون حق داشت من رو از خودش دور کنه، تا جانی که یم

کردم تا تونستم بهش اجازه بدم. باید یه رایه پیدا یمویل نیم

درستش کنم. شاید اگه کلمات درست رو بگم بتونم برای خودم 
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ها بودم و آماده ی زنهانی که با بقیهیکم زمان بخرم؛ مثل وقت

 نبودم دوباره تنها باشم. 

ن درباره ی تنها بودن نبود. آماده نبودم که ویل در مورد اوکلی 

راحتر  ی نرمال که اون بهرهاش کنم و یا تصویری از یه آینده

توی رسم ظاهر کرده بود رو رها کنم. اینکه احساسات توی 

ام به خندیدنش و حس شوخ طبعیش رو رها کنم. نیاز پاک سینه

م یم کرد. بله! اون کرد وقتر بهم نگاه یمو خالض که تسخت 

ای خوشگل بود، سکیس بود و من بیشتر از هر زن دیگه

وقت کردم هیچیم خواستمش، ویل مثل وقتر که به اون فکر یم

ی رو اینقدر نیم ن تونم وقت حس نکردم که یمخواستم. هیچچت 

هام برسم مگه وقتر که کنار اون بودم. آماده نبودم به خواسته

 که رهاش کنم. 

ی کردم؛ بهش توضیح یمباید باهاش صحبت یم ن دادم. یه چت 

ی. یم ن  گفتم؛ هر چت 

اف ی ششاید درکم کنه اگه بهش بگم؛ اگه درباره یاطینم بهش اعتر

 کنم. 

نه، ممکن نیست! باید یه راه دیگه پیدا کنم، ویل وقتر که رسی    ع 

م نیومد و باز هم نیومد وقتر که  از کالس فرار کرد این فرصت گت 

روز جمعه نتونستم ببینمش. جلسات ییک پس از دیگری کل 

. وقتر که به اداره اومد تا با دانا خداحافیطن کنه به ن  وقتم رو گرفیر

ی ندرت تونستم نگایه بهش بندازم. البته وقتر دانا درباره

 اش ازش پرسید، شنیدم که بهش گفت باید امشب کار کنه. برنامه
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تونستم کردم. نیماونقدر درمونده بودم که هر جانی تعقیبش یم

ای پیدا کنم. تمام هفته رو منتظر بمونم که بگذره تا شانس دیگه

ن بود ک ون نزدیک ویر در نهایت برای همی  ه نیمه شب، بت 

وایساده بودم. رفته بودم خونه و سیع کرده بودم خودم رو قانع 

 کنم که نیام، ویل شکست خوردم. 

ن کنار بار ایستاده بود. بدون معطیل به  وقتر که وارد شدم، اوکلی 

 سمتش رفتم. 

 « آبجو و آب؟»

ن تکیه زد  م. شارلوت ازم پرسید وقتر که مقابل بار کنار اوکلی 

 « فقط آب، ممنون. »

ن لب ن دندوناوکلی  هاش برد. یادم اومد که چه طعیم هاش رو بی 

دونستم شدن و یمهام حس یمدادن، جوری که مقابل لبیم

برخالف اینکه چقدر این اشتباهه، ویل جای درستر بودم و کار 

درست رو باهاش انجام میدم. فقط با نگاه کردن بهش توی تمام 

 نم بیشتر حس زنده بودن داشت. ها بداین سال

س؟تو اینجا چی کار یم»  پت 
 « کتن دکتر

 در حایل که هنوز به پیشخوان زل زده بود پرسید. 

. نیم»  « تونن همیشه ازم دوری کتن

 « تا االن که کارم خوب بوده. »

هاش به سمت من اومد. قبل از اینکه رسش رو کج کرد و چشم

 دش رو دیدم. دوباره به اونور نگاه کنه من در 
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 « لطفا بذار باهات حرف بزنم. »

س، انگار باید به دوری کردن ازت ادامه بدم چون »  پت 
خب دکتر

کارم تمومه. امشب باید یه دختر دیگه پیدا کتن که تماشاش 

 .  « کتن

 « خوام. ای رو نیممن کس دیگه»

. یم»  « تونن من رو خر کتن

! دردش اینجا بود. وقتر یم م رو باز کنم و بگم خواستم دهنلعنتر

خوامش، شارلوت آب رو جلوم گذاشت و به من و که چقدر یم

 « چی خوبه؟همه»اون نگاه کرد: 

ی بگه که من  ن نفسم رو حبس کردم و منتظر موندم تا اون یه چت 

ن واقعیت ساده ون. با در نظر گرفیر ای که دنیل از یه رو بندازن بت 

ی بیشتر از اعضای کالبش محافظت یم ن نه و اون کارکنانش کچت 

، این آسون خواهد بود. یم ن تونست راحت بگه من اذیتش هسیر

ون اسکورت یمیم  به کنم و احتماال من رو به بت 
ی

کرد؛ بستیک

تونست عضویت من رو باطل اینکه چقدر افشا یا اغراق کنه یم

 کنه. 

خیالم راحت شد وقتر که رسش رو تکون داد و به آرویم و گفت: 

 « . چی خوبههمه»

گرفتم که شاید این رو باید به عنوان یه نشونه در نظر یم

خواست من برم؛ باید تالشم رو کرد نیماونقدرها هم که ادعا یم

 کردم. یم
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« ! ن  « اوکلی 

 « لطفا، باهام حرف بزن. »وقتر شارلوت ازمون دور شد گفتم: 

 « کالم! »

ن لب ون اومد و آرومم کرد و آیه کشید. اسمم از بی  هاش بت 

هام آروم گرفت. دهنش رو باز کرد تا بیشتر بگه، فشار روی شونه

 ویل حرفش قطع شد. 

 « کتن اوک. امشب کار نیم»

این هفته »ی اون رفت: جکسون گفت و به طرف دیگه

 « بینمت؟یم

آره، بعدا »پشتش رو به سمت من کرد و جکسون رو بغل کرد: 

 « بینمت. یم

ببینمش که توی بازوهای  خواستمبه سمت بار نگاه کردم. نیم

 از من که قبال هیچ
ی

وقت وجود نداشت، جکسونه. بخش بزرگ

 خواست داد بزنه که اون مال منه. یم

آبم رو نوشیدم و دیدمش که بدون حتر یه خداحافیطن به سمت 

اش برهنه بود و اتاق پشتر رفت و من موندم و پرسی که باالتنه

ن رو لمس کنه. با تونست به راحتر هر وقت که بخواد ایم وکلی 

ه شد، ویل من وقتم رو تلف نکردم چشم های باریک به من خت 

 که بهش نگاه کنم. 

احتگاه کارکنان  ون استر بیست دالری رو روی بار انداختم و بت 

ن راحتر تسلیم بشم.   منتظر موندم. آماده نبودم که به همی 
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ون در حایل که وسایلش رو جم ع خییل طول نکشید که اومد بت 

هاش به تلفنش بود؛ پس کرده بود و آماده بود که بره. چشم

 ندید که من اونجا وایسادم. 

« ! ن  « اوکلی 

 اش رو بدست بیارم. گفتم تا توجه

باال رو نگاه کرد و قبل از اینکه دوباره به تلفنش نگاه کنه 

 هاش رو چرخوند. چشم

 « ام کالم. میشه این کار رو نکنیم؟خسته»

ادن بهش به موبایلش نگاه کردم که وارد برنامه به جای جواب د

 اوبر شده بود. 

؟چی کار یم»  « کتن

م. تاکیس یم»  « گت 

جوری که انگار خییل واضحه جواب داد که البته بود؛ فقط درک 

 کردم. نیم

 « چرا؟ ماشینت کجاست؟»

ی که انتظار داشتم طول » ن  از چت 
باید تعمت  میشد و بیشتر

 « کشید. 

ه کردم و دیدم تقریبا یک نیمه شبه و متنفر بودم از ساعت رو نگا

 بیفته؟ 
ر
ه. چی میشه اگه اتفاف  اینکه بخواد اوبر بگت 
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بذار من »دستم رو روی موبایلش گذاشتم و متوقفش کردم: 

 « برسونمت خونه. 

پرید.  به خاطر پوستش نرم بود و نبضش روی مچ دستم یم

د اومد که تا هام به وجو لمس کردنش یه جرقه توی انگشت

 هام رفت. بازوهام و سپس به سینه

 « کالم... »

 « بیخیال! بیا دیگه. »

توی راه که »حرفش رو قطع کردم و رد کردنش رو متوقف کردم: 

 « ریم بهت غذا میدم. داریم یم

 « االن دیگه آخر شبه؛ جانی باز نیست. »

 « فقط... لطفا! »

 که کنار درب جلونی کلوب ایستاده بودیم 
و منتظر بودم وقتر

ه، کیس اون اطراف نبود. باالخره باال رو نگاه  تصمیمش رو بگت 

ن باری کرد و نگاهش توی چشم هام قفل شد؛ طوری که مثل اولی 

که چهارشنبه شب دیدمش بود. دنیا دیگه بخیسی از انرژی 

 اطرافمون نبود. 

 « باشه. »

ن راهنماییش یم کردم به زور جلوی همینطور که به سمت ماشی 

ن غرور خییل زیادی داشت و من از ترس ل بخندم رو گرفتم. اوکلی 

 خواستم خوشحال به نظر برسم. اینکه عقب نشیتن کنه نیم
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باالخره به قصد اینکه بشینیم و بتونیم با همدیگه صحبت کنیم 

ن برای  به خونه وافل رفتیم، ویل وقتر به اونجا رسیدیم اوکلی 

 پیاده شدن درنگ کرد. 

 « چی شده؟»

اید این برای من خییل خوب نباشه که نصف شب با ش»

 « پروفسورم برم داخل. 

! حتر بهش فکر هم نکردم. »  « لعنتر

من اونقدر روی زمان گذروندن با اون تمرکز کرده بودم که 

موقعیتمون رو در نظر نگرفته بودم. یادم رفته بود که اون 

ارم دیدم که نیاز ددانشجوی منه و فقط اون رو مثل یه زن یم

 اطرافم باشه. 

خوای تا برات سفارش بدم و بیارم اینجا. اوگ، بهم بگو چی یم»

ن بشینیم. یم  « تونیم توی ماشی 

 « فقط یه وافل و یکم بیکن. »

م و به رسعت وقتر سفارشاتمون آماده شد، رفتم تا اون ها رو بگت 

ن  ن در حایل که به سمت ماشی  ن برگشتم. اوکلی  به سمت ماشی 

نگاه مرددی که توی صورتش بود بهم نگاه کرد؛  دویدم با یم

ن نیست امشب قراره چجوری تموم  جوری که انگار هنوز مطمی 

 بشه. 

فکر خونی کردی که گفتر مردم ممکنه ببیننمون. خییل شلوغ »

 « بود. 
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کنه؛ میگه اینجا اکتر اولیویا خییل در مورد اینجا صحبت یم»

ین پاتوقه. شب  « ها بهتر

ین مکان از ساعت  اشآره، آوازه» شب  ۱۰به گوشم رسیده. بهتر

 « صبح.  ۴تا 

خندید و روی صندلیش تکون خورد در حایل که منتظر بود 

 « این هم وافل شما بانوی من. »غذاش رو بهش بدم: 

« !  « چه جنتلمتن

غذاش رو روی پاهاش گذاشت و سیع کرد چنگال و چاقو رو 

دستمال برداره  متعادل کنه، ویل وقتر سیع کرد تکون بخوره و 

آخرش افتادن. دوباره سیع کرد، ویل وقتر یه ذره تکون خورد 

 « اس! اآآآآآآه مسخره»همون اتفاق قبیل افتاد: 

 « نذار ظرف پالستییک شکستت بده. »

 به شوچن گفتم در حایل که با ظروف خودم درگت  بودم. 

ه شد: قبل از اینکه نماییسی آه بکشه از گوشه ی چشمش بهم خت 

ی من غذا بخوریم؛ نزدیک تونیم خونهش کن، اگه بخوای یمگو »

 « همینجاست. 

ن تعجبم رو پنهون کرده باشه،  امیدوار بودم نور کم داخل ماشی 

ی قبول کردن پیشنهادش دو بار فکر نکردم. امشب ویل درباره

ی بود که فکر یم ن  از چت 
 کردم نصیبم بشه. تنها بودن با اون بیشتر

 « باشه. »
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ن رو نگاه کرد تا عکس لب ورچید  العملش رو مخفن کنه، و پایی 

ن الکچری »ویل به جواب رسی    ع من خندید:  فقط انتظار یه چت 

 فقت  کالجیم. 
 « رو نداشته باش. من فقط یه دختر

ین  ن گرفتم و با اینکه موقعیت مکانیش بهتر من انتظاراتم رو پایی 

ن بود و به اندازه  دکنبود، ویل آپارتمانش تمت 
ن
وراسیون ی کاف

داشت که خایل به نظر نرسه که با توجه به فضای کوچییک که 

 داشت کار سختر هم نبود. 

 آپارتمان زیادی بود. در هر حال قشنگ بود. 
ی

اینکه بهش بیک

کردم؛ مهم نبود که کجای این منظم بود و من بهش نگاه یم

کرد. کتم رو گرفت و روی چوب لباش فضای کوچیک حرکت یم

ن کافه غذا آویزون کرد  و پیشنهاد داد روی مبل بشینیم و پشت مت 

 بخوریم. 

ن ناهارخوری خییل ارزون» ن قهوه از مت   « تر بود. مت 

وقت انتظار مهمونن ناهارخوری نداشتم و من هیچ»توضیح داد: 

 « تا نگران این مسئله باشم. 

تونم خودم و وافل رو مهمونن ناهار من به سختر یم»خندیدم: 

م  « . در نظر بگت 

؛ فکر یم» یه که از کنم این نزدیکشامه و تو یه همنشیتن ن ترین چت 

 « یه مهمونن ناهارخوری نصیبم شده. 

 « اس. منصفانه»
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ها رو کنار زد. بیشتر مثل یه مبل دو وقتر کنارم نشست کوسن

های تک نفره که ی صندیلی کوچیک بود، ویل با بقیهنفره

 خونی بود که مورب چیده بود تطبیق داشت. این به ن
ن ظر چت 

 مبل رو با من تقسیم کرد به جای اینکه خودش تنها بشینه. 

 « ها چطوره؟کالس»

کردیم، ویل یه جورانی تنش بینمون رو کنار باید صحبت یم

م. گذاشته بودیم و االن یم  خواستم ازش لذت بتی

 « خوبن. »

 از وافل رو خورد. باید با خودم مبار جواب داد و تیکه
ی

زه ی بزرگ

انی که گوشهیم ی لبش بود رو نلیسم و کردم که جلو نرم و ست 

ن بکشم تا روی شونهبعد لب هاش که هام رو روی گردنش پایی 

 مشخص بود. 

ت های گشاد رو انبار کرده بود؛ نه اینکه این دختر انگار سوییرسی

 ها خوشگل میشد. رسزنشش کنم. خییل با پوشیدن اون

 « ن داشتیم. اگرچه توی یه کالس امتحا»

رحمانه بود. امتحانش خییل نی »ام رو جلب کرد: گفت و توجه

ن تست های سختر داده معلمش واقعا عویصن بود که همچی 

 « بود. 

های اینجوری رو یادمه. همیشه اعتماد به نفسم رو منم امتحان»

 « کردن. تخریب یم
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ی صورت مگه نه؟ منظورم اینه آخه گ از ما توقع داره که همه»

 « ها رو بشناسیم؟لیکف

زنه، نزدیک بود تیکه وقتر فهمیدم داره در مورد من حرف یم

ه توی گلوم و خفه ام کنه. با شوک وافیل که توی دهنم بود بتی

هاش رو های درخشانش رو دیدم که لببهش نگاه کردم و چشم

ی کنه.  داد تا از خندیدنشبه هم فشار یم  جلوگت 

 « دار بود. هار هار هار! خییل خنده»

 ی خشک جدی گفتم و یه جوری لقمه رو قورت دادم. با قیافه

کدوم سوال بیشتر از همه گیجت کرد؟ دب اکتی یا دب »

 « اصغر؟

 « قطعا دب اصغر! »

چقدر کوچیک؟ یکم کوچیک؟ یا نه، اون »خییل جدی گفت: 

    «.3واقعا بزرگه، ویل فقط اسمش اصغره؛ مثل جان کوچولو

یک تا کشفش  خوبیه. باید بیای رشتهاین سوال خییل » ن ی فت 

؛ مطمئنم که هنوز کشف نشده.   « کتن

ام مکید ی سینهرسش رو عقب برد و خندید. نفس رو از قفسه

ون. فاک! اون خییل خوشگله.   بت 

ی درسیم دو دلم برای ناهار خوردن با تو تنگ شده. برنامه»

 « ی اخت  مثل قبل نبوده. هفته

                                                           
ن هود که هیکل درشتر داره، ویل اسمش کوچولوئه.  3  دستیار رابی 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

طبعیت باعث میشد تا عرص دووم وخمنم همینطور؛ حس ش»

 « بیارم. 

سکوت بینمون ایجاد شد و بهم ختی داد که دیگه وقت طفره 

ن از موضوع اصیل تموم شده.   رفیر

س؟»  پت 
 « چرا اینجانی دکتر

 وقتر دوباره من رو با اسم پروفسور صدا زد جا خوردم. 

 « خوای؛ پس چی شده؟دادی که من رو نیمتو مدام نشون یم»

ون اومد: هخند ن معلومه که یم»ای از گلوم بت   « خوامت! اوکلی 

 ابروهاش رو با انتظار باال برد و منتظر توضیحم موند. 

کردم قلبم توی های پیش روم فکر یمهمینطور که به گزینه

ن ام یمسینه جا قطعش کنم و برم؟ رهاش کنم؟ یا کوبید. همی 

باشم که  تالش کنم و نصف حقیقت رو بهش بگم و امیدوار 

 رایصن بشه و درکم کنه؟ 

هاش نشست؛ یادم اومد که چه هام روی پوست شونهچشم

هامه. خاطرات از جلوی ذهنم حیس داره وقتر زیر انگشت

ن که چه طعیم میده. صحنه ی ریید و کارن جلوی چشمم گذشیر

های ریید روی شکمش که بهم تلنگر زد، جوری که بود؛ دست

ن رو تصور کردم وقتر   ی خودم رو ببینم.  سیع کردم آیندهاوکلی 

کرد که شاید از ترسم بیشتر بود. باعث اون من رو پر از امید یم

تونم این کار میشد باور کنم و نیاز داشته باشم که تالش کنم. یم

 تونم با اون این کار رو بکنم. بکنم؛ یم
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ظرفم رو کنار گذاشتم، به سمتش چرخیدم و ظرفش رو گرفتم و 

ن   گذاشتم.   روی مت 

 های گشاد حرکاتم رو دنبال کرد و غذاش رو قورت داد. با چشم

موهاش رو پشت گوشش زدم. پیشمونیم رو به پیشونیش فشار 

ها و ایش، سایههای قلوهاش شدم؛ لبدادم. جذب چهره

 
ی

ون آورد و برای برآمدگ تش. زبونش رو یکم بت  های زیر سوییرسی

 ام آماده شد. بوسه

 « کالم! »

زنه، باعث شد هاش رو دیدم که اسمم رو صدا یم لبوقتر 

ن خودمون رو پر کنم. آخرین فاصله  ی بی 

___________________________ 
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 فصل بیست و یکم 

 

 کالم 

 

تر، های دیگه نرم بود؛ شاید حتر نرمهاش مثل شبلب

ی دربارهتر و عایلمخمیل ن  ی اون همیشه بهتر از دفعهتر. یه چت 

 رسید. قبیل که باهاش بودم به نظر یم

ن برای یه لحظه تردید کرد قبل از اینکه ناله کنه و لب هاش اوکلی 

ن شکاف لبرو روی لب هام کشید و هام تکون بده. زبونش رو بی 

من خییل مطیع لبم رو باز کردم. نیاز داشتم طعمش رو بچشم. 

هام هاش به سمت گردنم رفت و بعد موهام، چشموقتر دست

هاش که روی رو باز کردم تا روی صورتش تمرکز کنم. به مژه

ه شدم. دستم رو روی گونه های نرمش سایه انداخته بود خت 

کمرش گذاشتم و به خودم یادآوری کردم که یه زن کوچیک توی 

ای من رو های شخص دیگهبغلمه و نذاشتم خاطراتم از دست

 عقب بکشه. 

هام نگاه کردم. لبش روی لباش با هر حرکت به تغیت  چهره

اپ که با طعم خاص خودش قایط شده بود مزه ین ست  ی شت 

اش غرق شده بودم که حتر رسمستم کرد. اونقدر توی بوسه
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هام رو بستم و حسم شدیدتر شد، ویل نه متوجه نشدم چشم

هاش توی موهام مخفن شده حس وحشت که از وقتر که دست

 بود منتظر بزنگاه بود؛ نه! 

گرفت حس کردم. وقتر از طریق هاش که لبم رو گاز یمدندون من

ه نفس کشید، هجوم هوا رو  لبش بدون اینکه از من فاصله بگت 

ی هام استخوان قفسههام حس کردم. زیر انگشتروی گونه

 اش رو که منبسط و دوباره منقبض شد حس کردم. سینه

هام روی کرد و قبل از اینکه بدونم، دستاون ازم تغذیه یم

تش بود و کشیدمش باال تا اون رو از رسش دربیارم.  سوییرسی

های نرمش خورد همینطور که انگشت شستم هام به سینهدست

کشیدم. لباس زیر نازکش رو از رس هاش یمرو روی نوک سینه

ن بردم که روی گردنش تا نوک راهم کنار زدم و لب هام رو پایی 

ون حس شده بودم وقتر ی اهای سفتش رو بمکم. شیفتهسینه

هاش توی دهنم بود. حتر فرصت نداشتم به این فکر که سینه

کنم که چطوری اون من رو گرفت و باعث شد هیجانم بیشتر 

 بشه. 

خواستم پرش ای شد که یمنبود وحشت باعث باز شدن دریچه

 کنم. باید بیشتر حس کنم؛ بیشتر مقابل خودم حسش کنم. 

 عقب کشبه اندازه
ن
یدم تا لباسم رو دربیارم و دوباره ی کاف

ی لخت من اش که به سینههای برهنهبرگشتم تا ببوسمش. سینه

ده شد، باعث شد موچی از شهوت درونم باالتر بره. تا حاال  فرسی
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پوستم اینجوری با زنن در تماس بوده؟ تا حاال اینقدر توی زمان 

 حال گم شدم که گذشته نتونه لمسم کنه؟ 

ن تونه. فکر یمردم نیمکحداقل فکر یم کردم اینقدر غرق اوکلی 

 شدم که هیچی نتونه مانعم بشه. 

هام رفت و من رو روی مبل کوچیک به بعد دستش روی شونه

هام. دستش محکم عقب هول داد و افتادم؛ افتادم توی کابوس

وع کرد که روی من بیاد. از واقعیت روی شونه ده شد و رسی ام فرسی

 ام جمع کردم و... ی سینهی قفسهگم شدم، پاهام رو تو 

 « نه! »داد زدم: 

 بازوهاش رو گرفتم و عقب کشیدم. 

هام باز شد. وقتر صدای خودم رو توی اتاق ساکت شنیدم چشم

ن با  م کرد. اوکلی  صدام توی فضای کوچیک اتاق اکو شد و تحقت 

ه شده بود؛ لبچشم هاش از شوک باز مونده های گشاد بهم خت 

 بود. 

 « م! متاسف»

ن نفس ام توانانی ی سینههای سنگینم بگم. قفسهسیع کردم از بی 

 نفس عمیق بکشه و وحشت دوباره نداشت که به اندازه
ن
ی کاف

داد؛ نه فقط از یادآوری خاطرات، از زیر پوستم رو قلقلک یم

اینکه چجوری باید خودم رو توضیح بدم تا از این مخمصه 

 نجات پیدا کنم. 

 « گه؟! شوخیت گرفته دی»
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ابروهاش باال رفت و بازوهام رو هول داد تا ولش کنم. رسی    ع 

تش رو باال گرفت تا سینه هاش رو بپوشونه در حایل که سوییرسی

ه شده بود و سیع یم  کرد من رو بفهمه. بهم خت 

؟! »  « جدی هستر

 تر پرسید. آروم و عصبانن 

 « فاک! »فحش دادم: 

یوار رفتم و قبل از از روی مبل بلند شدم. چند قدم به سمت د

هام رو توی موهام مخفن کردم. اینکه به عقب بچرخم، دست

هام رو محکم مشت کردم؛ امیدوار بودم دردش حواسم انگشت

یل که از دستم در رفته رو یکم  رو جمع کنه و کمکم کنه کنتر

 « فاک! »بدست بیارم. دوباره گفتم: 

 « تو باید بری. »

ن متوقف کرد. لحن دستوری آروم و خشنش من رو  از راه رفیر

وقتر برگشتم تا بهش نگاه کنم، قلبم توی شکمم غرق شد؛ مثل 

ن که انگار اون رو یم . درد توی چشمیه بار سنگی  ن هاش کشید پایی 

تونست پنهونش ی نازک خشم هم نیمخییل قوی بود؛ حتر الیه

 کنه. 

ن لطفا! »  « اوکلی 

 هام رو جلو بردم. به سمتش رفتم و دست

  «نه! »

ن رو نگاه کرد و رسش رو تکون داد.   پایی 
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ه یا یمنه! یا یم»  توضیح بدی که چه ختی
 « تونن بری. تونن

 که درونم یم
ی

ن آشفتیک خروشید، برام سوال بود که اون وقتر بی 

ه شده چی دیده؟ یه مرد یا یه پرس ترسیده؟ یه حیوون  به من خت 

ر حال توی قفس که بارها مورد آزار جنیس قرار گرفته و د

بهبودیه؟ یه مرد بالغ که وحشت کرده اون یه ذره امیدش رو هم 

 کنه بهش برسه و رازهاش رو پنهون کنه؟ از دست بده؟ سیع یم

های طالییش رو گرفتم در حایل که عواقبش رو تصور چشم

تونستم فرار کنم و هر روز برای اینکه تالش نکردم از کردم. یمیم

اف کنم و انزجار رو توی تونسخودم متنفر بمونم؟ یم تم اعتر

دونه اش ببینم و کاری کنم من رو از خودش برونه چون نیمچهره

ن آدم آسیب دیدهچجوری یم ای کنار بیاد؛ یعتن تونه با همچی 

 ام زنجت  شدم؟ کنه که اینجوری به گذشتهاون من رو قضاوت یم

ن دردم رو باهاش رسی یا یم اف کنم و این وزن سنگی  یک تونم اعتر

م کرده رو بشم. یم اف کنم و اون دردی که تسخت  تونستم اعتر

ن شخض بود که من در نظر گرفتم بهش  ن اولی  آروم کنه. اوکلی 

بگم؛ هیچ زنن من رو وسوسه نکرده بود که باهاش درمیون 

 یمبذارم. من فقط بهونه
ن
ساختم تا از یه تنهانی دیگه های کاف

ی کنم، ویل با اون؟ احساس ام نیت داشتم، احساس جلوگت 

ن راحتر تسلیم بشم. راحتر داشتم و نیم خواستم به همی 

ن این فرصت یم  کنم اگه برای نگه داشیر
ی

تونستم با خودم زندگ

 تالش نکنم؟ 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

تم رو پوشیدم. به تمام پوشیسی که  با حرکت رسییع تیرسی

م نیاز داشتم؛ سپس به سمتش رفتم و کمکش یم تونستم بگت 

تش  رو بپوشه.  کردم اون هم سوییرسی

 « کال! »زمزمه کرد: 

ن لباس فرو کرد. با گیچی و نگرانن بهم نگاه  و دستش رو توی آستی 

 کرد. 

ی مبل تکیه دادم و قبل از ی دیگهنشستم و پشتم رو به دسته

 اینکه نفس عمیفر بکشم، آب دهنم رو قورت دادم. 

 « فقط... »

وع کردم:   « بهم یه دقیقه وقت بده. »رسی

 « اوگ! »

ن نفسآرو  هاش گفت که تقریبا نشنیدمش، ویل از م از بی 

ی بینمون عبور کرد و توی گوشم نشست؛ انگار که اون فاصله

 حمایتش رو داد زده. 

وع کردم، نتونستم باال رو نگاه کنم. به جاش روی  وقتر رسی

کشیدم تمرکز انگشت شستم که روی شلوار جینم روی پاهام یم

 کردم. 

 « . من یه پرسعمه داشتم.. »

وع کردم. خییل ساده؛ خییل نی 
هانی که با تر از کابوسزیانرسی

ن چهار کلمه به وجود یم وع کردم، همی  اومدن، ویل زمانن که رسی

 بدون مکث کردن ادامه دادم و به اتفاقات اصیل چسبیدم. 
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پرستیدمش. هر کاری تر بود و من یماون سه سال از من بزرگ»

کردم همه چی رو . فکر یمکردمکرد رو نگاه یمکه اون یم

 « دونه. یم

ن و تلخ که سینهخشک خندیدم؛ یه خنده ام رو به درد ی غمگی 

 آورد. 

پس وقتر که یه فیلم پورن گذاشت، من هیچی نگفتم؛ چون »

سالم بود و اون یه  11خواستم فکر کنه که احمقم. من فقط نیم

 « نوجوون خییل باحال بود. 

ن دندونلب شدم تا فتم. داشتم آماده یمهام گر هام رو بی 

 هانی رو بگم که توی ده سال اخت  بلند نگفتم. حرف

وقتر به آلتم دست زد، من هیچی نگفتم و اون بهم گفت که »

کنه که بهم یاد میده چجوری خودارضانی کنم داره بهم لطف یم

و اینکه چون اون برای من این کار رو کرده، من هم باید براش 

ن کار رو انج ام بدم. بعد از اون ادامه پیدا کرد و من حس همی 

کردم توی این وضعیت گت  کردم و دوست داشتم واقعا تموم 

ی بگم یا حتر بشه یا به ییک بگم تا تمومش کنه. یم ن ترسیدم چت 

فته شد و به دونستم چجوری باید بگم. بعد کمنیم کم پیرسی

؛ خواستم تموم بشهسکس دهانن تبدیل شد و بعد سکس. من یم

م، ویل اون تهدیدم یمدیگه نیم کرد. بهم خواستم یاد بگت 

کنه که تو این رو گفت هیچکس حرفت رو باور نیمیم

خواستر چون که تواناییش رو داشت من رو ارگاسم برسونه. نیم

اون از ترس و خجالتم سوءاستفاده کرد و من رو گت  انداخت. 
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وع کردن بعد از دو سال و نیم، خانواده به متوجه شدن ام رسی

، دادم. یمهای عصبیم و جوری که واکنش نشون یمحمله دونن

تونست بیاد خونمون تا کردم اون نیماگه من یه مشکیل ایجاد یم

تونستم متوقفش کنم. شب پیشم بخوابه. تنها رایه بود که یم

ن مشاوره و حدس یمبعد از مدنر خانواده زنم یه ام من رو گذاشیر

رست رو ازم پرسید و باالخره حرف خونی زد روز مشاور سوال د

 « تا من حقیقت رو بگم و بعد از اون متوقف شد. 

هام رو بلند کردم به لرزید، ویل وقتر دستبدنم انگار از داخل یم

چی زور تکون خورد. از داخل خرد شده بودم، ویل یه جورانی همه

ون سالم به نظر یم  رسید. هنوز از بت 

 نزده بود و اتاق با سکوت به باال نگاه نکرد
ن
م و اون هم هنوز حرف

د.  ن  فریاد مت 

ممکن بود که رسم رو ماهیچه هام از ترس یخ زده بود و برام غت 

هاش هام رو به سمت چشمبلند کنم، ویل کردم. آروم چشم

 ها اماده کردم. بردم؛ خودم رو برای بدترین

یل که داد در حاهاش فشار یمهای الغرش رو روی لبانگشت

 هاش رسازیر شده بود. اشک روی گونه

 « کالم! »

ن گریه  هاش شکسته خارج شد. اسمم از بی 

 « من به ترحمت نیازی ندارم. »
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! نیم تونستم ترحمش رو تحمل کنم. یه جورانی توی لعنتر

سناریوهانی که تصور کرده بودم این ییک نبود. به این فکر نکرده 

 م کنه. بودم که چی میشه اگه اون بهم ترح

 « کنم. من بهت ترحم نیم»

گفت و دوباره حواسم رو جمع کرد. قبل از اینکه گلوش رو صاف 

کنه بهش نگاه کردم. گلوش به خاطر قورت دادن بغضش ورم 

 کرده بود. 

من یه هیوال میشم اگه دردت رو حس نکنم و مشکیل که تو »

باهاش دست و پنجه نرم کردی رو درک نکنم. این ترحم نیست؛ 

 « همدردیه. 

ن و باعث  حرارت پشت کلماتش عمق احساسات من رو فراگرفیر

 شد چشمم بسوزه و اون طرف رو نگاه کنم. 

افم هر لحظه تهدید  آب دهنم و بغضن که قبل از آخرین اعتر

 کنه رو به سختر قورت دادم. ام یمکرد خفهیم

تونستم بذارم کیس لمسم کنه. من دیگه بعد از اون اتفاق نیم»

ذاشتم، بوسیدم و قرار یمها رو یمکردم؛ اونها رو لمس یمزن من

. کیه که نخواد وقتر تالش یمها بیشتر یمویل اون ن کنه تا خواسیر

شدن وقتر که ها باالخره خسته یماش رو بسازه؟ ویل اونآینده

ذاشتم زدم و نیممن بدون هیچ توضیچ مدام پسشون یم

 . ن  « صمیمانه لمسم کین

 « اال... تو تا ح»
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 دونستم که سوالش چیه. شدن، ویل یمکلماتش کشیده یم

 « یه بار! »

 مورمورم شد وقتر اون شب رو به یاد آوردم. 

لرزیدم من کالج بودم و خییل مست کردم تا بتونم ادامه بدم. یم»

و تمام مدت عرق خیسم کرده بود و اون اونقدر مست بود که 

 « دوباره تالش نکردم.  وقتنفهمید. بعدش رسی    ع رفتم و هیچ

 « ی وحشتنایک! چه هرزه»

لبم کش اومد وقتر عصبانیتش رو به خاطر خودم دیدم. اصال 

اف کرده بودم لبخند بزنم. کردم وقتر گذشتهفکر نیم  ام رو اعتر

دونستم دیگه چی بگم. سکوت بینمون رو فراگرفت و من نیم

ی بهش فشار بیارم تا و نیم ن ن هر چت 
قتر که خواستم با گفیر

اش نبود؛ پس تصمیم گرفتم اون رو ی بحث کردن دربارهآماده

اش فکر کنه و بهش فرصت آزاد بذارم. بهش فضا بدم تا درباره

 بدم که بدون درخواست کردن ازم خودم اونجا رو ترک کنم. 

 « خوای من برم؟یم»

؟! کالم، خدای من، نه! »  « چی

م  ی و به چهرهرد کردن رسیعش باعث شد رسم رو باال بتی

 اش نگاه کنم. شوکه

؛ من هرگز... »  « هر چی نباشه تو دوست متن
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من بهت »رسش رو تکون داد. افکارش رو تموم نکرده بود. 

. اهمیت میدم؛ یم  « خوام بمونن

خواست بمونم. خواست من بمونم؛ براش مهم بودم و یمیم

کردن و کلماتش خییل ساده بود و هنوز زیر پوستم تراوش یم

ی درونم. من های آسیب دیدهوع کردن به پر کردن گودالرسی 

ام گفتم و اون بهم شک نکرده بود یا من رو ی گذشتهبهش درباره

ده بود یا نگاهش بهم عوض نشده بود.   زیر سوال نتی

ن یه جوری من رو پر کرد  من احساس... سبک بودن کردم. اوکلی 

؛ مثل این بود که تونستم یه روزی کامل بشمانگار که احتماال یم

کردم ها حمل یمبهم کمک کرده تا بار سنگیتن رو که برای مدت

ن بذارم. چجوری یه دختر این کار رو کرد؟   پایی 

 خواستم هم تموم بشه. دونستم، ویل نیمنیم

 « باشه. »

 « باشه. »

ن نبودیم که  ه شدیم و جفتمون مطمی  از دو طرف مبل به هم خت 

برای حرارت یکم قبل تنگ شده بود  بعدش چی کار کنیم. من دلم

افم رو کنار بذارم. دیگه گفته بودمش، اونجا و یم خواستم اعتر

 خواستم که ازش بگذرم. بود و االن یم

تر و یه شانس دیگه بدی تا ببوسمت. این تونن بیای نزدیکیم»

. دفعه نیم ن  « شکنم اوکلی 
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ن بررش کلبخند زد و چشم رد. یه هاش من رو از باال تا پایی 

وقت فکر نکردم که هیچ»ابروش رو باال انداخته بود: 

شکستمت. اونقدر بزرگ هستر که حتر نمیشه یه خش روت 

 « انداخت. 

ام رو به جلو باد کردم و محکم گرفتمش که اغراق کرد و من سینه

ه. باعث شد خنده  اش بگت 

هاش هاش ادامه داشت در حایل که لبهنوز لبخند پشت چشم

ن  ه شدم و یه تصمیم دندونرو بی  هاش گرفته بود. به نگاهش خت 

رو توی صورتش دیدم و بعد نگاهش تغیت  کرد و پر از حرارت 

شد. سیع داشت بدونه دستش رو کنار بدنش بذاره یا پشت 

ی بینمون رو یط کرد تا جانی که درست روبروم رسش و فاصله

 نشسته بود. 

؟»
ی

ی باشه.  اگه با هر کارم اذیتت کردم بهم مییک ن  « هر چت 

« ... ن  « اوکلی 

 « بله یا برگردم اون سمت مبل. »

 « بله. »

 هام از اخطارش کش اومد. جواب دادم و گونه

 « خوبه! »

ه شده بود، آروم به جلو خم شد و  همونطور که بهم خت 

 ی لبم چسبوند. هاش رو به گوشهلب
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هاش رو لیسیدم و طویل نکشید که بوسمون پر حرارت شد. لب

خواستم دوباره طعمش رو بچشم و اون تقریبا جلو اومد؛ یم

تر شد تا بیشتر به من برسه و بوسه رو متوقف نکرد. من نزدیک

هام به سمت دستش رفتم و گرفتمش و اون رو روی شونه

ای که مقابل هام رو یکم عقب کشیدم به اندازهگذاشتم و لب

مخصوصا  من با اینکه لمسم کتن مشکیل ندارم؛»هاش بگم: لب

ن خشتن نباشه.   « توسط تو، ویل چت 

، مگه نه؟ویل تو که یم»  «تونن اونجوری به من دست بزنن

 با نفیس بریده بریده پرسید. 

رو لمس  ها تو ی روشالبته که آره، من تصمیم دارم به همه»

 « کنم. 

هاش فشار دادم و یکم عقب کشیدم تا بگم: هام رو به لبلب

 « آروم! »

 « یا خشن! هر... »اش رو گاز گرفتم: هدوباره لب

 « جوری... »بوسیدمش: 

 « که بخوام... »بوسیدمش: 

هاش بردم و بعد دستم رو از روی بازوهاش به سمت سینه

تش بردم و دوباره اون رو از بعدش دستم رو تا لبه ی سوییرسی

اهنم رو گرفت در حایل مردد رسش باال کشیدم. اون هم لبه ی پت 

موند متنفر بودم، ویل از این حقیقت اید مردد یمبود. از اینکه ب

 که این کار رو کرد قدردان بودم و تحسینش کردم. 
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رسم رو آروم تکون دادم و اون لباسم رو درآورد و دوباره برگشت 

ن یم ی که فقط با اوکلی  ن تونستم تحمل کنم. تا من رو ببوسه؛ چت 

رو به هام رو بستم و طعمش رو چشیدم در حایل که اون چشم

دادم. پوست هام فشارش یمکردم و به سینهتر یمخودم نزدیک

ده شد و باید به عقب یم رفتم تا به خاطر نرمش مقابلم فرسی

 کردم نفس بکشم. هیجانن که احساس یم

 « کالم! »

... یم»هام رو گاز گرفت: نفیس کشید و لب  « تونن

س. »  «خوبم، ازم بتی

ن نبودم که چی یم سه، ویل خواستم تالشم رو خواد ازم بتی مطمی 

 بکنم. 

وع کنیم. من یمیم» تونم بدون لمس تونم... من یمتونیم آروم رسی

. کردن تو رو تماشا کنم وقتر که تو هم من رو تماشا یم  « کتن

سیع کردم، ویل مقابل مبارزه کردن با لرزشم که بتونم پنهونش 

 کنم، شکست خوردم. 

 « مشکیل نیست. »

خوام من فقط خودخواهم که یم»ن داد: رسی    ع به من اطمینا

بیشتر از اینکه توی کنج تاریک باشی و یا پشت دیوار باشی 

 « ببینمت. 

 « اس که من هم تو رو نگاه کنم. فقط وقتر منصفانه»
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ن رو نگاه کردم. متنفر بودم از  شوچن کردم، ویل پوچ بود. پایی 

 دادم. اینکه ضعفم رو اینجوری جلوی اون نشون یم

 « ای دارم. من یه ایده»ز یه مکث ابروهاش رو باال انداخت: بعد ا

وع به تکون دادن صندیل به سمت گوشه ن ایستاد و رسی ی اوکلی 

اتاق کرد. بعد برگشت و من رو کشید تا بایستم قبل از اینکه به 

ها رو خاموش سمت صندیل هدایتم کنه. وقتر که نشستم، چراغ

خونه ن  که فقط چراغ آشتی
فضای مبل رو خییل کم  کرد تا زمانن

کرد و تقریبا من رو کامال پوشونده بود. سپس خودش روشن یم

 ها روبروی من قرار داد و بهم نگاه کرد. رو روی کوسن

« .  «تظاهر کن توی ویر هستر

 زمزمه کرد. 

من لیاقتش رو نداشتم، ویل به هر حال بهش نگاه کردم. وقتر که 

کشید تماشاش کردم؛ شلوار تنگش رو تا روی بخیسی از رونش  

هاش رو وقتر که سوتینش رو کنار زد و قبل از اینکه ییک از دست

ه، نوک سینه ن پاهاش بتی هاش رو گرفت. آروم نوازشش کرد و بی 

ن رو کنار هاش گذاشت قبل از اینکه همهرسش رو روی شونه چت 

 بزنه و واژن خیسش رو برام به نمایش بذاره. 

ن روی آلتم باسنم رو منقبض کردم و نالی دم. دستم رو پایی 

هاش شهوتیم کرد و گذاشتم و از روی شلوار فشارش دادم. نفس

د.  ن زیپ شلوار جینم رو باز کردم. آلتم انگار برای توجه من داد مت 

هاش به سمت من برگشت، ویل ناگهان دوباره به سقف چشم

ه شد. انگشت هاش رو روی سوراخش چرخوند و من آلتم رو خت 
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ون کشیدم و گوشت سفتش رو مالیدم بدون اینکه  از شلوارم بت 

 هام رو از روی اون بردارم. چشم

 «کالم! »

ن نفس هاش رو داخل واژنش فرو کرد. هاش گفت و انگشتاز بی 

حرکاتش رو تقلید کردم و از این حجم از صمیمیت نالیدم. فقط 

هاش که شدم؛ با صدای نفسبا نگاه کردن بهش غرق لذت یم

 شدم. کنیم غرق لذت یمانگار واقعا داریم سکس یمجوری بود 

هام احساسات درونم بیشتر شدن و مستقیم به سمت بیضه

تر از حد معمویل بشه؛ رفت، ورم کرد و باعث شد آلتم بزرگ

تونستم همه کاری بکنم. من مثل یه معتاد بیشتر انگار که یم

 خواستم. خواستم؛ ازش بیشتر یمیم

ن ب»نالیدم:   « ه من نگاه کن. اوکلی 

هاش رو روی من آورد و نگاهم رو گرفت. یه بدون درنگ چشم

جوری خودش رو مجبور کرد تا به مشتم که روی آلتمه نگاه 

 نکنه. 

 « بهم نگاه کن. »

ه و توجه تر شد. اش آلتم کشیدهبهم نگاه کرد و زیر نگاه خت 

بهانگشت های من هماهنگ شده بود و تمام هاش با حرکت و ضن

رسید زیر یه موچی از فشار قرار گرفته. صدای دنش به نظر یمب

 هاش بلندتر و تندتر شد. ناله

 « باهام ارضا شو. کالم، باهام ارضا شو! »
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ون آورد تا روی کلیتش بکشه و بدنش رو  انگشت شستش رو بت 

هاش که کشیده شده بود رو از هم باز کرد و در سفت کرد. رون

هاش منقبض شد، من ارضا شدم. حایل که واژنش دور انگشت

هام روی اون بود آلتم رو مالیدم تا وقتر که همونطور که چشم

 هام پاشیده شد. آب سفید متن روی سینه

! »نفس نفس زدم:  ن  « فاک اوکلی 

 « هنوز نکردیم، ویل شاید یه روزی. »نفس نفس زد و گفت: 

هام به خاطر خنده لرزید. بدنم احساس لبخندی زد و سینه

ام با هر ی سینهکبایل داشت انگار که روی هوا معلقم. قفسهسب

ون یمنفسم منبسط میشد و هر کدوم یکم راحت اومد و تر بت 

 اون با من خندید و به من لبخند زد. 

ن  جا بهش ده قدم بینمون فاصله بود، ویل من درست همی 

ن پاهاش   که زبونم بی 
ی داشتم تا زمانن احساس نزدییک بیشتر

 بود.  مخفن شده

ن یا من رو ارضا یم کشید. فقط امیدوار کرد یا به نابودی یماوکلی 

 نمونده بود که 
ر
ن زیادی از من باف بودم اویل باشه؛ چون که چت 

 بخواد نابود کنه. 

خونه بره و با یه حوله ن ی خشک قبل از اینکه به سمت آشتی

 برگرده، لباس زیرش رو دوباره پوشید. 

 « ممنون. »نگاهش رو گرفتم: 

ی بیشتر از یه حوله بود. یم ن  دونست که تشکر من به خاطر چت 
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 « هر کاری از دستم بربیاد کالم. »

تش رو  ن کردم و دوباره شلوارم رو پوشیدم. سوییرسی خودم رو تمت 

 پوشید، ویل پاهاش برهنه بود. 

؟یم»  «خوای بمونن

 ی تخت گذاشت. پرسید و رسش رو گوشه

 «تونم یا نه. دونم که یمنیم»

 صادقانه جواب دادم. 

؟تونن تالشت رو یم»  « کتن

 کردم. تونستم؟ برای اون هر کاری رو امتحان یمیم

رسش رو تکون داد و من بلند شدم و باهاش روی تخت رفتم. 

ای نداشتم که قراره چجوری پیش بره. من بعضن هیچ ایده

دیدم و با لرزش و عرق کردن از خواب بیدار ها کابوس یموقت

ن درونم من رو وادار کرد تا روی تخت دراز شدم، ویل همهیم چت 

بکشم و تا تونستم اون رو نزدیک خودم نگه داشتم. یه لحظه 

 وقت. کردم؛ هیچهم رهاش نیم

 خواستم بهش اخطار بدم. هنوز یم

 « من تا حاال این کار رو انجام ندادم. »

 « . منم همینطور »چرخید تا باهام روبرو بشه و لبخند زد: 

 « سالته.  ۱۹آره، ویل تو »
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سن برای تجربه کردن مهم نیست. مطمئنم که خییل از »

یک نشدن در حایل  ون تا حاال تختشون رو با کیس رسی مردهای بت 

. که خییل هم از تو بزرگ ن  « تر هسیر

 « زنم که حق با توئه. حدس یم»

 « البته که حق با منه. »

ز اینکه انگشت ییک از تار موهاش رو پشت گوشش زدم قبل ا

هاش بکشم. وقتر نوک انگشتم رو بوسید، یه شستم رو روی لب

یسیته به قفسه به زد. ی سینهجریان الکتر  ام ضن

ها هست که من انجام ندادم. » ن  « خییل چت 

کردم متنفر بودم، ویل نیاز بود گفتم و از اینکه باید تاییدش یم

 که بدونه. 

 « اشکال نداره کالم. »

... تو باعث مییسی که بخوام صادق باشم؛ تو دونم، فقطیم»

ن نیستم چرا، باعث مییسی حس کنم یم تونم صادق باشم. مطمی 

 « ویل اینجاست. این حسیه که فقط وقتر کنارتم دارم. 

ن آدیم » این اشتباهه که من به خودم افتخار کنم که برات همچی 

 « هستم؟

 زمزمه کرد و پرسید. 

کنم. من به تو اهمیت میدم و   خوام با تو امتحانشنه، من یم»

توی این چند ماه گذشته، تو برای من بیشتر از یه دوست بودی. 
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ی درباره ن ی تو هست که با من مونده؛ هر چقدر هم که یه چت 

 « این کارمون اشتباه باشه. 

خوام با من یم»قبل از اینکه دوباره بگمش نفس عمیفر کشیدم: 

 « تو امتحانش کنم. 

ن اشتبایههیچ»  « در مورد این نیست.  چت 

به خاطر لحن محکمش ابروهام رو باال انداختم. به خاطره 

 العملم لبخندی زد. عکس

 نیست و »
ی

به جز اینکه من دانشجوت هستم، ویل این همیشیک

خوام مدام با این مبارزه کنم. من به تو اهمیت میدم و تو من نیم

 « خوام. رو یم

زدم قبل از اینکه دوباره  هاشی نریم روی لبجلو رفتم و بوسه

 روی بالشتم برگردم. 

ام دستش رو بینمون گذشت و دستم رو لمس کرد و برای اجازه

های الغرش به منتظر موند. کف دستم رو باز کردم و انگشت

 های من قفل شد. انگشت

هام آروم شدن و به خواب رفتم. یه جوری معجزه آسا نفس

. هاش بود مثل یه هام توی دستدست
ی

 خط ممتد زندگ

___________________________ 
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 فصل بیست و دوم 

 

ن   اوکلی 

 

ن بار چشم دونستم ساعت هام رو باز کردم نیموقتر برای اولی 

ون یمچنده، ویل یه پرتوی نور از پشت پرده اومد. وقتر هام بت 

ی اتاق گذاشته شده، بدنم رو کشیدم صندیل رو دیدم که گوشه

شب افتادم. دستم رو دراز کردم و انتظار داشتم که کالم و یاد دی

 ی رسد رو پیدا کردم. رو پیدا کنم. به جاش مالفه

ی ازش نبود؛ مگه اینکه توی  نگایه به اطراف انداختم. ختی

دستشونی قایم شده باشه اون هم با چراغ خاموش، ویل مالفه 

ه ذهنم رسد بود. برای مدنر بود که رفته بود. سیع کردم شیک ک

م که چرا بدون بیدار کردن من نصف  رو پر کرده بود نادیده بگت 

 شب اینجا ترک کرده. 

توی روشونی آب رسد رو به صورتم زدم. یادم به حرفش افتاد که 

 کنه و باید به خاطر این قدردانش باشم. گفت تالشش رو یمیم

وقتر به سمت چراغ خواب رفتم و یه تیکه کاغذ رو دیدم که روی 

 ام آروم شد. ی سینهدر چسبیده، درد توی قفسه

 ! ن  اوکلی 
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من یه قرار مالقات برای صبحانه دارم و باید برم. تو خییل زیبا 

تونم اونقدری که خوابیده بودی و دلم نیومد بیدارت کنم. نیم

 الیقیسی به خاطر دیشب ازت تشکر کنم. 

 ک 

 انگشتم رو روی حرف ک کشیدم و از انحناش خوشم اومد. 

ن بدون هیچ خطش کامال بهش یمدست اومد؛ کامال مستقیم و تمت 

 .
ی

 خط خوردگ

به پشت چرخیدم و به در تکیه دادم و مثل یه احمق عاشق، 

ام چسبوندم. این یه یادآوری بود ی سینهتیکه کاغذ رو به قفسه

که دیشب اتفاق افتاده و فقط یه تصور احمقانه از طرف من 

 نبوده. 

افش واقیع نباشه. نفسم بدنم رو ترک  اگرچه شاید بهتر  بود اعتر

کرد وقتر که داستانش رو به یاد آوردم. من شوکه شده بودم. 

ن بدنم از درد زیاد برای مردی که جلوم نشسته بود باال  آدرنالی 

 1٩3کرد برای پردازش اینکه کالم با رفته بود. ذهنم تقال یم

ترین شکل ممکن متر قد و بیش از دویست پوند وزن به بدسانتر 

ازش سوءاستفاده شده. نتونستم آخرین اثری که روی اون داشته 

رو تصور کنم، ویل بعد از توضیحش خییل از کارهاش با عقل 

 اومد. جور دریم

یه بخیسی از من از اینکه مجبورش کردم بهم بگه متنفر بود. به 

مندهجاش ترجیح یم اس که دادم بهم بگه از خودش رسی
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ی بشنوم به جز خواد. ترجیح یمدانشجوش رو یم ن دادم هر چت 

 اینکه ازش سوءاستفاده جنیس شده. 

  هام دوباره سوخت. چشم

ای بود. بیشتر از اونچه که العادهاون خییل مرد زیبا و خارق

کردم و اون به خاطر من خودارضانی کرد. دوست فکرش رو یم

با من خواست که اون لحظه رو داشت که من بهش نگاه کنم. یم

یک باشه. اون به اندازه  کنار من احساس امنیت یمرسی
ن
 کرد. ی کاف

موچی از احساسات وجودم رو فراگرفت و وقتر که ارضا شدم، به 

آرامش رسیدم و با خودخوایه ازش خواستم که بمونه. به اون 

 آرامش نیاز داشتم همونقدر که اون هم بهش نیاز داشت. 

ی این احساسات چی کار کنم؟ خواستم با همهدر طول هفته یم

شنبه به مدرسه با افکارم تنهام گذاشته بود تا وقتر که روز سه

ش بهش نداشتم. حتر کاغذ رو وارونه  برگردیم. من هیچ راه دستر

اش رو برام گذاشته باشه، کردم و امیدوار بودم که شاید شماره

ویل خایل بود. خودم رو زدم به خاطر اینکه کارتش رو توی 

 صبانیت دور انداختم. ع

 بود و فقط یم
ی

تونستم بهش ایمیل بزنم، ویل این اوج بیچارگ

 اش رو داشتم. ایمیل مدرسه

ش داشته باشه و بازش کنه،  خدانی نکرده ییک بهش دستر

 گفت؟ اونوقت با خودش چی یم

کنم رسوندی ممنون که من رو از سکس کالنی که داخلش کار یم

ن برای خود ن دستخونه. همچنی  هام وقتر ارضانی با من و گرفیر
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ام چون دوست دارم که خوابیده بودیم ممنونم. این هم شماره

  بینمت. دوباره هم انجامش بدیم. این هفته رس کالس یم

 خییل عایل میشد! 

قبول کردم که برای این چند روز ارتبایط نداشته باشیم و تصمیم 

عدی که با کالم ی بگرفتم تحقیق کنم و یه نقشه بکشم. دفعه

ی بیشتر از هستم، یم ن  آماده باشم و شاید برای یه چت 
خوام بیشتر

 نگاه کردن تالش کنم. 

... 

رفتم. آماده شنبه با اعتماد به نفس توی محوطه راه یمصبح سه

 که یقه
ی

ت بیک ام افتاده بود و اش از روی شونهبودم با یه سوییرسی

رمز روشن بود تا با بند سوتینم از زیرش مشخص بود. نازک و ق

الک ناخن و رژ لبم ست بشه. موهام رو باز گذاشته بودم در 

حایل که یکم موج داشت. وقت گذاشته بودم تا خییل زنونه به 

 نظر برسم. 

ن فکر رو بکنه.   امیدوار بودم کالم هم همی 

ام گرفته چون وقتر وارد کالس شدم، متوجه تونستم بگم نقشهیم

ن تکیه  شدم که جا خورد. اون توی جای همیشگیش مقابل مت 

کرد، ویل وقتر من داده بود و با نگاه رسی    ع با دانشجوها سالم یم

از در وارد شدم، اون باهام سالم کرد و از نفر بعدی جاموند وقتر 

ن من رو توی کالس نگاه کنه.   که برگشت تا راه رفیر

، امروز قرار داری»وقتر نشستم اولیویا گفت:   لعنت بهت دختر

 « چون خییل سکیس شدی. 
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 « فقط یکم به اعتماد به نفس نیاز داشتم. »

م رو درآوردم. با نی   اعتنانی گفتم و دفتر

ی پرسها رو باال کردی؛ اگه بدونن منظورم خب به نظرم تو همه»

 « چیه! 

س هم باید »گفت و ابروهاش رو تکون داد:   پت 
جهنم! حتر دکتر

ن جمع کنه.   « فکش رو از روی زمی 

 « ه، نه بابا. او »

هخواستم اولیویا متوجهنیم ی کالم روی من بشه. این ی نگاه خت 

 خواستم. رسوانی رو برای جفتمون نیم

 « داری، لیو. تو خنده»

اش رو به کالس که ادا درآورد و موهاش رو تکونن داد و توجه

وع شده بود داد.   رسی

 ی کالسرسید بقیهمطمئنم فقط من بودم؛ چون به نظر یم

اشون به کنفرانسه، ویل تنش خییل بیش از حد معمول باال توجه

کردم به افتاد، حس یمهاش به من یمبود. هر بار که چشم

ن گوش یمهمه داد که ما جلوی کردن نشون یمی کسانی که داشیر

ه شد حس این رو داشت که همدیگه ارضا شدیم. ثانیه ای که خت 

پایان کالس قلبم از هیجان  اس و مطمئنم که تا انگار چند دقیقه

ن تمام ساعت رو  منفجر میشه. یه جوری بدون آتیش گرفیر

 گذروندم. 
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ی شانسم برای حرف زدن با کالم رو اولیویا منتظر من بود و همه

ن برد. حداقل امیدوار بودم که شماره رد و بدل یم کنیم، ویل از بی 

شدم، ویل تونستم این کار رو کنم وقتر اون کنارمه. ناامید نیم

قبول کردم که باید یه روز دیگه صتی کنم. وسایلم رو جمع کردم 

 و ایستادم که برم. 

 « خانم درینگر! »

صدای آرویم به پوستم برخورد کرد و باید با حرارنر که توی 

هام کردم. سیع کردم گونهرفت مبارزه یمام باال یمی سینهقفسه

م. خونرسد، آروم و خوددار؛ ب اید خونرسد و آروم و رو گاز بگت 

 موندم. خوددار یم

س؟»  پت 
 « بله دکتر

م بیای تا در مورد زمان مالقاتتون حرف » میشه لطفا بعدا به دفتر

 « بزنیم؟

کرد گفت و به باال نگاه نکرد تا من وقتر که وسایلش رو جمع یم

ام مچاله شد زیر فشار اینکه چه معتن ی سینهرو ببینه. قفسه

اش کرد. یعتن من همهکه از دیدن من اجتناب یمبرای اون داشته  

ش تا رو اشتباه برداشت کردم؟ اون یم خواست من برم توی دفتر

ها فقط یه اشتباه بوده؟ از اینکه من ی اینبهم بگه همه

ی اویل که اینجوری اومدم رس کالس عصبانیه؟ دوباره به نقطه

وع شد بریمی اینهمه قراره یه رسد  زنیم؟گردیم و درجا یمها رسی

 و گرم بشه؟ 
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اش به رسم هجوم آورد و صدای یه زنگ توی گوشم ایجاد همه

 کرد. 

 « تونم امروز عرص بیام. البته، یم»

صدام تیه بود و هیچ هیجانن که قبلش داشتم داخل صدام 

خواستم گریه کنم وقتر برگشتم تا به وجود نداشت. تقریبا یم

ام برگشتم، اون روی شونه سمت در برم. وقتر یه بار دیگه از 

 کرد و بهم چشمک زد. داشت من رو نگاه یم

نه، اون از هیچی پشیمون نبود؛ اون فقط توی پنهان کردن 

ه. احساساتش و خواسته  اش از من بهتر

خواستم بهش یه لبخند سکیس بزنم، ویل من از اینکه اون قرار یم

وت بودم. لب ن هانبود من رو از خودش برونه توی هتی م رو بی 

هام گرفتم و با لبخندم مبارزه کردم. تالش کردم هیجانم دندون

ی که نیاز داشتم، این بود که  ن رو از اولیویا پنهان کنم. آخرین چت 

ه.  س چه ختی  پت 
ن من و دکتر  کیس بفهمه بی 

... 

ها دیرتر اومد. دقیقهی زیست شناش کش یمزمان توی دانشکده

عت برای هر دقیقه دو بار ی ساگذشت انگار که عقربهیم

چرخید، ویل خییل زود وقت ناهار شد و من باید با خودم یم

ش ندوئم. خودم رو مبارزه یم کردم تا توی راهرو به سمت دفتر

وادار کردم نرمال و عادی راه برم. وقتر که به راهرو رسیدم، با 

رسعت نرمال وارد شدم و یه لبخند طبییع رو برای دانا آماده 

س. کردم،   پت 
 ویل اون اونجا نبود؛ هیچکس نبود، به جز دکتر
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وارد اتاقش شدم و در رو بستم و قفل کردم. آماده بودم تا 

دونستم خوام، ویل نیمدونستم چی یمام رو عمیل کنم. یمنقشه

چجوری قراره اجرا بشه. اینکه تونستم یواشیک و مخفیانه وارد 

 اتاقش بشم عایل بود. 

، اینجا چی » ن ؟!  کار یماوکلی   « کتن

کرد و وقتر ها نگاه یمهای گشاد پرسید. اون به برگهکالم با چشم

 ی حضورم شد. که صدای در رو شنید متوجه

به نظرم بقیه کنجکاو بشن وقتر بفهمن یه دانشجو اومده »

 « داخل اتاق معلمش و در رو قفل کرده. 

عادی نیست که زمان»  کیس ندید که من اومدم و این هم غت 

 .  « ناهار خوردن در رو قفل کتن

لبم رو گاز گرفتم، جنگیدم تا لبخندم رو نگه دارم و نفس عمیفر 

ل کنم. خییل تند یم بان قلبم رو کنتر کوبید؛ مطمئنم کشیدم تا ضن

 تونست از روی صندلیش ببینه. که یم

کرد عینکش رو درآورد و در حایل که نزدیک شدن من رو تماشا یم

خم کرد. نگاهش رو با نگاهم نگه داشتم تا زمانن رسش رو به کنار 

ش و خودش پیدا  ن ن مت  ش چرخیدم و راهم رو به بی  ن که دور مت 

ن تکیه دادم و چشم هاش هام رو روی لبکردم. به پشت مت 

 انداختم. 

د و اون رو زنده یم ن کرد. اعصابم توی آرامش روی پوستم فریاد مت 

د و تقریبا نزدیک بود بیخ ن یالش بشم، ویل باید بدنم جرقه مت 

 خواستم. کردم. به خاطر اون؛ من این رو برای اون یمتالش یم
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 هام کشیدم نالید. وقتر زبونم رو روی لب

س. »  پت 
 « من رو ببوس دکتر

 زمزمه کردم. 

ن دست هاش قاب گرفت. هر لمسش نرم و ایستاد و صورتم رو بی 

 هاش محکم و خشن رویآروم بود. سوپرایز شدم وقتر لب

 اش پر از خواستنه. هام قرار گرفت و اینکه چقدر بوسهلب

زبونش از لبم رد شد و من هم ادامه دادم. مشتاق بودم که هر 

بخش از نیازش رو داشته باشم. وقتر نیاز داشتیم که نفیس تازه 

 کنیم، به زور از هم جدا شدیم و از هوای بینمون نفس کشیدیم. 

اف کردم و « برات تنگ شد. وقتر بیدار شدم و نبودی، دلم » اعتر

 از تزلزل توی کلماتم متنفر بودم. 

 « متاسفم. »

جواب داد و با تکون دادن رسش به کناری، از نگاه کردن توی 

 هام طفره رفت؛ انگار داشت پنهان میشد. چشم

ی بیشتر از جلسهعکس ن اش باعث العملش نگرانم کرد. یه چت 

 رفتنش شده بود؟ 

 « چی شده؟»

عقب رفت، ویل من بازوش رو نگه داشتم و اون رو یه قدم 

 نزدیک نگه داشتم. 

 « لطفا باهام حرف بزن. »
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 « من... »

ی فکش تیک خورد در حایل که من دستم رو مکث کرد، ماهیچه

کشیدم. بهش زمان دادم تا کلماتش رو آروم روی بازوش یم

 پردازش کنه. 

 « . من وقتر بیدار شدم بیش از حد واکنش نشون دادم»

 « کالم! »

ن بدی اتفاق افتاده بود و من باهاش بیدار  متنفر بودم از اینکه چت 

به زد که ازش خواستم بمونه و  نشدم. عذاب وجدان بهم ضن

ون بره.  ی شدم که مجبورش کرد صبح از تخت بت  ن  باعث هر چت 

 « خواستم تو رو درگت  کنم. متاسفم، نیم»

منده  وقعیت متنفر بودم. اش متنفر بودم. از این ماز لحن رسی

 « کال! »

معذرت خوایه »اش رو جلب کرد. گفتم. صدای محکمم توجه

 « نکن. من به خاطر تو اینجام. 

های آبیش انگار نیاز بود که اون کلمات رو بشنوه؛ چون که چشم

ن تاریک شد و به لبم حمله کرد و محکم تر از قبل من از خواسیر

ن بذاره و من رو لبهرو بوسید. با دستش باسنم رو گرفت تا  ی مت 

ه.  ن پاهام قرار بگت   بتونه بی 

تم برد و سینهکف دست هام رو توی مشتش هاش رو زیر سوییرسی

گرفت؛ ماساژشون داد و انگشت شستش رو روی نوک حساس 

هام کشید. از شور و هیجانش نالیدم و اون عقب کشید تا سینه
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و ببوسه. من ام ر های بازش از روی گردنم تا روی ترقوهبا لب

هاش شدم. گذاشتم دستم روی بازوهای ضخیمش غرق بوسه

اهش پوشیده شده بود. عاشق این بلغزه که با پارچه ی نرم پت 

شدن در حایل که دستش بودم که عضالت بازوش کشیده یم

کرد. یه دستم رو آروم به سمت گردنش باال و روی من حرکت یم

توقفم کنه یا عقب توی موهاش بردم و بهش زمان دادم تا م

بکشه. حرکتش فقط برای یه ثانیه متوقف شد قبل از اینکه 

اش به بدنم رو ادامه بده، ویل باید به خودم یادآوری دوباره حمله

کردم تا تحقیقاتم کردم که برای چه کاری اومدم. باید تالش یمیم

 رو عمیل کنم. 

 « کالم، کالم! »

بل گردنم نالید تا زمانن اش رو جلب کنم. فقط مقاگفتم تا توجه

 که موهاش رو کشیدم و باالخره عقب کشید تا بهم نگاه کنه. 

 « بهم اعتماد داری؟»

های گیجش متمرکز شد در حایل که سوالم رو در نظر چشم

گرفت. نفسم رو حبس کردم. امیدوار بودم که بگه بله، ویل یم

 خودم رو آماده کردم که عقب بکشم اگه گفت نه. 

 « ای. از هر کس دیگهبیشتر »

ه و باید به سختر قورتش  کلماتش باعث شد بغض گلوم رو بگت 

کردم و توی بغلش با گریه و دادم تا بزنمش کنار. باید تمرکز یمیم

 شدم. زاری و احساسانر شدن ذوب نیم

ن پریدم و به عقب هولش دادم تا اینکه نشست.  ن پایی   از روی مت 
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 « من یه تحقیقانر کردم. »

 وهاش با گیچی رفت باال. ابر 

 « برای یه دلیل خییل خودخواهانه! »

 با لبخند کوچییک گفتم. 

ن شدم که دست ن تکیه دادم و مطمی  هام پشتم به یه سمت مت 

ه. دستش رو دیدم که روی بازوی صندیل گذاشت و  قرار بگت 

 نفس عمیفر کشید. 

وع کردم.   رسی

زن یا هیچ ای خواستر که بس کنم، حرف باگه توی هر نقطه»

یل، اوگ؟  « کاری نکن؛ فقط بگو. تو صدرصد تحت کنتر

کرد تا بفهمه حرکت بعدیم چیه؛ مردد بود و صورتم رو بررش یم

 هدف نهاییم چیه، ویل باالخره رسش رو تکون داد. 

 « شلوارت رو باز کن و درش بیار. »

« ! ن  « اوکلی 

ه شدم  با یه نفس اسمم رو گفت، ویل وقتر به شلوارش خت 

 آلتش کشیده شد. شاید مردد بود، ویل هنوز هم هیجان زده بود. 

« . یل، ویل نگاهت رو از من نگت  دوباره رسش رو « تو تحت کنتر

 تکون داد. 

 « گ جلوی توئه، کال؟»

 « تو! »
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 صداش عمیق بود و پر از هیجان و تشنج. امیدوارم کار کنه. 

 « اسمم رو بگو. »

« ! ن  « اوکلی 

تکون دادم و اون با کیم لرزش توی  رسم رو به سمت شلوارش

هاش کمربندش رو باز کرد. همراه با حرکت اون، من هم دست

ن دکمه  که کامال باز شد، سوتی 
تم رو باز کردم. زمانن های سوییرسی

ون بود و  قرمزم مشخص شد و آلت اون هم از شلوارش بت 

 هاش روی من. هاش دور آلت ضخیمش بود و چشمدست

 « ه تو رو توی لحظه نگه دارم. فقط یکم تصویر ک»

ن برد. فقط از فکر  فقط نالید و دستش رو روی آلتش باال و پایی 

تونستم صتی کنم تا اش کنم دهنم آب افتاد. نیماینکه قراره مزه

 بذارمش توی دهنم. آروم! 

کردم، روی زانوهام هاش نگاه یمدر حایل که هنوز توی چشم

خورد همینطور که من  نشستم. سیب گلوش رو دیدم که تکون

ن پاهاش یم  رفتم و آروم دستم رو روی زانوهاش گذاشتم. بی 

دستم رو به سمت رونش بردم، ویل به وسط پاش دست نزدم؛ 

یادت باشه تو تحت »گذاشتم خودش کارش رو ادامه بده. 

 . یل. نگاهت رو از من نگت   « کنتر

ن آلتش رو  یکم لمس یه اینچ جلوتر رفتم تا اینکه لبم قسمت پایی 

ن شد، ی سینهی آروم بهش زدم. قفسهکرد و یه بوسه اش سنگی 

ن شعلهویل چشم ور بود همینطور که هاش همچنان از خواسیر
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ن روی انگشت هاش تا باال دهنم رو باز کردم و زبونم رو از پایی 

کشیدم. طعمش روی زبونم منفجر شد وقتر رسش رو توی 

هام رو م که چشمخواستدهنم گذاشتم و گرفتمش. خییل یم

هام اش بشم، ویل خودم رو وادار کردم تا چشمببندم و غرق مزه

 باز بمونه و براش خوردم. 

هاش رو از روی آلتش هاش برام مثل یه هدیه بود و دستناله

هام زیر سوتینم برداشت. یه دست آزادش رو گرفتم و روی سینه

اش رو بردم گذاشتم. با لبم به کارم  ادامه دادم و دست دیگه

ن موهام مخفیش کردم.   روی رسم و بی 

 « خوای من رو تکون بده. تو رئییس کال؛ هر جوری که یم»

 ام زد. باسنش رو بلند کرد و آلتش رو به چونه

 « خوره؟اسمم رو بگو کالم، گ االن داره تو رو یم»

« ! ن  « تو، اوکلی 

 نالید. 

 « . خوبه، حاال حواست به من باشه تا توی لحظه باشی »

هام رو بیشتر به کف دستش فشار دادم و اون فشارشون سینه

 داد. 

م. من نگاهم رو ازت نیم»  « گت 

اش خارج شد. خودش رو محکم توی دهنم فشار ای از سینهناله

تر بخورم چون نیاز داشتم نگاهم بهش تونستم عمیقداد. نیم

ون یم ام با کشید، گونهباشه، ویل همینطور که اون آلتش رو بت 
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هر ساک زدن گود میشد. زبونم رو روی آلت سفتش چرخوندم. 

دستش که توی موهام بود رو دوست داشتم و من رو هر جوری 

ام رو نیشگون داد. وقتر نوک سینهخواست حرکت یمکه یم

گرفت، دور آلتش نفس نفس زدم و نزدیک بود چشمم رو 

 ببندم، ویل سیع کردم که نبندمش. 

ن »  « ! اوه خدا، اوکلی 

اسمم رو مثل یه دعا گفت. وقتر لبم رو باز کردم تا بذارم ببینه 

کشم و آب روی آلتش رو که زبونم رو روی سوراخ آلتش یم

لیسم، گم شد. رسش رو به عقب صندیل تکیه داد و رسم رو یم

ن  وع کردم به خوردنش انگار تر برد. چشمپایی  هام رو بستم و رسی

و وقتر که اون محکم بهم فشار که گرسنمه. گلوم رو باز کردم 

کشیدم و اون با هر فشارش توی داد، از طریق بیتن نفس یمیم

کرد. وقتر دستش پشت رسم بود و محکم فشار ام یمگلوم خفه

کرد، حتر یه بار هم جلوش مقاومت داد و ازم استفاده یمیم

خواستم مقاومت کنم. عاشق هر باری بودم که با رس نکردم؛ نیم

لش رو با فه یمآلتش خ شدم چون به من اعتماد کرده بود. کنتر

 داد. من از دست یم

تر فشارهای کوتاه و بلند ادامه داشت و من تمرکز کردم تا محکم

 بخورمش. 

 « دارم ارضا میشم اوک! دارم میام. »

خوام قورتش بدم، محکم بهش چسبیدم تا بهش بفهمونم که یم

 هم شل گرفتهویل به اندازه
ن
بودم تا هر وقت بخواد من رو  ی کاف
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عقب بکشه. نیازی نبود که نگران باشم چون دقیقا یکم بعدش 

آب متن شور و گرمش رو توی گلوم خایل کرد و من هر اونس 

کردم که ازش رو قورت دادم. آبش خییل زیاد اومد و من تقال یم

 ام رس خورد. اش رو قورت بدم و یکم از آبش روی چونههمه

کرد ثل موسیفر توی گوشم بود در حایل که مبارزه یمهاش مناله

ده ها رو متوقف کنه. باالخره فشار اش اونتا پشت فک فرسی

محکمش رو از روی موهام برداشت و من عقب کشیدم و آروم 

ن شدم  تمام آلت نیمه سفتش رو لیسیدم و بوسیدمش و مطمی 

ن یمبینه همهکه یم انگشتم  کردم و از رویی آبش رو با دستم تمت 

 خوردمش. یم

ش گذاشت و با یه ناله ن ی دیگه به سمتم اومد و من رو روی مت 

خواست روی زانوهاش خم بشه، ویل من متوقفش کردم و 

های وحشیش بهم نگاه کرد و پر کشیدمش سمت خودم. با چشم

 از سوال بود که چرا متوقفش کردم. 

 « من نه، فقط تو. امروز فقط تو. »

هاش کشیدم و لبخند زدم. عاشق این بودم دستم رو روی گونه

ل بود؛ آروم و غرق در لذت بود.   که اینقدر خارج از کنتر

ام رو اش سینههای بریدههام گذاشت و نفسرسش رو روی شونه

وع به لرزیدن کرد نگرانن درونم نوازش کرد. وقتر شونه هاش رسی

 حس کرد. هام رو نی پر شد. فکرم رو خایل کرد و انگشت

 اک! گند زدم، گند زدم! ف
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نفسم رو حبس کردم و در حایل که وحشت کرده بودم این فکر از 

رسم گذشت که االن باید چی کار کنم، ویل بعدش صدای 

اش رو شنیدم و ییک دیگه، تا اینکه کامل خندید. گرفتمش و خنده

دونستم که من گذاشتم بخنده، گذاشتم صداش پرم کنه. یم

توی موهاش فرو کردم و روی رسش رو هام رو باعثشم. دست

ن گردنم رو بوسید تا به لبم  وع کرد و از پایی  بوسیدم تا زمانن که رسی

 رسید. 

 « ممنون، ممنون. »

ن بوسه  کرد. هاش زمزمه یمبی 

 « ممنون از تو کالم، ممنون که بهم اعتماد کردی. »

من چی »ام گذاشت: دستش توی موهام رس خورد و روی گونه

 « ه الیق توام؟کار کردم ک

 « دونم، ویل از هر کاری که کردی خوشحالم. نیم»

ن آخرین بوسه رو بهش دادم و عقب کشیدم. چشم هام رو پایی 

اش و باالی شلوارش که باز بود. به انداختم روی آلت خوابیده

ردی از رژ لب قرمز که روی بدنه و رس آلتش بود لبخند زدم و 

م؛ زنن که من زن خوشبختر بودم که تونستم ا زش لذت بتی

 تونست همه جاش رو نشونه گذاری کنه. یم

تونم کل روز رو بهت زل بزنم، ویل باید برای کالس بعدیم یم»

 « برم. 

تم رو بستم.   کالم شلوارش رو پوشید و من هم سوییرسی
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ون باشه » ون؟ اگه کیس بت  یمت بت  حاال چجوری از اینجا بتی

؟ ممکنه صدای قفل در رو بشنون و  تونیم با هم اینکه نیم چی

 « خارج بشیم؛ مخصوصا که رژ لب قرمز سکسیت پخش شده. 

ام چجوریه لبم رو پوشوندم. به واکنشم با تصور اینکه االن قیافه

ون آورد.  ش رفت و دستمال مرطوب رو بت  ن  خندید و به سمت مت 

 « البته که تو همیشه دستمال مرطوب رس دست داری. »

 « ام رو پاک کنم. هباید بتونم گندکاری»

لبخندم رو پنهون کردم. عاشق اینم که اینقدر کمالگراست. در رو 

ون رسک باز کرد و در حایل که من لبم رو پاک یم کردم به بت 

 کشید. 

ون توی راهرو. نیم خواستم دوباره در رو باز گذاشت و رفت بت 

ام رو تمام هفته رو بدون حرف زدن با اون بگذرونم. شماره

د، پیداش و گذاشتم زیر دستمال؛ وقتر اوننوشتم  ن ها رو کنار مت 

 کنه. دونستم این کار رو یمکرد که یمیم

دوباره برگشت داخل و قبل از اینکه روی صندیل بشینه من رو 

 داشتم که دانا اومد داخل. بوسید. داشتم کیفم رو بریم

س. خواستم بدونن که من از ناهار برگشتم اگه »  پت 
به سالم دکتر

 . ن . اوه! سالم اوکلی  ی نیاز داشتر ن  « چت 

 « سالم دانا. »

؟ فکر کردم دیگه خسته شدی از تو امروز اینجا چی کار یم» کتن

 « اینجا. 
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 با لبخند به کالم نگاه کردم و دیدم رسخ شده. 

س چند تا سوال یمباید درباره»  پت 
پرسیدم، ویل ی کالس از دکتر

م.   « االن دارم مت 

ن نگاهم رو کردم و به سمت در برگشتم و از دانا تریو معصومانه

 عبور کردم. 

س. »  پت 
 « خداحافظ دکتر

___________________________ 
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 فصل بیست و سوم 

 

 کالم 

 

« ! ن  « اوه، فاک اوکلی 

 آروم نالیدم و موهاش رو توی مشتم گرفتم. 

 « محکم من رو بخور. »

 بود که یه لرزش نالید و ناله
ن
به سمت آلتم اش اونقدری کاف

 هام که کف دستش گرفته بود. بفرسته و بره توی تخم

خوره؛ یه ساک زدن تونستم باور کنم که دوباره داره برام یمنیم

  واقیع. 

ه شدن توی چشمخدایا! اولیش همه هاش، حس چی بود. خت 

های نرمش، موهای بلندش توی مشتم در حایل که کردن سینه

 بخش بود. کشید خییل لذتزبونش رو به باالی آلتم یم

اش هر کاری کرد تا من رو توی لحظه نگه داره. با اون رفتار زنونه

لم رو از دست  یه بار هم به جای دیگه نگاه کرد تا اینکه من کنتر

هام رو باز نگه دارم. اون کاری کرد تا بهم دادم و نتونستم چشم
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ی رو بده که فکرش رو هم نیم ن  وقت به دستشکردم هیچچت 

ی بهم داد که تسلیمش شدم.  ن  بیارم؛ چت 

 جهنم! اون به خاطر من تحقیقات کرده بود؛ برای من. 

ه شدم به رد رژ لتی که دور آلتم بود.  ن نگاه کردم. خت  االن به پایی 

جوری که رد رژ لب روی ابعاد آلتم کشیده شده بود در حایل که 

دادم من رسش رو محکم گرفته بودم و خودم رو درونش فشار یم

تا اینکه آلتم به ته گلوش برخورد کرد. دور رس آلتم رو محکم 

های خیسش فهمیدم که فشار داد و وقتر بهم نگاه کرد، با چشم

  دیگه کارم تمومه. 

. یم» ن اش رو تونم توی حلقت بریزم؟ همهدارم ارضا میشم اوکلی 

 « قورت میدی؟

 ارتباط آلتم رو از دهنش درآورد و زبونش رو روش کشید و اصال 

 چشیم رو قطع نکرد. 

س! تا قطره»  پت 
  «ی آخرش دکتر

تر از قبل خییل ضی    ح گفت قبل از اینکه دوباره من رو محکم

 بخوره. 

دادم تا هام رو فشار داد و من باید فکم رو به هم فشار یمتخم

م. ام رو که یمجلوی ناله  کوچیکم داد بزنم بگت 
خواستم توی دفتر

نبض زد، با آب منیم دهنش رو پر کردم. در حایل که آلتم 

برخالف اینکه چقدر رسی    ع سیع کرد قورتش بده، یکم ازش از 

ی بود که به عمرم دیدم. لبش رسازیر شد و این شهونر  ن   ترین چت 
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ی آخرش رو خورد؛ حتر اون اون رس قولش موند و تا قطره

ی لبش بود رو برداشت و از روی مقداری هم که گوشه

 یسید. هاش لانگشت

هاش هام رو روی لببلندش کردم و رسم رو نزدیک بردم تا لب

فشار بدم. طعم خودم رو روی لبش چشیدم. هر بار که به خاطر 

اش منفجر افتاد، قلبم نزدیک بود از هدیهمن روی زانوهاش یم

بشه؛ نه فقط برای ساک زدنش، ویل برای نزدیکیش. آینده، 

 برای نفس کشیدن بد
ر
ام مدام من رو ون اینکه گذشتهآزادی، اتاف

 تسخت  کنه. 

برام سوال بود که اون هم این رو دیده یا نه. قدردانن رو دید و... 

ی بود که قبال حس نکرده بودم.  ن نه لزوما عشق، ویل چت 

م، ویل حس یمنیم ام کردم از چهرهتونستم جلوی خودم رو بگت 

  نه. کامال مشهوده و برام سوال بود که متوجه شده یا 

 برام سوال بود که شاید اون هم حسش کرده. 

 کال! »
ی

 « بهت گفتم که وقتر درونتم بهم بیک

  مقابل لبش زمزمه کردم. 

 با بازیگوشی لبم رو گاز گرفت. 

امروز یکم زیادی شیطون شدم. دوست دارم دانشجونی باشم »

 « خورتش. که جلوی معلمش زانو زده و یم

 « خدایا! »نالیدم: 

 ر کوبید. تقلبم محکم
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ی » باید نگران این باشم که این حرفت چقدر من رو حرسی

  «کنه. یم

 « فقط منم، پس مشکیل نیس. »

 این رو گفت و برام بوس فرستاد. 

...  

 

ن کفش هاش رو پوشید و لباسش رو بست. رژ لب قرمزش اوکلی 

پخش شده بود. شک نداشتم که روی لب من پخش شده و 

 ه کردم، رد رژ لب روی اون هم بود. ام نگاوقتر به آلت خوابیده

ام رو نادیده وقتر فهمیدم زمانمون محدوده، آلت کشیده شده

گرفتم و برگردوندمش داخل شلوارم و پوشیدمش. زمان ناهار 

  تقریبا تموم شده بود. 

؟» ن کتن  « قرار نیست خودت رو تمت 

 پرسید. 

م. یمگذاشتمش برای وقتر که دوش یم» تونم با مشتم گت 

 « المش و به تو که چجوری رژ لبت رفته اونجا فکر کنم. بم

ای که های طالییش رو بست انگار که داره صحنههای چشمپلک

کنه. بعد ایستاد و دستش رو دراز کرد: توصیف کردم رو تصور یم

 « تونم شورتم رو داشته باشم لطفا؟یم»
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و اون وقتر برای بار اول وارد شده بود، من در رو قفل کرده بودم 

م نشسته بود و شورت رو از پاش درآورده بود و من  ن روی مت 

ن پاهاش گم کرده بودم.   زبونم رو بی 

به صندلیم تکیه دادم و یه لبخند از خود رایصن زدم و تکون 

 نخوردم تا شورتش رو از جیبم دربیارم. 

 « دارم. فکر کنم امروز این رو هم نگه یم»

 « کالم! »

 توبیچن گفت. 

 « مشب هر وقت که خواستر بیای تا برشون داری. تونن ایم»

با امید گفتم. وقتر جوابم رو نداد، لبخندم از روی صورتم رفت 

؟»و اون نگاهش رو گرفت:   « بذار حدس بزنم، کارم چی

 « متاسفم، امشب ترجیح میدم بیشتر پیش تو باشم. »

خواست و از اینکه اینقدر لحنم پر از ناامیدی دونستم که یمیم

ن ترم بود پس بو  د متنفر بودم. فقط دلم براشون تنگ میشد. بی 

خوند باید نیازی نبود برای کارهای درسیش بیاد و اگه درس نیم

  رفت توی ویر کار کنه. یم

خودخواهانه بود که حتر این احساسات رو داشته باشم. توی 

کرد هاش گود رفته بود و هنوز مدیریت یمی اخت  زیر چشمهفته

ی ت زمان داره من رو ببینه. اون سختکه هر وق ن تر از اون چت 

کرد و من مثل یه بچه غرغر که من بتونم فکر کنم کار یم

ل دارم. کردم. من بیشتر از اینیم   ها روی خودم کنتر
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 « خوای! دونم که یمیم»

  بهش لبخند اطمینان بخیسی زدم و ایستادم تا بغلش کنم. 

باید »ام رو بوسید: چونههای پاش بلند شد و چال روی انگشت

 « ترم دیگه دارم. برم. من قبل از پایان امروز یه میان

ون نباشه. » ن بشم که کیس بت   « اوگ، بذار مطمی 

ن شدم که منطقه امنه. بعد برای با نی  مییل رهاش کردم و مطمی 

ن رفت.   آخرین بار بوسیدمش و اوکلی 

...  

 

امتحانن گذروندم های عرص رو با تقال کردن برای تصحیح برگه

ن بود که امشب کار یم کرد. در حایل که ذهنم مدام به فکر اوکلی 

 عصتی یمهر چی بیشتر تمرکزم از دست یم
شدم. رفت بیشتر

ها رو تمام کردم وقتر عصبانیتم وارد کارم شد، نمره دادن به برگه

وع کردم براشون نوشته ن نوشتم. این من و رسی های طعنه آمت 

تدریس بودم و همیشه آروم و خونرسدم و حاال  نبودم؛ من عاشق

 هر چی هم که بشه. 

 « چیه؟! »وقتر ییک به در کوبید داد زدم: 

 « روز سختیه؟»دانا با ابروهای باال به داخل رسک کشید: 

ببخشید دانا، »با یه نفس عمیق، دستم رو روی صورتم کشیدم: 

 « ای بود. روز طوالنن 
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 « مشکیل نیست. »

خواستم بگم که من فقط یم»نان بخیسی گفت: با لبخند اطمی

م.   « دارم مت 

« .  « اوگ، ممنون. شب خونی داشته باشی

احت کن. »  « تو هم همینطور، یکم استر

های تلنبار شده که طبق ای کشیدم. به برگهنفس عمیق دیگه

حروف الفبا مرتب شده بودن و کامال توی یه خط بودن نگاه 

یدم که از پنج و نیم گذشته؛ کردم. به ساعت نگاه کردم و د

 تصمیم گرفتم برای یه روز دیگه ادامه بدم و برم خونه. 

… 

 

وقتر به خونه رسیدم، دستم رو توی جیبم کردم. وقتر انگشتم با 

ون. قبل از اینکه تیکه ای از پارچه برخورد کرد کشیدمش بت 

ه شدم. مشتم رو محکم دورش بپیچم، به پارچه ی مشیک خت 

ییک بهش نگاه  اس در حایل کهکه االن توی ویر برهنهتصور کردم  

 کنه. یم

های محکم به شورت رو دوباره توی جیبم چپوندم و با قدم

سمت بار رفتم و اینقدر نوشیدنن ریختم تا به بیش از نصف 

لیوان رسید. با یه نفس نوشیدمش و دوباره یه لیوان پر کردم. 

رفتم. شاید تلویزیون بطری رو برداشتم و به سمت اتاق نشیمن 

  دیدن حواسم رو پرت کنه. 
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ای هم نداشت، تمرکز کردن بعد از دیدن چند تا نمایش که فایده

تر شده بود. دوباره دستم رو توی جیبم بردم و شورت سخت

ن رو درآوردم.   اوکلی 

خواستم واژنش رو بخورم و خواستم ببینمش. یمخدای من! یم

های پر از لذتش رو خفه نالهشورتش رو توی دهنش بچپونم تا 

 کنم. 

  پس چرا نرم؟ چرا فقط نرم اونجا توی ویر و ببینمش؟

دونستم طعم لبش دور آلتم چجوریه و فقط به خاطر اینکه یم

ی داشتم، االن به این معتن نیست که نتونم  ش بیشتر بهش دستر

ی دوم من بود. من برم ویر و دیگه تماشاش نکنم. ویر خونه

رفتم اونجا هانی داشتم که از پنج سال پیش که یماونجا دوست

شناختمشون؛ پس کار کردن اون به این معتن نیست که یم

تونم برم و یه نوشیدنن بخورم. شاید بتونم یه ساعت پیشش نیم

م تا کیس نتونه اون رو داشته  باشم. شاید بتونم وقتش رو بگت 

 باشه. 

هام رو باریک کردم تصمیمم رو گفتم، تلفنم رو درآوردم و چشم

ی تاکیس اوبر تمرکز کنم. فقط هفت دقیقه دور تا روی برنامه

بود. ایستادم و قبل از اینکه راه برم، چند ثانیه صتی کردم. اول 

 مونده
ر
ی نوشیدنن رو گذاشتم اتاق از چرخش بایسته؛ بعد باف

تموم کردم و توی روشونی انداختمش و به صدای شکسته شدن 

 کردم. به جاش تمرکز کردم تا وسایلم رو بردارم و توجیهشیشه نی 

 از در خارج بشم. 
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خوشبختانه تاکیس رسی    ع رسید و قبل از اینکه متوجه بشم به 

ون در ایستادم و نفس عمیفر کشیدم. باید  کالب رسیدم. بت 

ی که حس یم ن  از اون چت 
کردم هوشیار به نظر خییل بیشتر

ا یه ممنوعیت حداقل دو تا هرسیدم تا بتونم وارد بشم. اونیم

ن و من پنج تا بیشتر از اون نوشیده بودم. تونستم  نوشیدنن داشیر

از در ورودی وارد بشم و به سمت بار رفتم، ویل شارلوت بهم 

  نگاه معناداری کرد و من فقط آب گرفتم. 

ن توی اتاق نبود. مانعم نشد که جمعیت رو بررش نکنم  اوکلی 

یهو ظاهر میشه. شاید اون پشت داره انگار که خییل معجزه آسا 

احت کارکنان باشه. وسایل رو بریم داره. شاید اون توی اتاق استر

شاید اون با جکسون توی اتاق باشه در حایل که اون از پشت 

 کنتش. یم

مشتم رو خییل محکم اطراف لیوان فشار دادم. تعجب کردم که 

گ زد. رسم خورد نشد. جریان خونم باالتر رفت و توی گوشم زن

ای نوشیدم و خییل رو تکون دادم و لیوان رو بلند کردم و جرعه

ی نداشتم.   پشیمون بودم که الکل بیشتر

ی کردم که لبهدونستم چه مرگم شده. چجوری هنوز حس یمنیم

پرتگاهم و هر لحظه ممکنه عصتی بشم وقتر اینقدر نوشیده 

هانی 
ن بودن که بهم  بودم؟ وقتر من توی ویر بودم! این دو تا چت 

م و اونجا نشسته بودم و کمک یم لم رو به دست بگت  کردن کنتر

ن توی رگمثل یه دیوونه هاش جریان پیدا ی عصتی که آدرنالی 

 کردم. جمعیت رو بررش یم کرده بود،
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  خییل اوضاعم خرابه. 

...  

 

ن   اوکلی 

 

 « سالم؟»

ن یم فتم ر تلفنم رو جواب دادم. در حایل که داشتم به سمت زمی 

 تا دراز بکشم، صدای زنگش رو شنیده بودم. 

 « خانم درینگر؟»

 یه مرد پرسید. 

 « خودمم. »

زنم و در مورد ی تایر تایر تایر زنگ یمسالم، من از مغازه»

 « ماشینتونه. 

 « بله؟»خواستم داد بزنم باالخره، ویل آروم گفتم: یم

ن چرخ و فرمو رسه که میلهانگار به نظر یم» ن شما ی رابط بی 

خییل آسیب دیده و باید با چرخ دنده و زنجت  جدید عوض 

 « بشه. 

  گفت. 

؟ قیمتش چقدر میشه؟من نیم»  « دونم این یعتن چی
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ل کنم. آماده بودم که قیمت رو  سیع کردم نفس کشیدنم رو کنتر

  بگه، ویل ترس و وحشت من رو فراگرفت. 

ن هم باید عوض بشه. روی هم ر چرخ» فته ها و تایرهای ماشی 

 « تقریبا حول و حوش هزار دالر خرجش میشه. 

دونم که چجوری گوشی رو ننداختم در حایل که کل اصال نیم

ن افتاد. بدنم نی  حس شد. وقتر قیمت رو فهمیدم قلبم روی زمی 

هام رو بستم. تمرکز کردم هام رو سوزوند و من چشماشک چشم

 ام رو کم کنم. تا سنگیتن روی سینه

 « اوم... »

اوگ، »گرفت و بغضم رو قورت دادم و دوباره تالش کردم:   صدام

 « اوگ! 

ی کالجم فکر ذهنم خرد شد. سیع کردم به تاری    خ پرداخت شهریه

 کنم و مقدار پویل که تا االن براش جمع کرده بودم. 

م. »   «هر وقت آماده بود ختی بدین تا بیام تحویلش بگت 

 « البته، برای ماشینت متاسفم. »

ن افتضاچ اینقدر به خاطر اینکه درباره خواستمیم ن چت  ی همچی 

رسه داد بزنم، ویل تا تونستم یه جوری خودم رو آروم به نظر یم

  آروم کردم و تلفن رو قطع کردم. 

 « حالت خوبه؟»

جکسون وقتر که داخل شد پرسید و من رو دید که خمیده روی 

 نیمکت نشستم. 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

 « نه! »

  م وضعیتم رو توضیح بدم. هام رو پاک کردم و سیع کرداشک

! خییل افتضاحه. یم» ؟لعنتر  « خوای چی کار کتن

ی کنم و امیدوارم که بتونم قبل از پرداخت شهریهپول جمع یم»

ی  ن کالجم پول دربیارم و احتماال تا آخر سال دیگه نباید چت 

 « بخورم. 

سیع کردم باهاش جوک بسازم. وقتر خودم رو جمع و جور کردم 

ی نیاز داشتم و این یعتن نیاز بود که ایستادم. به  پول بیشتر

ن این پشت و گریه کردن دردی رو از من  برگردم رس کار. نشسیر

  کرد. کرد و مشکالتم رو حل نیمدوا نیم

ی رو با من انجام بدی. تو همیشه یم» ییک بیشتر  « تونن کارهای رسی

ون اومد.   جکسون پیشنهاد داد و با من بت 

 « آره! »

 « کنم. یه کاریش یم»فتم: بدون تعهد گ

ن که داشتیم خارج یم هام شدیم بازوش رو دور شونههمی 

ذارم دوباره برام ساک بزنن اگه نیاز داشتر حتر یم»انداخت: 

ن رفیق خوبیم.   « چون من همچی 

به زدم: بهش خندیدم و به سینه  « اوه، گمشو جکسون! »اش ضن

 « کنم. یه، دارم تالشم رو یم»

 دید. گفت و با من خن
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تازه به بار رسیده بودیم که با دو تا چشم آنی آشنا روبرو شدم. 

هاش هیجان زده شدم که کالم رو دیدم. وقتر دیدمش، چشم

تر از همیشه بود. نگاهش رو گرفت و لیوان رو باال برد تا با سخت

وب پرش کنه و نوشید تا وقتر که خایل شد. جا خوردم وقتر  مرسی

جاش. پوستم حس سوزش با  دیدم که محکم کوبیدش رس 

گرفت تا احساس نگرانن داشت. وقتر ایستاد، باید بار رو یم

 خودش رو ثابت نگه داره؛ مست بود. 

ی ن مشتر ن جمعیت ببینم. بی  ها خزیدم و رسی    ع رفتم تا کالم رو بی 

ون یمباید هر چه رسی    ع بردم. نباید وقتر تر اون رو از اینجا بت 

؛ اگه یم ونش یممستر توی ویر باشی  کردن. فهمیدن مسته بت 

تا بهش رسیدم به جلو خم شد. بوی الکل توی نفسش بینیم رو 

 « سکس کردن با جکسون خوش گذشت؟»سوزوند و گفت: 

انگار که بهم سییل زده باشه، رسی    ع به عقب برگشتم: 

 « ببخشید؟! »

اون رسی    ع نگاهش رو گرفت و شونه باال انداخت؛ عضالت 

  اش سفت شد. گونه

ون اومدی و بازوی جکسون پشتت بود و » تو از اون پشت بت 

  «دیدنش برام سخت بود. 

 « پس نگاه نکن! »

 با لحن خشتن گفتم. 

 « من به خاطر تو اومدم اینجا. »
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هاش به خاطر آه کشیدن دستش رو روی صورتش کشید و شونه

ن شد:  باال   «نمیشه بهت نگاه نکرد. »و پایی 

کنه یا چرا مست اومده اینجا، ار یمدونستم چرا اینجوری رفتنیم

ن بلندش یم کردم. دستش رو گرفتم، ویل باید از روی زمی 

چرخیدم و اون رو به پشتم تکیه دادم. وارد یه اتاق خایل پشت 

  راهرو شدیم. 

 « حاال نوبت منه؟»

 وقتر وارد شد زمزمه کرد. 

اش بزنم، حتر فکر قبل از اینکه دستم رو پرت کنم و روی گونه

هاش یهو بسته شد، ویل حرکتر نکرد. جای م نکردم. چشمه

هام رو اش موند. اشک چشمهام روی گونهقرمز انگشت

 سوزوند و پلک زدم تا اشکم نریزه. 

د، ویل من وقتر باالخره بهم نگاه کرد، چشم ن هاش با درد برق مت 

  کردم. درک نیم

  «چی شده کالم؟»

 « فاک! »

 ش برد. گفت. دو تا دستش رو توی موها

 « من مستم! متاسفم که حسودی کردم. »

  کلماتش نامفهوم بود در حایل که رسی    ع از دهنش خارج میشد. 

... این بهونه»
ی

 « ی خونی نیست که به من بیک
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 « دونم، متاسفم. یم»

 دوباره گفت. 

 « فقط... فقط... »

مکث کرد، دستش رو توی موهاش برد و کشید و با ناامیدی 

 نالید. 

  «ال؟پس چیه ک»

هاش رو انداخت. همینطور که به کمد تکیه داده بود به شونه

رسید؛ کامال متفاوت از مردی که یکم قبل با اعتماد نظر خسته یم

 به نفس بود. 

 نزد دوباره پرسیدم: 
ن
  «چی شده؟»وقتر باز هم حرف

. ویر پاتوق من بود. من قبال من دارم تالشم رو یم» ن کنم اوکلی 

ل داشتم و اال ، یه عویصن تمام عیارم. کنتر ن ن من رو ببی 

 « هانی میگم که حتر جدی هم نیست. مزخرف

من توی »دستش رو اطراف چرخوند و به اتاق اشاره کرد: 

 « کنم دارم دیوونه میشم. ی امنم هستم و حس یممنطقه

؟»   «این یعتن چی

 « دونم! من نیم»

ن تلو تداد زد و دست لو بخوره هاش رو باز کرد که باعث شد از مت 

  و تعادلش رو از دست بده. 
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کرد تا بایسته و حرف بزنه، واضح با دیدنش که اینجوری تقال یم

اش حرف بزنیم. من بود که امشب شبش نبود که درباره

رسید دونستم قضیه چیه، ویل حقیقتش اون هم به نظر نیمنیم

 این رو بدونه.  که خییل

هاش ام رو با انگشتهدونستم چی بگم. جلو رفتم و انگشتنیم

ای بینمون نبود. قفل کردم. حرکت دادم تا اینکه دیگه فاصله

ن آورد قبل از اینکه جابهچونه جا اش رو تا روی باالی رسم پایی 

 بشه و لبش رو روی پیشونیم بچسبونه. 

 « کردم... متاسفم که مست اومدم اینجا. فکر نیم»

 « اوگ. »

دونستیم که فتمون یمخواستم بگم مشکیل نیست چون جنیم

 هست. 

 « باید برم. »

اش گذاشته بودم تکون دادم. ی سینهرسم رو که روی قفسه

خوردیم. ایستاده بودیم و بازوهامون رو دور جفتمون تکون نیم

 هم پیچیده بودیم. 

 « من باهاش نخوابیدم. »

اف کردم؛ چون با اینکه اون مست بود و خییل منطفر عمل  اعتر

 نیاز بود که بدونه. کرد، ویل نیم

 « وقت با جکسون نخوابیدم. من هیچ»



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

ام گذاشت و وادارم کرد بهش نگاه کنم. دستش رو روی گونه

 « ویل من تماشات کردم. »ابروهاش رو درهم کرد: 

وقت آوردیم. اون هم هیچتظاهری بود. ما تموم مدت ادا دریم»

  «واقعا من رو نخورده. 

افم ر  و هضم کنه و باالخره فقط رسش رو چند بار پلک زد تا اعتر

هاش نسبت به قبل کمتر ی توی چشمتکون داد. به نظر شکنجه

خواستم شده بود و با اینکه خییل ازش عصتی بودم، ویل نیم

  آسیب ببینه. 

 « باید برم. »

 گفت. 

 « اوگ، برو یکم بخواب و زیاد آب بخور. »

روی چال ای رو کال بهم لبخندی زد و من بلند شدم تا بوسه

اش فشار بدم و بعد رفت. وقتر از اتاق خارج شدم، از قبل گونه

ی شب رو مشغول تحویل نوشیدنن بودم و رفته بود. من بقیه

 های کال رو هضم کنم. کردم حرفسیع یم

ن اون و موضوع ماشینم، از نظر احساش تا آخر شب پر بودم.  بی 

ن وقتر وارد آپارتمانم شدم، همه انداختم. لخت  چی رو روی زمی 

دید شدم و روی تختم افتادم. به اینکه کال دیوونه میشد اگه یم

  چی رو کف خونه ریختم خندیدم. که چجوری همه

ی بود که توی ذهنم  ن حتر بعد از اتفاق امشب، اون آخرین چت 

ه. نگران بودم که اون حالش  بود قبل از اینکه باالخره خوابم بتی
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 آبخوبه یا به اندازه
ن
نوشیده یا نه و من نگران بودم که  ی کاف

 وقت نفهمم برای چی مست شده و اومده ویر. هیچ

___________________________ 
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 فصل بیست و چهارم 

 

 کالم 

 

به های تو رسم متوقف شدن، صبح روز یکشنبه وقتر که ضن

ن پیام دادم. نگران بودم اون زیاد از  تلفنم رو برداشتم و به اوکلی 

اشه که بخواد جواب تماسم رو بده؛ نه اینکه حد عصبانن ب

 رسزنشش کنم. 

 « به خاطر دیشب متاسفم، اشتباه کردم. »من: 

ی های در حال تایپ کردن روی صفحهتقریبا خییل رسی    ع نقطه

 گوشیم ظاهر شد. 

 « آره، اشتباه کردی. »اوک: 

تونم ویل اگه بهم توضیح بدی که چرا این اتفاق افتاد یم»اوک: 

 « ش کنم. فراموش

 فاک! فاک! فاک! فاک! 

ل احساساتم رو از دست نیم خواستم بهش توضیح بدم که کنتر

حس کنم. پس فقط دادم. که سیع کردم خودم رو با الکل نی 

 باشه که نصف حقیقت رو بهش میگم؛ امیدوارم به اندازه
ن
ای کاف

 من رو ببخشه. 
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وع به نوشیدن کردم و نفهمیدم که »من:  چند فقط آخر شب رسی

تا خوردم. وقتر شورتت رو توی جیبم پیدا کردم، یادم اومد که 

خواد بهت برش گردونم. یادم افتاد که چقدر چقدر دلم یم

 « خوام بیینمت. یم

خواد که شورتم رو پس اوگ! با اینکه منم خییل دلم یم»اوک: 

م، ویل یم  « تونستم بدون هیچ توهیتن این کار رو بکنم. بگت 

 بگم. من با تونم به اندازهاسفم اوک. نیمفاک! مت»من: 
ن
ی کاف

 « جکسون دیدمت و فقط... 

آب دهنم رو به سختر قورت دادم و یه لحظه مکث کردم تا به 

 کلماتم فکر کنم و تصمیم گرفتم فقط باهاش صادق باشم. 

ل کنه؛ حتر فکر هم »من:  فقط گذاشتم حسودی من رو کنتر

 « کردم. نیم

خوردن، ناور بودن و هر بار که تکون یمها شبرای مدنر نقطه

ی که تر و تنگام تنگسینه ن ده میشد. خودم رو برای چت  تر فرسی

 کرد آماده کردم. اون داشت تایپ یم

 « اوگ! »اوک: 

 « اوگ؟! این یعتن من رو بخشیدی؟»من: 

بله، فقط به زمان نیاز دارم تا بهش فکر کنم. باید »اوک: 

ن رو هضم کنم. همه  « چت 

 « دونم. اوگ، یم»ن: م

 « باید برم. یه تحقیق ستاره دارم و کل وقتم رو گرفته. »اوک: 
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چه آدم وحشتنایک مجبورت کرده که در مورد ستاره »من: 

 « تحقیق بنوییس؟

 « یه عویصن واقیع، یه خرخونش! »اوک: 

 « به نظر من که عالیه. »من: 

 « ��زنم. هاها! بعدا بهت زنگ یم»اوک: 

منطفر  به خاطر استیکر لبخند آخر پیامش خوشحال  خییل غت 

ن باری رو از روی شدم. پیام ش هم همچنی  ن های طعنه آمت 

 داشت. هام بریمسینه

ی  ن  از چت 
ن در برابر من خییل صبوری نشون داده بود. بیشتر اوکلی 

وع کرده انتظار داشتم. که از کیس که تازه برای آینده  اش رسی

اش ویصن نمک نشناس، همهو من رفتم و مثل یه حسود و یه ع

تونستم براش بکنم رو توی صورتش ریختم. حداقل کاری که یم

ان کنم.   این بود که یکم کارهاش رو جتی

هاشون از بقیه بیشتر بود. ها بودم و درک بعضن من قبال هم با زن

تر بودن. هاشون برای اینکه حواسشون رو پرت کتن راحتبعضن 

یش یمبعضن   که بعد از قرار اول شدن وقتر هاشون ست 

خواستم بپیچونمشون و شاید اون یه نفری که صبورتر بود، یم

داد، ویل هیچکس دادم بهم بیشتر زمان یماگه براش توضیح یم

 این نیاز رو روشن نکرده بود که بخوام بهش توضیح بدم. 

ن برم، در نظر نگرفته بودم حتر یه بار هم وقتر که ازم یم خواسیر

رمیون بذارم. هیچ کدومشون اونقدری مهم نبودن که رازم رو د
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ن اومد. وقتر بهم گفت برو یا بهم  که براشون بجنگم تا اینکه اوکلی 

خواستم توضیح بده، انگار که عضالتم قفل شدن و من نیم

ی درباره ن ی اون یه صدانی رو درونم اونجا رو ترک کنم. یه چت 

م؛ که رسم داد کرد بمونم و تسلیم نشایجاد کرد که التماس یم

د و یم ن گفت اون همون یه نفره. پس من تصمیم گرفتم و مت 

 ای. وقت از تصمیمم پشیمون نشدم؛ توی هیچ لحظههیچ

ن ما نزدیک تر شدیم، ویل هنوز همونطور مونده بود. هنوز بی 

هامون خنده پر میشد، ویل االن یه حرارت آشکار بینمون مکالمه

م با بوسه تموم میشد. ازش ست  تونستیبود که معموال وقتر یم

 شدم. نیم

ن رو به گند با لبخندی روی صورتم و امید به اینکه همه چت 

م رفتم تا به کارهام برسم.  نکشیده باشم، دوش گرفتم و به دفتر

رفت، ویل سیع ها ذهنم به سمت شب گذشته یمبعضن وقت

ونش کنم.   کردم از ذهنم بت 

ای از احساسات جدید رو که شتهاومد، ر هر بار ویر توی فکرم یم

ام ی سینهآورد. به جاش قفسهخواستم به دنبال خودش یمنیم

منبسط شد، مچاله شد و نفس کشیدن برام سخت شد. پوستم 

. قلبم توی قفسه ن ام ی سینهسوخت، ویل نه برای خواسیر

کوبید و نفس کشیدنم یکم تندتر شد، ویل نه به خاطر اینکه یم

 . شهونر شده بودم

ی دیشب تکرار نه! اگه تسلیم اون احساسات بشم، دوباره قضیه

 میشه. 
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یل که از دست داده من سال ها سخت تالش کرده بودم تا کنتر

های دادگایه که تموم و ی پروندهبودم رو برگردونم. بعد از همه

ن بیخیال بشن و بگذرن. مهر و موم شدن، دیگه همه یم  تونسیر

سالگیم برای من  1۶و  1۵پیچیدم. یمبله! من هنوز به خودم 

کنه ها بود در حایل که یاد گرفتم که الکل کمکم ترین سالترسناک

کنه. تر یمتا فراموش کنم. فهمیدم چجوری درد من رو آروم

ی کردم، درد قفسهجوری که خشمم رو روی ییک دیگه خایل یم

کرد. من خرد شدم و سوختم تا اینکه ام رو آروم یمسینه

ام تحملشون تموم شد ومن رو وادار کردن برم مشاوره. خانواده

لم رو به  جانی که دو سال بعدِی زندگیم اونجا گذشت تا کنتر

م.   دست بگت 

شدم. گذاشتم تصویرهانی از من هنوز دوباره به عقب کشیده یم

 اون در حال کار کردن من رو عذاب بده. 

قانونیه. من هر شتی که اونجیم ی ا بودم برگهدونستم غت 

دیدم و برای یه بار هم اجرای بیش از حد درخواستش رو یم

ی غت  از اجرای تیک انجام داده، ویل شاید  ن نداشته. به ندرت چت 

هانی بوده که من دیدم. یه دستم رو روی صورتم اون فقط شب

 کشیدم و رسم رو تکون دادم؛ سیع کردم پاکش کنم. 

ون اومدم. وقتر تلفنم زنگ خورد، از فکر و  خیاالت عمیقم بت 

ن پشت خط باشه از روی  هیجان زده از اینکه ممکنه اوکلی 

 صندلیم پریدم. 

 « سالم؟»
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 « سالم کال! »

وقتر صدای مادرم رو شنیدم که پشت تلفن باهام سالم کرد 

 هیجانم فروکش کرد. 

ت رو خراب نکرده حالت خوبه؟ امیدوارم برنامه» ن ی هیجان انگت 

 « باشم. 

ی باحاله با نمره دادن به د مامان، فقط یه روز یکشنبهببخشی»

 « ها. برگه

ون، برو مسافرت. تو باید بیشتر از این»  « ها بری بت 

 « اون هم توی دو روز آخر هفته؟ زیادیه. »

با خنده گفتم، ویل وقتر اون در حایل که مردد بود گلوش رو 

 ام خاموش شد. صاف کرد، خنده

... یم»  « تونن

خواست حرفش رو بزنه و . شاید مثل همیشه که یممکث کرد 

 داد. مضطرب بود، آب دهنش رو قورت یم

 « شاید تو بتونن یه برنامه بچیتن که بیای خونه. »

 توی گوشم به صدا دراومد. وقتر کلمه
ی

 ی خونه رو شنیدم، زنیک

 « چرا؟»

 آروم پرسیدم و برام سوال بود که اصال صدام رو شنیده؟ 

، و  ای پیدا کنم که پرش کنه. یل نتونستم کلمهمکث بیشتر

 « خوان که تو هم بیای. کنه. یمسارا داره ازدواج یم»
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 « نه! »

م  ون پرید. از فکر اینکه هر جانی مت  کلمه بدون فکر از دهنم بت 

ها، با یه واکنش ناخوداگاه فقط از به جز نزدیک شدن به اون

ون اومد.   دهنم بت 

تونستم و امکانش بود خودم رو از یم سارا خواهرش بود و من تا 

. اون خانواده دور نگه داشته بودم. اون ن ها حس افتضاچ داشیر

ن که این اتفاقات افتاده و مدام معذرت خوایه  اصال ختی نداشیر

زدن کردن و در مورد خانواده بودن و این مزخرفات حرف یمیم

 هاشون رو بشنوم. که من خییل عصبانن بودم که بخوام حرف

تونستم خودم رو قانع کنم که حتر بعد از اینکه اون مرد، نیم

م.   دوباره باهاشون ارتباط بگت 

ها افتاده بود، تنش و فشارهای ی این اتفاقبعد از اینکه همه

ی نزدیکش رو خییل زیادی روی پدرم بود تا با خواهرش رابطه

 حفظ کنه. 

ن که یه جورانی اون  داشیر
ن
باالخره فاصله رو ها اینقدر ارتباط کاف

پر کردن؛ فقط اطراف من نبودن. توی اون نقطه، خجالت و درد 

ل کردنم خییل سخت  من تبدیل شد به خشم و عصبانیت و کنتر

شده بود. ممکنه هنوز هم اوضاعم داغون باشه، ویل بهتر از 

ده سالم بود.  ن  هستم که ست 
 زمانن

 « تونم. متاسفم مامان، فقط نیم»

عذرت خوایه نکن. هیچی به من بدهکار وقت از من مهیچ»

. فکر کنم سارا به نقطه ای از زندگیش رسیده که سیع داره نیستر
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ن کار رو  دوباره ارتباط برقرار کنه. بزرگ شدن و عاشق شدن همی 

 « کنه. با تو هم یم

یک یم»  « فرستم. براش کارت تتی

 « اوگ کالم. مطمئنم که خییل خوشحال میشه. »

ن کش خواستم زنگ بزنم و خب، فقط یم»ید: یه نفس سنگی 

 ببینم تو چی کار یم
ی

پر »کتن و ختی رو بهت بگم. مزاحم زندگ

 « نمیشم. « هیجانت

 « دار بود مامان. به بابا سالم برسون. خییل خنده»

؛ خییل » ن ی برای زوجی  ن حتما. امشب قراره بریم کالس آشتی

 « اس. هیجان زده

ی متنفر ام با خنده باال و پایی سینهقفسه ن ن شد. پدرم از آشتی ی 

کرد. اون نزدیک بود بود، ویل به خاطر مادرم هر کاری یم

تونه با برد که تا یماش رو یمبازنشسته بشه و مادرم تمام استفاده

کرد، ی این غرغر یمها دربارهاون بره رس قرار. پدرم خییل وقت

شفر رو ها عبرد. اونبرد چون مامانم هم لذت یمویل لذت هم یم

ن که هر کیس آرزوش رو داشت.   داشیر

 « خب، به شما دو تا خوش بگذره. دوستت دارم. »

 « منم دوستت دارم عزیزم. »

ام ی قطع تماس رو زدم و گوشیم رو موازی با منگنهدکمه

 گذاشتم. 
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هام رو بستم. از طریق بینیم نفس عمیفر کشیدم، برای چشم

وم از طریق لبم دادمش اش داشتم، بعد آروم آر پنج ثانیه نگه

ون و دوباره این کار رو تکرار کردم تا وقتر که احساس کردم  بت 

ل بدنم رو توی دست گرفتم. متنفر بودم از اینکه هنوز به  کنتر

تمرینات تنفیس نیاز دارم، اون هم بعد از این مدت طوالنن و بعد 

. متنفر بودم که اسم بردن از یه عضو خانواده یم  تونهاز همه چی

 باعث بشه من نیاز به اون تمرینات تنفیس داشته باشم. 

بان  وع کردم فکرهام رو رس و سامان بدم جوری که ضن بعد رسی

ه. پوستم  بان نرمال برسه و با هر تپش درد نگت  قلبم به یه ضن

خارش گرفته بود، درمونده بودم و نیاز داشتم بعد از تماس دوش 

م به رسعت دور نشدم. یه  ن م. از مت  ی طوالنن از ویسیک جرعهبگت 

 رو مستقیم از بطری نوشیدم. 

ن رو چشم هام رو بستم و دوباره نفس کشیدم. وقتر صورت اوکلی 

ی داشتم. های بستهپشت پلک  ام تصور کردم احساس بهتر

ی بود که متفاوت بود. آخرین تولدم  ن اون از آخرین تولدم تنها چت 

خودم رو کل هفته توی ام دریافت کردم، وقتر یه کارت از خانواده

اتاق خوابم حبس کردم و نوشیدم تا جانی که بیهوش شدم و 

 همینطور تکرار کردم. 

ی رو درونم عوض کرده بود. انگار اونجا فقط  ن ن یه چت  اوکلی 

تارییک و شک و تردید وجود داشته، االن یه ذره نور روش تابیده 

لیم و بهم یادآوری کرده که هنوز به آخر خط نرسیدم؛ که تس
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تر تالش کنم نشم. اون بهم امید داده و باعث شده بخوام سخت

 برای قویل که در آینده منتظرمه. 

به احساسات ضد و نقیضن که اون باعثشون شده بود خندیدم. 

ن اون من رو آروم یم کرد، نقطه و مکان امن من بود، ویل همچنی 

لم رو هم از دست بدم. دو تا احساسات پیچی ده باعث میشد کنتر

ی که درونم بود و نیم ن دونستم باهاشون چی کار کنم. تنها چت 

ی رو تسلیم کنم؛ نه یم ن دونستم، این بود که آماده نبودم هیچ چت 

ن رو.  لم رو و قطعا نه اوکلی 
 کنتر

فت شاید باید قدم بردارم و به عروش برم. اگه مدام کم کم پیرسی

اال برم و اگه کنم، شاید برام مثل یه کوه نباشه که بخوام ازش ب

ن رو کنارم دارم یم  تونم دنیا رو فتح کنم. اوکلی 

 هام گشاد شد. گوشیم زنگ زد و وقتر که دیدم کیه، چشم

 « خوای امشب همدیگه رو ببینیم؟یم»اوک: 

هام از شدید خندیدن درد یهو خندیدم و رسی    ع جواب دادم. گونه

. رسی    ع یه گرفت. خوشحال بودم که اینقدر زود دوباره پیام داده

ی خودم دعوتش کردم، قول شام دادم و پیام دادم و به خونه

 بعد مشغول کارم شدم. 

...  

 

 « اس! این خوشمزه»

ن وقتر که دهنش با پاستا پر بود گفت.   اوکلی 
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ن  وقتر که در رو براش باز کردم یکم مضطرب بود، ویل من بی 

ن گ ردنش بازوهام کشیدمش و معذرت خواهیم رو از باال تا پایی 

 . ن  زمزمه کردم تا جانی که خندید و التماس کرد بذارمش پایی 

ن راحتر دوباره با اون چشم های طالییش بهم لبخند زد به همی 

بدون اینکه هیچ دردی داخلشون باشه و بدون سوال پرسیدن. 

دوباره از دیدن من هیجان زده بود همونطور که من از اینجا 

 بودنش خوشحال بودم. 

 « عرص کیل به خاطرش زحمت کشیدم. ممنون. من »

 یه ابروش رو باال انداخت و بهم یه لبخند از خود رایصن زد. 

ات رو توی ظرف آلمینیویم با مارک و تو همیشه غذاهای تازه»

؟رستوران ایتالیانی لوسیا رسو یم  « کتن

 « همیشه! »

 قبل از اینکه باالخره بخندم با یه صورت جدی جواب دادم. 

ن نیستم و فقط خودمم؛ نیازی نیست  چی بگم. من» ین آشتی
بهتر

م. که بلد باشم شام ن  « های مفصل بتی

کتن کالم! این اسپاگتیه. اون غذای مفصیل که تو فکر یم»

 « نیست. 

 « ام کنارش هست. یه، مارچوبه»

 « اوگ! »
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بیتن اس وقتر یمفقط ناامید کننده»با خنده موافقت کرد: 

خونه ن ن آشتی  اینجهمچی 
ی

 « وری حروم شده. ی بزرگ

 « آره، خونه خییل بزرگه. »

ن خونه»  رو فقط برای خودت خریدی؟چرا همچی 
ی

 « ی بزرگ

ن رو نگاه کردم. به دندونه های چنگالم نگاه کردم که دورش پایی 

 رشته پیچیده شده بود و از نگاه کردن بهش طفره رفتم. 

امیدوار بودم که فقط خودم تنها نباشم. من یه خانواده »

ن نیستم که این برام ممکن باشه. فکر یم خواستم. فقط مطمی 

ی رو احساس کردم اگه خونهیم ی بزرگ بخرم، فشار بیشتر

 « چی بشم و یه خانواده تشکیل بدم. کنم تا بیخیال همهیم

ی نگفت تا اینکه من با احتیاط  ن  چت 
اون برای یه مدت طوالنن

اش رو روی کرد، چونهبهش نگاه کردم. همینطور که بررسیم یم

 کف دستش گذاشته بود. 

« .  « به نظرم تو یه پدر عایل مییسی

؟! »  « چی

 رو 
ن
ن حرف کلمه رو به زور هضم کردم. انتظار نداشتم همچی 

تونم خونه رو پر کنم اگه وقت نیمکردم میگه هیچبزنه. فکر یم

ن بود. اون هیچ وقت نتونم با یه زن سکس کنم، ویل این اوکلی 

ن نیماون هیچکرد، قضاوتم نیم گفت تا وقت یه حرف طعنه آمت 

 مشکالتم رو کم جلوه بده. 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

. چطوریه که نیم»
ر
ی تونن دربارهتو خییل رس کالس مشتاف

ط یم ؟ رسی های دیگه هم مشتاق باشی ن ات رو به بندم بچهچت 

بری و نجوم رو با اجبار هم که شده بهش یاد رصدخونه یم

 « میدی. 

های فلیک رو حروف الفبا اول صورتاحتماال به جای »لبخند زد: 

 . ن  « حفظ کین

کرد. لبخندی بهش ام یمیه بغضن توی گلوم بود و داشت خفه

 زدم. تصویری که توصیف کرد رو تصور کردم. 

خوای زنت رو عاشق خودت کتن ویل کامال به نفعته که وقتر یم»

یش زیر ستاره  « ی رمانتیک. ها؛ یه پیک نیک شبانهبتی

هام رو بستم و دیدمش. خودم رو یدم، چشمنفس عمیفر کش

های طالنی دیدم. ای روشن و چشمکنار یه زن با موهای قهوه

کنم. بغض بازی یمها باهاش عشقخودم رو دیدم که زیر ستاره

 توی گلوم رو قورت دادم. 

؟ آینده»یه جوری از پسش براومدم که حرف بزنم:  ی تو تو چی

 « چطوریه؟

ی ات، یه خونهی باثبیه خانواده» ن ی امن؛ ییک که بتونم هر چت 

رو براشون فراهم کنم چون من دیگه مدرکم رو دارم و کیل پول 

 « درمیارم. 

؟»  « کیل پول؟ این بیشتر از یه تن پوله یا کمتر
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! نیم» خوام حریص باشم؛ مخصوصا از وقتر که بیشتر کمتر

ارتش، خوام؛ نه اینکه یه ی پر از بچه یمخوام. من یه خونهیم

 « ویل قطعا بیشتر از سه تا. از اینکه تک فرزندم متنفرم. 

مگه پدر و مادرت چون تک فرزند بودی خییل بهت محبت »

 « نکردن؟

ین تالششون رو کردن. فقط خییل کار کردن، اون» ها بهتر

ی پرتگاه بودن که بتونن این کار کردن. همیشه انگار روی لبهیم

ا تنها بو  . پس من اکتر ن . من دم وقتر اونرو کین ن ها دو تا شغل داشیر

ها رو عاشق این بودم که خواهر و برادر داشته باشم و اون زمان

 « کردم. باهاشون تقسیم یم

. تو خییل مصمیم و » خب، فکر کنم تو آرزوت رو برآورده کتن

. نیم ن  « ذاری اتفاق نیفیر

 « درسته! »

ها رو حاال بیا ظرف»با یه رس تکون دادن محکم تایید کرد: 

 « بشوریم و روی مبل بزرگت همدیگه رو ببوسیم. 

 « شونی بندازیم. ها رو توی ظرفتونیم فقط اونیم»

 یه ابروش رو برام برد باال. 

نظیم رو رها کنیم، تو خوام و اگه ما یه نی ات رو یممن کل توجه»

. یمنیم  « شناسمت کالم. تونن تمرکز کتن

ت و تعجب اینکه اینقدر خوب شناسه نشستم من رو یم از حت 

هامون رو برداشت و به سمت در حایل که اون بشقاب



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

های توی دستش شونی برد. از پشت رِس من، با فنجونظرف

، حوله رو  ن وع کردم به شسیر دنبالم اومد و در حایل که من رسی

 برداشت. 

 که پشت زمینه پخش میشد تکون داد و من 
ی

باسنش رو با آهنیک

های لعنتر و بهش حمله ی این ظرفل همهنزدیک بود بگم بیخیا

 کنم. به جاش یکم آب کف رو روش ریختم. 

 « یه! »

 های دیگه جاخایل داد. کشیده گفت و از آب

 « اون برای چی بود؟»

اگه از تکون دادن باسنت دست برنداری، آخرش میام روی »

 « خورمت. ذارمت و برای درس یمکابینت یم

ب پایینش رو گاز گرفت. خییل زبونش رو روی لبش کشید و ل

. به جلو خم شدم و  ن بود که بخوای بیخیالش بیسی وسوسه انگت 

 هام خوردمش. عاشق ناله کردنش بودم. با لب

 « حاال عجله کن؛ خشک کن تا بتونیم به درس برسیم. »

ی نظایم تکون داد و ظرف رو دستش رو به حالت اطاعت میشه

کون دادن باسنش ادامه از دستم گرفت تا خشک کنه، ویل به ت

ن بشه که داد در حایل که از گوشه چشم بهم نگاه یم کرد تا مطمی 

 کنم. دارم نگاه یم

« !  « اذیت نکن لعنتر

 خندید و با باسنش به باسنم زد. 
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وقتر که آخرین ظرف رو بهش دادم تا خشک کنه، بازوم رو 

دورش پیچیدم و پشتش رو به جلوی خودم چسبوندم. موهاش 

وع کردم با لبرو کنا  هام روی گردنش رو بوسیدم. ر زدم و رسی

 « کالم! »

 نالید. 

. نیم» ه تمرکز کتن  « خوام که اون ظرف رو بندازی. بهتر

حوله رو روی لیوان کشید و جفتشون رو روی کابینت گذاشت. 

ها رو بذاره رس جاش و بعد به سمت به خودش زحمت نداد اون

ام برد و توی موهام فرو ههاش رو روی شونهمن چرخید. دست

ن تا بتونه از لبم تغذیه کنه.   کرد، من رو کشید پایی 

من واقعا در نظر گرفتم که بندازمش روی کابینت، ویل تصمیم 

گرفتم که بذارم اون به کارش ادامه بده و به جاش باسنش رو 

گرفتم و بلندش کردم. پاهاش دور کمرم پیچیده شد و من بدون 

روش بردارم، چرخیدم و به سمت اتاق  هام رو از اینکه لب

 نشیمن رفتم. 

هام برداره؛ پس هاش رو از روی لبهنوز آماده نبودم که لب

روی مبل نشستم. مثل دو تا نوجوون همدیگه رو بوسیدیم. از 

اینکه یادم اومد اون واقعا یه نوجوونه یکم چندشم شد، ویل 

 و اهمیت و وقتر بهش نگاه کردم سنش برام مهم نبود. من راحتر 

ن شدم که هیچ وقت بهش فشار نیارم یا آینده رو دیدم. مطمی 

ی به من  ن اینکه حس کنم به خاطر موقعیتم توی زندگیش چت 
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خواست و اون یه بدهکاره. اون اینجا بود چون خودش این رو یم

ه. بزرگسال بود؛ خودش یم  تونست تصمیم بگت 

ن تاپش رو درآورد و بعد لباس من رو. ا ن نازک اوکلی  ون یه سوتی 

ن  دیگه تنش بود که به ندرت پوشونده بودش و من از باال تا پایی 

اش رو مکیدم. عاشق اینکه هاش رو بوسیدم، نوک سینهسینه

نوکش سفت شده بود و حیس که رو زبونم داشت بودم. عاشق 

د و ناله کرد وقتر که نوک سینه ن اش رو این بودم که نفس نفس مت 

 گرفتم. هام گاز  با دندون

خواستم طعمش رو بچشم. به پشت چرخوندمش و خییل یم

ن  شلوار لگش رو درآوردم و لباس زیرش رو از پاهاش کشیدم پایی 

بوسیدم. پاهاش رو راحت در حایل که روی شکم صافش رو یم

ن پاهاش قرار بدم و راحت باشم. برام باز کرد تا شونه هام رو بی 

م، روی انحنای ییک از قبل از اینکه باالی واژنش رو ببوس

 اش ادامه دادم. هاش رو بوسیدم. این کارم رو تا رون دیگهرون

 « کالم! »التماس کرد: 

ن دیگه»  « ای هست که بخوای؟چت 

ن شکاف واژنش  مظلومانه پرسیدم قبل از اینکه زبونم رو بی 

ین و خوشمزه ی خیسیش رو روی زبونم حس بکشم و طعم شت 

 کنم. 

 « بله! »

 گفت.   هیس مانند 
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خوای چی یم»های واژنش رو مکیدم و گذاشتم بگه. ییک از لبه

؟ بهم بگو.  ن  « اوکلی 

 « من رو بلیس! »

رسم رو چرخوندم و زبونم رو روی رونش کشیدم. به خاطر 

 ام رو گرفتم. غرغرش به زور جلوی خنده

؟»  « از این خوشحال نیستر

 « دونن که منظورم چیه. یم»

ه شد در حایل که ییک از های خوشگاز باالی سینه لش بهم خت 

ون زده بود. هاش از لبهنوک سینه ن نازکش بت   ی سوتی 

 « نشونم بده. »

گفتم و دستم رو به سمت سوتینش بردم تا بزنمش کنار و نوکش 

ن انگشت ن آورد و به سوراخ رو بی  م. دستش رو پایی  هام بگت 

 واژنش اشاره کرد. 

، نشونم بده که دقیقا ک» ن جا. بازش کن برام؛ کلیتت رو نه اوکلی 

 « نشونم بده. 

ن رون پاش  باسنش رو زیر من چرخوند، ویل دو تا دستش رو بی 

ی واژن های واژنش رو باز کرد و همههاش لبهآورد و با انگشت

 خیسش رو برای من به نمایش گذاشت. 

وع کردم و تا  جه زدم، از روی سوراخ واژنش رسی معطل نکردم، شت 

رو لیس زدم و زبونم رو روش چرخوندم.  باال روی کلیتش

هاش رو مشت کرد و برداشت که مهم نبود. من آماده دست
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بودم تا فشارش رو دورم حس کنم و به خاطرش هر کاری 

 کردم. یم

کلیتش رو که حساس بود مکیدم و زبونم رو تا اونجانی که 

اش تونستم عمیق درون واژنش فرو کردم. با کف دستم سینهیم

ام استفاده کردم تا انگشتم رو درون فتم و از دست دیگهرو گر 

م. باال رو نگاه کردم در حایل که پهنای بدنش مقابل  واژنش بتی

ام از آبش خیس شده بود. فقط یکم خشکم زد صورتم بود. چونه

هاش رو توی موهام برد و من رو نزدیک رس جام وقتر انگشت

ها راحت ی ایننگه داشت، ویل راحت حسم رو عقب زدم. همه

ن بود. بود و همه  اش به خاطر اوکلی 

هاش بلندتر شد و باسنش تندتر تکون خورد، من تمام وقتر ناله

ام رو روی کلیتش گذاشتم تا وقتر که ارضا شد. هر بار که توجه

د، من تصور یم ن کردم که چه حیس داره دور انگشتم نبض مت 

ی    ع روی مبل وقتر دور آلتم نبض بزنه و متوجه شدم که رس 

ی شده بودم.   پریدم در حایل که خییل حرسی

وقتر که ارضا شدنش تموم شد، من تا باالی بدنش رو بوسیدم و 

ی حساسش رو گاز گرفتم. نفس نفس زد و روی نوک سینه

 هاش رو پشت کمرم فشار داد. ناخن

های بلندتر و بغضن توی گلوم شکل گرفت در حایل که ناله

آوردن رو به یاد ر روی پوستم فشار یمتهانی که محکمناخن

ی مبل رفتم. صورتم رو آوردم. عقب کشیدم و به سمت دیگه

تونستم بهش نگاه کنم در حایل هام مخفن کردم؛ نیمتوی دست
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که سیع داشتم نفس بکشم. سیع کردم خاطرات رو از ذهنم 

 پاک کنم. 

 « کالم؟»

 گفت، ویل من رسم رو تکون دادم. 

ی ن» ن  « یست. کالم، چت 

العاده ی عایل و فوقاصال هم اوگ نبود. من االن فقط یه لحظه

ن رون ای از حس موفقیت که هاش بود. لحظهداشتم که رسم بی 

ن رفت. شنیدم که  تمامش به خاطر به یاد آوردن گذشته از بی 

مقابلم تکون خورد و شلوارش رو پوشید و بخیسی از من سیع کرد 

 آماده کنم. تا خودم رو برای ترک کردنش 

ویل بعد پاهاش جلوم ظاهر شد در حایل که چهار زانو نشسته 

هاش رو به باال روی پاهاش بود. بهم دست نزد، ویل کف دست

 باز بود واسه وقتر که شاید من بهش نیاز داشته باشم. 

ها رس کالس وقتر که تو بریمدونستر همهیم» گردی و ی دختر

؟ نیمرونن یمنوییس، عمال چشم چروی تابلو یم ن تونم کین

 « رسزنششون کنم. باسنت واقعا خوشگله. 

از عوض کردن بحث گیج شدم. رسم رو تکون دادم و اون رو با 

هاش مهربون و بدون هیچ ای آروم و طبییع دیدم. چشمچهره

هاش ببینم بود. اون حس ترحیم که من انتظار داشتم تو چشم

رسید؛ م به نظر یمزدیهانی که موقع ناهار حرف یممثل وقت

 البته االن لباس تنش نبود. 
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 « اش نشدم. من متوجه»

ها پشت رسم پچیم ، ویل نیمپچ یمدونستم که دختر ن دونستم کین

ه میشن.   که رس کالس به باسنم خت 

کردم و بعد فهمیدم. من دیگه با خاطرات گذشته مبارزه نیم

حواسم رو چون ذهنم درگت  سوال اون شده بود. اون خییل عایل 

هام رو به کف پرت کرده بود. دستم رو انداختم و انگشت

 دستش که باز بود زدم. 

« . ن  « متاسفم اوکلی 

خواستم معذرت خوایه اگرچه بیخیال شده بودیم، هنوز هم یم

 کشم. کنم برای اینکه مدام عقب یم

مشکیل نیست کالم؛ »هاش مال من رو فشار داد و گفت: انگشت

. هر وقتر که آماده بودی. فقط  نیاز نیست معذرت خوایه کتن

ی اذیتت یم ن  « کرد بگو تا بدونم که دیگه اون کار رو نکنم. اگه چت 

 « های پشت کمرم. ناخن»زمزمه کردم: 

ی نکرد؛ عوض نشد انگار که از تصور اینکه من چهره اش تغیت 

ی رو پشت رس گذاشتم ناراحته. اون طبییع موند و برام  ن چه چت 

 اد. رسی تکون د

؟یم»  « خوای امشب توی اتاق مهمون بمونن

رسی    ع پرسیدم و شنیدنش خییل ضایع بود وقتر که بلند گفتمش. 

 اتاق مهمون؟ 

 « خوام اینجا باشی و خب... دونم عجیب غریبه؛ فقط یمیم»
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 « عاشقشم! »

 « خوام اینجا باشم. منم یم»با لبخند گشادی گفت: 

 کشیدم و دستم رو 
ی

اول »براش دراز کردم:  نفیس از رس آسودگ

یکم کنارم دراز بکش. من االن آماده نیستم که این مبل رو ترک 

 « کنم. 

دستش رو گرفتم، به سمت خودم کشیدمش و مجبورش کردم 

بهم نگاه کنه. به اینکه چقدر زیباست لبخند زدم. قبل از اینکه 

 برای بوسیدنش خم بشم، موهاش رو با نوازش به پشت بردم. 

 « هات ست  بشم. از لب تونمنیم»

 « خوبه! »

 گفت و دوباره من رو بوسید. 

 « خوای فیلم ببینیم؟یم»

ل رو برداشتم و یه فیلم گذاشتم.  رسش رو تکون داد و من کنتر

تصمیم گرفتیم یه فیلم عاشقانه کمدی ببینیم و من برگشتم تا 

ده کنارش بشینم . عاشق این بودم که پوستش مقابل من فرسی

 میشد. 

ن فیلم دیدم که انگشتدر  ن میشد حی  هاش روی دستم باال و پایی 

کرد وقتر که دستم رو به هاش رو با من قفل یمیا بند انگشت

 کردم. هاش نزدیک یمسینه
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توی موهاش نفس کشیدم و عاشق این بودم که چجوری بینیم 

تونستم اون رو بخیسی از خودم بکنم، رو قلقلک میدن. اگه یم

 کردم. حتما یم

وقتر که فیلم تموم شد از قبل خوابش برده بود. از پشت دستم 

ها رو دورش پیچیدم و از روی مبل بلندش کردم. وقتر که از پله

به سمت اتاق مهمان بردمش باال، بدنش به سمت من جمع شد. 

وقتر که گذاشتمش روی تخت، یه لحظه تصمیم گرفتم کنارش 

ن جمع کرد تا اینکه دراز بکشم. اون دوباره بدنش رو به سمت م

خواستم کنارش دراز کشیدم و اون رو توی آغوشم گرفتم. نیم

گذره وقتر ها سخت یمدونستم شببخوابم؛ مخصوصا که یم

 خاطرات گذشته توی رسم مرور میشد. 

...  

 

فاک کال! چجوری این اشتباهه وقتر اینقد حسش خوبه؟ »

  «حسش خوبه، مگه نه؟

 

 « نه! »

هانی که روی پوستم تخت پریدم. هوا عرقداد زدم. از روی 

لغزید رو خنک کرد. دوباره تکون شدیدی خوردم وقتر یه یم

 دست روی بازوهام قرار گرفت. 

 « یه! »
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ن توی تاریک بهم رسید.   صدای آروم اوکلی 

 « مشکیل نیست؛ فقط منم. »

« !  « لعنتر

ن نفس نفس زدن  هام زمزمه کردم. از بی 

 « متاسفم. »

ن یمهمینطور که ه ن پایی  وع به جوم ترشح آدرنالی  اومد، بدنم رسی

 لرزیدن کرد. 

 « متاسفم اوک. »

هاش رو با من قفل کرد. بهم فرصت داد تا عقب بکشم. انگشت

جا شد که بیاد جلوتر، تخت تکون خورد. خییل غریزی وقتر جابه

به سمتش رفتم و گذاشتم بخوابه و من هم باهاش دراز کشیدم. 

ی بلند از موهاش روی دم، گذاشتم یه دستهبازوم رو دراز کر 

اش گذاشتم. موهاش همیشه انگشتم بلغزه و رسم رو روی سینه

 گردوند. رسید که من رو به واقعیت بریمبرام یه تلنگر به نظر یم

ن موهاش بردم و  وع شد، دستم رو بی  وقتر عشق بازیمون رسی

طور هاش دور آلتم بود. همینمحکم گرفتمشون در حایل که لب

ن آلتم یمکه من رو یم کشید، من بوسید و دستش رو باال تا پایی 

 محکم گرفته بودمش. 

هام رو باهاش به صدای قلبش گوش دادم، سیع کردم نفس

ن ی سینههماهنگ کنم. سیع کردم با قفسه اش که باال و پایی 

میشد هماهنگ بشم. سیع کردم توی گرمای پوستش که به 
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ده شده بود گونه ام رو روی گم بشم. دست دیگه  هام فرسی

شکمش کشیدم و جلوی خودم رو گرفتم که دستم رو دورش 

نپیچم و محکم به خودم فشارش ندم انگار که بخوام ییک بشیم. 

تونستم از قدرتش استفاده کنم و تر بشه، یمانگار اگه بهم نزدیک

 چی بشم. باالخره بیخیال همه

هاش آروم . دستوقتر محکم گرفتمش، اون هم من رو گرفت

توی تار موهام پیچید و باعث شد موهای تنم تا روی گردنم 

اش حرف بزنم، وقت من رو وادار نکرد که دربارهسیخ بشه. هیچ

لرزید بزرگ وقت این موضوع رو که بدنم مقابل بدنش یمهیچ

هام رها داشت تا وقتر که از کابوسکرد. فقط من رو نگه یمنیم

 شدم. یم

خوای به اتاقت یم»خره لرزیدن متوقف شد اون پرسید: وقتر باال 

 « بریم؟

 « آره! »

مساری موافقت کردم:  خوام، ویل ممکنه این بهتر نیم»با رسی

 « باشه. 

ام رو توی تارییک تونست حرارت سوزان گونهخدا رو شکر که نیم

 ببینه. 

 « اوگ! »

م ی نرم روی تاج رسم گذاشت و نشستیم. انتظار نداشتیه بوسه

ه و من رو راهنمانی کنه. بهش نشون دادم کدوم در  دستم رو بگت 

اتاقمه و اون دستم رو رها نکرد تا وقتر که به تخت خوابم 
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ام دستم رو رها کرد ی سینهی آرویم روی قفسهرسیدم. با بوسه

و به سمت دستشونی رفت. یه لیوان از کنار روشونی برداشت و  

تخت در حایل که من خشکم زده  پر از آب کرد و برام آورد توی

 کردم. بود و به حرکاتش توی تارییک نگاه یم

 « کنه. آب بخور، کمکت یم»

اش رو نوشیدم. ازم گرفتش و خییل مطیع لیوان رو گرفتم و همه

ن کنار تخت  قبل از اینکه بهم دستور بده دراز بکشم، روی مت 

رفته بود، ام گگذاشت. از جوری که من رو خوابوند، تقریبا خنده

وع بشه تموم شد، وقتر که روم خم ویل قبل از اینکه خنده ام رسی

های طالییش توی شد و موهام رو از روی صورتم کنار زد. چشم

 درخشید و یه نور درخشان برای من بود. تارییک یم

تو ییک از زیباترین مردهانی هستر که دیدم و من خییل قدردان »

 « اری. اون همه اعتمادیم که تو بهم د

هاش باال بردم و انگشت شستم رو روی دستم رو روی گونه

ن  پوست نرمش کشیدم قبل از اینکه من رو برای یه بوسه پایی 

 بکشه. 

 « من واقعا مرد خوش شانسیم. »

 هاش زمزمه کردم. مقابل لب

 آخرین بوسه رو هم بهم داد. 

 « های خوب ببیتن کال. من دقیقا ته راهروام. خواب»
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ها ب خوب دیدم. خواب این رو دیدم که زیر ستارهو من خوا

 کردیم. بازی یمعشق

___________________________ 
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 فصل بیست و پنجم 

 

ن   اوکلی 

 

؛ درست مثل یه بازیگر. اون ها هم تو روی یه صحنه هستر

های مجبورن برهنه بشن و حداقل تظاهر به اجرای صحنه

. این هم دقیقا همینطوریه، و ن یل مهم نبود که چند بار سکیس کین

هانی رو که قبال گفتم به خودم تالش کنم تا همه
ن ی این چت 

ن نیمی سینهیادآوری کنم. هیچی بار روی قفسه  برد. ام رو از بی 

ه شدم و تالش کردم تمرکز کنم. تالش کردم بدنم  به سقف خت 

ی هستم. مثل اینکه نزدیک به  رو جوری تکون بدم که انگار حرسی

ن پاهام تکون سیدن هستم در حایل که دستارگاسم ر  هام رو بی 

 دادم. یم

 کرد؟ کالم چه فکری با خودش یم

ون دادم و امیدوار بودم صدام من رو توی لحظه ناله ی آرویم بت 

دادم، نگه داره و به کالم فکر نکنم. وقتر که کارم رو انجام یم

ن تونستم دربارهنیم بود؛ یه ی اون فکر نکنم و این دقیقا همی 

 کرد. شغل. اون باید درک یم

اینجوری نبود که ما برای همدیگه انحصاری باشیم یا روی 

همدیگه ادعانی داشته باشیم، ویل مهم نبود که چقدر سخت 
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کردم تا به خودم یادآوری کنم. از فکر کردن بهش تالش یم

 کرد. ام درد یمسینه

ن االن هم درباره ی وقت دربارهدونست. هیچی من یمکالم همی 

د که بگه چقدر ازش متنفره، ویل دیگه به کالب  ن  نمت 
ن
کار من حرف

تونستم لرزش توی صداش رو هر بار که اومد. منم یمنیم

د بشنوم. درباره ن  ی کارم حرف مت 

کردم، به جای اینکه به اوج لذت برسم، دقیقا کاری که باید یم

 تقال کردم تا تمرکز کنم. 

تر تکون دادم، ار بلندتر کردم، باسنم رو محکمهام رو به اجبناله

هام رو تندتر تکون دادم و خودم رو سفت گرفتم. ادای دست

 ارگاسم رو درآوردم. فقط نیاز داشتم که تموم بشه. 

وقتر که باالخره چراغ قرمز شد، روی تخت دراز کشیدم. 

های کالم ببینم، کردم خودم رو از چشمهمینطور که تالش یم

ن احساس  ن و سنگی  ن بار از زمانن که وزنه سنگی  تر شد و برای اولی 

ون از اینجا کار یم کردم، خجالت واقیع رو احساس کردم و تا بت 

اتاق همراهم اومد. در حایل که من اسمم رو برای هر اجرانی از 

 کردم بهم چسبیده بود. لیست پاک یم

بعد از  رایه نبود که بتونم کار کنم تا وقتر که بداخالق بودم. 

اینکه خودم رو وادار کردم تا یه لبخند مصنوغ روی صورتم 

یبچسبونم، رفتم تا برای بقیه  کنم. ی شیفتم به مشتر
ی

 ها رسیدگ

...  
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احت کارکنان نشسته بودم. وقتر که جکسون وارد  توی اتاق استر

 پوشیدم. های تنیسم رو یمشد، داشتم کفش

ی سکیس ا من یه صحنهلطفا بیشتر بمون و موافقت کن که ب»

 « انجام بدی. 

ین شکل درشت هاش رو مثل چشم سگپرسید. چشم ها به بهتر

دونست روم اثر ام گرفت چون یمکرد و بهم زل زد. تقریبا خنده

 نداره. 

ن نگاه کردم تا بند  ن رسم رو تکون دادم و به پایی  با آیه سنگی 

 کفشم رو ببندم. 

 « تونم جکسون. نیم»

 « چرا نه؟»

 ا نه؟! چر 

کالم! چراش اون بود. حتر قبض پرداختر اضافه شده برای تعمت  

 نبود که از کالم 
ن
ماشینم که توی رسم معلق بود هم اونقدر کاف

اش بردارم و تونستم دست از فکر کردن دربارهتر باشه. نیممهم

م که کارم کنه. نیمام فکر یماینکه چی درباره تونستم تصمیم بگت 

 پول خونی رو به خاطر استادم رد کنم. درسته یا نه  
ن که همچی 

 ی تعهد و یا جدی بودن رابطه نگفته بود. کیس که هیچی درباره

 حسش جدی بود. 

خدایا! حسش خییل بزرگ بود و توی استخونم نفوذ کرده بود و 

باعث میشد حس کنم خییل بزرگ شدن و پوستم سفت شده، 
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خواستم بدونم جا یمویل شاید فقط من این حس رو داشتم. از ک

ن حس رو داره یا نه؟   که اون هم همی 

شدم اون هم به خاطر من اینجا داشتم پول خوب رو بیخیال یم

ی من داره. شاید من فقط یه اینکه اون چه فکری درباره

ش دانشجوام که اون لذت یم بره که اینقدر راحت بهم دستر

 داره. 

 به اندازه دونستم که این نیست. من کالم رو نه! یم
ن
ی کاف

هانی داره. در واقع، من شناختم که حداقل بدونم یه حسیم

دونستم که نخوام با جکسون ی احساسم یمخودم اونقدر درباره

 اش یه تظاهر باشه. اجرای سکیس انجام بدم؛ حتر اگه همه

 « من... »

سه؟   سوال بتی
 چجوری توضیح بدم که باعث نشه بیشتر

 « ذارم. من با ییک قرار یم»

؟! »  « چی

 بلند پرسید. 

دونه اینجا کار من چجوری نفهمیدم؟ جدیه؟ جدیده؟ یم»

؟یم  « کتن

 ام گرفت. های پر رسعتش خندهاز سوال

 « کنم. دونه که اینجا کار یمبله، یم»

 اشون طفره رفتم. ترین سوالش جواب دادم و از بقیهبه راحت
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 « و؟»ابروهاش رو باال انداخت: 

 « حس اشتبایه داره. و االن »

اف کردم.   اعتر

« ! ن  « اوکلی 

وع کرد. بهش نگاه کردم و چشم  های پر از ترحمش رو دیدم. رسی

ی اجرای سکیس نیست؛ این در ما به پول نیاز داریم. این درباره»

ی بیشتر از این حرف ن  « هاس. مورد چت 

 « دونم. یم»

ت مایل کنم. من وضعیها دوری یمبرای همینه که من از رابطه»

خونی ندارم که بخوام اینجا کار نکنم اون هم به خاطر اینکه ییک 

 « دیگه خوشش نمیاد. 

پرسیدم و یه « تو با جیک وارد رابطه نمییسی اگه اون بخواد؟»

 ابروم رو باال دادم تا ببینم جرات داره بگه نه. 

 « اس. اش بیهودهاون... اون... اصال فکر کردن درباره»

بل از اینکه موضوع رو عوض کنه، دوباره مشتش جمع شد و ق

 بازش کرد. 

 « ی این پرسه بهم بگو. خب، درباره»

 « اون عالیه. خییل مهربون و باهوشه و خییل هم جذابه. »

 فقط از فکر کردن بهش لبخند زدم. 

 « کجا همدیگه رو دیدین؟»
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تا این سوال رو پرسید، لبخندم به رسعت محو شد و نگاهم رو 

ه بحث رو یه جواب دست و پا یم گرفتم. برای زدم یا اینکه بهتر

 بپیچونم. 

 « تونم بگم. اوم، نیم»

 « اوه، بیخیال! بهم بگو. »

یه ایده به ذهنم اومد تا فشارهاش رو متوقف کنم و چرخیدم، 

 صورتم رو طبییع گرفتم که گولش بزنم. 

 « اوگ! »

 « بله! »

 گفت و دستش رو مشت کرد. 

یط که درباره» .  یبه رسی
ی

 « جیک بهم بیک

وزیش از صورتش رفت و پوزخند زد:   « ازت متنفرم! »لبخند پت 

وع کنه یا تسلیم  یه ابروم رو باال انداختم و منتظر موندم تا رسی

 بشه. بیشتر امیدوار بودم تسلیم بشه. 

ن افتاد. شونه  هاش با یه آه سنگی 

هام بود که توی کالج با هم آشنا شده اون دوست ییک از دوست»

ط احمقانه گذاشتیم و من بودیم. همه امون مست شدیم و یه رسی

غم آخرش مجبور شدم ببوسمش و همه امون خندیدیم، علت 

 « اینکه اون هم متقابال من رو بوسید. 
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جکسون نفیس کشید و خندید و لبش رو لیسید، انگار که هنوز 

 تونست طعم بوسه رو بچشه. یم

م و دوباره من رو بوسید. تا اینکه آخر شب اون اومد توی اتاق»

 « من براش خوردم و اون... 

 سیب گلوش متورم شد. 

یه جورانی ترسید و رفت و یه هفته بعد اومد تا بگه که دوست »

 « دختر داره و ما جدا شدیم. 

 « متاسفم جکسون. »

بینیم و مشکیل هم نیست. اگه جو االن ما همدیگه رو یم»

ذرم چون اون رفتارش گبینمون پر تنش نشه، ویل من ازش یم

ی رو نشون نمیده. از این حالتفقط مودبانه ن بیشتر ها اس و چت 

 « داره. « شناختیم. آره، ما قبال همدیگه رو یم»که میگن 

ن دست دم. نیازی نبود که دوباره دستش رو بی  هام گرفتم و فرسی

دونست که براش ناراحتم و گفتنش کمیک بگم متاسفم. اون یم

 کرد. نیم

؟ چجوریه که من نیمون از اینجا چی کار یمتو بت  »  « دونم؟کتن

 پرسیدم و موضوع رو عوض کردم. 

 « من یه جاسوسم. »

 « عالیه! »

ن گفتم انگار که شوکه شدم.   کلمات رو اغراق آمت 
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قبل از اینکه به سمتم بچرخه، فقط با یه خنده رسش رو تکون 

 داد. 

 « اوگ! االن بگو کجا باهاش آشنا شدی؟»

ن کردم که به در برسم و  بهش ه شدم. شانسم رو سبک سنگی  خت 

امیدوار باشم قبل از اینکه دوباره من رو ببینه فراموشش کنه. 

احتماال شانسم کمه، ویل این جکسون بود. ما یه رفاقتر داشتیم 

تونستم بهش که هیچ قضاونر داخلش نبود. اگه کیس بود که یم

 بگم اون جکسون بود. 

  «اون استادمه. »

های گشاد و دهن بازش فهمیدم که زمزمه کردم، ویل از چشم

 صدام رو واضح شنیده. 

 « خفه شو! »

 « اون من رو اینجا دیده. »

مردم که قبل از اینکه بهتر فکر کنم گفتمش. شاید داشتم یم

دونه، اش حرف بزنم و االن که جکسون یمبتونم درباره

اف رو از ر یم ام ی سینهوی قفسهتونستم یکم از بار این اعتر

 بردارم. 

دونستم و ما اومد. من نیمقبل از اینکه بدونه هنوز اینجا یم»

دوست شده بودیم و من فقط... من فقط خییل خییل دوستش 

 « داشتم که بخوام ازش عصتی بمونم برای اینکه بهم نگفته بود. 

 « خفه شووو! »
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 دوباره گفت. 

های نوجوون رس به هوا به »  « رش. نظر یمتو مثل دختر

موهای خیالیش رو تکون داد و جفتمون خندیدیم، ویل بعد بهم 

ه شد.   خت 

وع کن و بگو که من اشتباه کردم و چقدر » انیت رو رسی اوگ، سختن

 « ها اشتباهه. ی اینهمه

هاش رو با بیخیایل باال انداخت و تظاهر کرد که زیپ شونه

کست وقتر گفت: بنده. اگرچه اون مهر و موم رو شدهنش رو یم

 « فقط مراقب باش. »

دونستم که خواستم بگم هستم، ویل در اعماق وجودم یمیم

 نبودم. 

. یعتن اینکه توی  مراقب بودن یعتن اینکه پروفسورت رو نبیتن

. دهنم رو باز کردم تا هر جور شده دروغ بگم  ش پرسه نزنن دفتر

 که شارلوت اومد داخل. 

« ! ن  « اوکلی 

ن گفت و من یماون اسمم رو با یه  دونستم که لبخند اغراق آمت 

ی یم ن  خواد. اون یه چت 

 « بله شارلوت؟»

میشه اگه امکانش هست، امیدوار باشم که سه ساعت آخر »

شیفتم رو به جای من توی بار واییس؟ دوست پرسم زود به شهر 

 « رسیده و امیدوارم که بتونم توی فرودگاه ببینمش. 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

 « تو دوست پرس داری؟! »

 با سوپرایز پرسید.  جکسون

 « امون فوبیای رابطه نداریم که. همه»

 « این فوبیا نیست. »

ه، پریدم وسط:   از این باال بگت 
قبل از اینکه بحثشون بیشتر

 « البته شارلوت، به هر حال باید یه جوری پول جمع کنم. »

 « ممنونم، ازت ممنونم. »

م، ی دیگه من پونزده دقیقه»به سمتم اومد و بغلم کرد:  مت 

 « مشکیل نیست؟

ون » احت میدم و بت  نه، فقط یکم این پشت به پاهام استر

 « بینمت. یم

ی  اون به سمت گوشه رفت و جکسون هم رفت؛ اون یه مشتر

 داشت که منتظرش بود. 

ن که تنها شدم تلفنم کنارم زنگ خورد.   همی 

 « سالم کال! »

 « بیا پیشم تا شام بخوریم. »

ی که گفت.  ن ن چت   اولی 

م. به مغازه رفتم و یم من» ن  « خوام برات شام بتی

رسید و اگه ده دقیقه قبل زنگ زده بود، خییل خوب به نظر یم

 تر بود. جوابم خییل متفاوت
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 « تونم، متاسفم چون که واقعا دوست داشتم بیام. نیم»

 « چرا نه؟»

ن کردم تا ببینم امکان مکث کردم و گزینه هام رو سبک سنگی 

ن هست یا   خواستم دروغ بگم. نه، ویل نیم دروغ گفیر

 « من رس کارم. »

 « اوه! »

تو کارت تقریبا تموم »اون گفت قبل از اینکه مکث کنه: 

 « نیست؟

 « نه هنوز، یه چند ساعت دیگه کار دارم. »

« .  « مرخض بگت 

 رسید. پیشنهاد داد. صداش با امیدواری شادتر به نظر یم

اگه بخوام بخورم و اینکه تونم کال. من به پولش نیاز دارم نیم»

 « بتونم پول شهریه رو پرداخت کنم. 

افم خجالت کشیدم که چقدر حرارت گونه هام رو گرم کرد. از اعتر

 کنم. برای پول با کیس که سطحش خییل از من باالتره بحث یم

 « اوگ! »

 احساس بود. گفت؛ در حایل که صداش نی 

م. کنم کاری نکن که حس بدی دربارهخواهش یم»  « اش بگت 

. من سیع یم» ن کنم فکر نکنم که تو اونجا کار گوش کن اوکلی 

یه که بهش فکر یمیم ن ، ویل آخرش این تنها چت  کنم. من کتن
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ی که باید، بهت اهمیت میدم و من خییل  ن  از چت 
بیشتر

ی که گرم. نیمسلطه ن دونم چجوری از پسش بربیام چون تنها چت 

خواد دیگه که چقدر دلم نیم  اش فکر کنم، اینهتونم دربارهیم

. نیم  « ای بدنت رو ببینه. خوام کس دیگهاونجا کار نکتن

کلماتش باعث شد دریانی از احساسات درونم به وجود بیاد. 

هیجان از فکری که در مورد من داشت؛ اینکه همونقدری که 

اف یم  کنه. کنه در موردم فکر یماعتر

عث شد جریان خون اگرچه یکم دلم پیچ خورد و عصبانیت با

ین و  توی بدنم بیشتر بشه. مخصوصا وقتر کلماتش، که باید شت 

گفت، با کیم عصبانیت و خشم قایط شده بود. این یعتن نرم یم

خواست این احساسات رو نسبت به من داشته باشه؟ اینکه نیم

 کردن؟ یعتن این احساسات اذیتش یم

 « فهمم کال. یم»

این یه شغل انتخانی نیست که » گفتم و سیع کردم درکش کنم: 

من برای انجام دادنش خوشحال باشم. من به پولش احتیاج دارم 

ین گزینه برای منه.   « و این بهتر

« 
ن
های کالچی برای پول توی کاف . شاپ کار یمخییل از دختر ن  « کین

 زمزمه کرد. 

دم و جلوی حاضن جوابیم رو گرفتم؛ دندون هام رو بهم فرسی

ن آوردم و سیع کردم خواستم بحث کننیم م. لحنم رو آروم و پایی 

 آروم باشم در صورنر که اصال نبودم. 
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. این عادالنه نیست و خودت هم یم»  « دونن

مکثش طوالنن مدت شد و من دیگه شک کردم که شاید اون 

 گوشی رو قطع کرده. 

کنه که تو تر نیمدونم که این نیست، ویل این رو راحتیم»

 .  « اونجانی

ی نسبت به نصف دستمزد و خب، مت» اسفم که به پول بیشتر

ی دو تا کارهای استادیاریم نیاز دارم. متاسفم که کمک هزینه

 برای من راحت نیست. 
ی

 « زندگ

 ام برای آروم بودن شکست خورد. عصتی شدم و مبارزه

 « برای منم آسون نیست. »

تر فقط آرزوم اینه که یه جای دیگه به غت  از ویر کار کتن که وق»

ه داری سکس یم ، مردهای عجیب غریب نتونن بهت خت  کتن

 « بشن. 

زنه که خودش خییل وقته خییل جالبه. یه آدیم این حرف رو یم»

 « که عضو اینجاست. 

 « فرق داره! »

 « نه، نداره! »

ل خارج میشد و کلمات به نظر از خط  تماس تلفتن داشت از کنتر

خوشبختانه من از قرمز گذشته بودن و زیادی پیش رفته بودن. 

جواب بعدی نجات پیدا کردم وقتر که شارلوت از پشت بار 

ون رفت.   بت 
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 « گوش کن، باید برم. »

« ! ن  « اوکلی 

س؟»  پت 
 « چیه دکتر

نالید، انگار که صدا زدنش از پشت گوشی با اون اسم مثل یه 

به ییک بوده. ضن ن  ی فت 

 « متاسفم. »

 « اوگ! »

ی به شارلوت   قبل از اینکه بتونه جواب بده قطع ن کردم. هیچ چت 

تونستم بغض توی گلوم رو نگفتم وقتر که از کنارش رد شدم. نیم

 عقب بزنم. 

شاید سه ساعت بعد، بدون حرف زدن، هر دومون رو آروم کنه. 

تونم امیدوار باشم. من فقط کالم رو داشتم و آماده نبودم من یم

ن زودی از دستش ب  دم. که برای یه دعوای احمقانه به همی 

___________________________ 
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 فصل بیست و ششم 

 

 کالم 

 

 گند زدم، دوباره. 

ن که دهنم رو باز کردم یم دونستم اینجوری میشه، ویل وقتر همی 

ن شدم؛ اون اومد داخل کالس و توی چشم هام نگاه نکرد مطمی 

ن گرفته باشه، نه.  نه اینکه اون به خاطر اذیت شدن رسش رو پایی 

اس تا دنیا رسید آمادهاش رو باال گرفته بود و به نظر یماون چونه

 رو شکست بده. 

روی صندلیش نشست، لبش رو محکم جمع کرد و از دیدن 

هام خودداری کرد؛ حتر وقتر صداش زدم تا باهاش چشم

 صحبت کنم. 

 که زدم اشتباه بود، ویل من توانانی اداره کردن یم
ن
دونستم حرف

دم بعد از اینکه از قبل نوشیده بودم تا احساساتم رو از دست دا

با کار کردنش توی ویر کنار بیام. از اینکه اینقدر راحت بهش 

ن کردم ترسیدم. من خودخواهانه اینکه چجوری خودش رو  توهی 

کرد رو زیر سوال بردم و این اشتباه بود. من خییل ساپورت یم

جا وقت نگران پول نبودم و االن اینخوش شانس بودم که هیچ
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بودم. پیشنهاد دادم بره کافه کار کنه. هر بار که این کلمه توی 

 رسم تکرار میشد چندشم میشد. 

سم ییک من قبال اینقدر حس سلطه گری نداشتم که اینجوری بتر

کرد؟ دوباره کردم اگه ترکم یمرو از دست بدم. چی کار یم

تونستم به کیس نزدیک بشم؟ اصال گشتم به زمانن که نیمبریم

 دوست داشتم بدون اون این کار رو امتحان کنم؟ 

ام کرد. تصور خودم که دوباره تنها به اتاق ویر فکرش وحشت زده

کنم در حایل که کاری رو ها رو تماشا یمگردم و غریبهبریم

تونستم. خودم رو تصور کردم در حایل که کردن که من نیمیم

ی تنها. بعد از همهرفتم؛ ی خایل بزرگم راه یمدوباره توی خونه

هانی که اون بهم نشون داده بود، نیم
ن تونستم این کار رو چت 

 بکنم. 

ن نوشتم رسی    ع تصمیمم رو گرفتم و روی برگه ی یادداشت یه میر

ن صفحه ن دانشجوها پخش کنم ای که یمی جزوهو بی  خواستم بی 

 گذاشتم. 

  متاسفم. لطفا من رو ببخش که اینقدر عویصن بودم. 

داد مقدار کیم کلمه اغذ زرد کوچیک فقط اجازه یمیه تیکه ک

های معذرت خواهیم یه رمان تونستم با روشبنوییس وگرنه یم

ن شدم که بنویسم. ایستادم و جزوه ها رو پخش کردم. مطمی 

ه که کاغذ یادداشت وسطشه. بعد کالس رو   رو بگت 
ن همونن اوکلی 

ین ودم. خییل ها امیدوارم بتموم کردم در حایل که برای بهتر



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

اعتناغ و رد ترسیده بودم که اگه دوباره بهش نگاه کنم، باز نی 

 شدن رو توی تمام صورتش ببینم. 

 ترسناک بود که منتظر بمونم ببینم که اون به اندازه
ن
ی کاف

ه. مثل همون مدیل که وارد کالس شد، یم مونه و یا از کالس مت 

صتی بود؛ اعتنانی کرد در حایل که عکامال به حضورم نی 

 تونستم رسزنشش کنم اگه این کار رو بکنه. نیم

شدن، سیع کردم حواس خودم ها از در خارج یمدر حایل که بچه

ترسیدم که نگاه کنم و رو با جمع کردن وسایلم پرت کنم. خییل یم

ببینم از قبل رفته. جوابم رو گرفتم وقتر فقط چند تا آدم توی 

بینمت. من باید برای بعدا یم»کالس بودن و من شنیدم: 

س رو ببینم. سوال  پت 
 « هام در مورد پروژه، دکتر

 « بینمت. اوگ اوک، بعدا یم»

ی دیدم که دوستش از در خارج شد و به دنبال اون بقیه

دانشجوها هم خارج شدن و باالخره من چرخیدم تا بهش نگاه 

کنم. اونجا ایستاده بود، کل بدنش پر از فشار عصتی بود، 

هاش رسد بند کیفش رو گرفته بود، فکش ثابت و چشم مشتش

 بود. 

تفاونر درد بود؛ دونستم، دیدم، پشت اون رسدی و نی ویل یم

دردی که من کاشته بودم. پشیمونیم رو به سختر قورت دادم. به 

ن شدم که در کامال بسته اس. آرزو اطراف نگاه کردم و مطمی 

به خودمون بدم، داشتم بتونم قفلش کنم و یکم فضای شخض 

  کرد وارد بشه. ویل این کار مشکل ساز بود اگه ییک سیع یم
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« . ن  « متاسفم اوکلی 

ه شدم تا بتونه صداقتم رو ببینه.   گفتم. بهش خت 

من اشتباه کردم؛ من یه عویصن بودم و اشتباه کردم. من هیچ »

حفر نداشتم که ازت بخوام کارت رو ترک کتن و با من شام 

نداشتم که به خاطر کارت قضاوتت کنم. خییل بخوری. من حفر 

 « متاسفم. 

 ریلکس شد تا فشار روی قفسههاش به اندازهشونه
ن
ی ی کاف

های عسلیش یکم گرم شد و جلوی اش رو آروم کنه. چشمسینه

داد که سیع نکرد هام نرم شد. فقط درد رو نشون یمچشم

 پنهونش کنه؛ هم خوب بود هم بد. 

دونم. اینجوری نیست که واقعا بخوام عا یمدونم کال؛ واقیم»

 « هام برسم. اونجا باشم. نیاز دارم اونجا باشم تا به هدف

ام یمیم» ذارم. گذاشتم دونم و من به مصمم بودنت احتر

ه. من فقط...  لم رو به دست بگت   « حسادتم کنتر

ام کردن و مجبور شدم قبل از ادامه دادن گلوم رو کلمات خفه

 صاف کنم. 

. بدون تمام » من نگرانم که ییک دیگه بهتر از من پیدا کتن

 « مشکالنر که من دارم. 

ام گرفت از موقعیتر که توش بودم. یه پروفسوِر تقریبا خنده

اف یمبزرگ کرد. از نظر تر که ترسش رو برای دانشجوش اعتر

تئوری قدرت دست من بود، ویل دانشجوم اونجا ایستاده بود؛ 
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انن که خوشحایل من توی دستاش بود، با فانوس دریانی درخش

 ی قدرت که یا نابودم کنه یا من رو بسازه. همه

من ترجیح میدم یه پرس توی کالج ببینم به »اون عصتی گفت: 

 « جای ویر. 

وع کنم و جوری که چقدر سخته که » نذار رس پرسهای کالج رسی

. اگرچه تو لیاقت این رو داری  ها تماشات یمبینم اونیم ن که با کین

 .  « ییک همسن خودت باشی

اف کنم که چقدر بزرگنیم تر خواستم قسمت آخر رو بگم؛ اعتر

 نسبت به اون ثابت
ی

ترسیدم، تره، یماز اونم، جایگاهم توی زندگ

اف کردم.  ویل گفتمش. فقط یه ترس دیگه که جلوی روش اعتر

ی بینمون رو کمتر کرد در حایل که فقط یه ای فاصلهبعد از لحظه

ت بهم نگاه یمق  کرد. دم دورتر بود. با تعجب و حت 

 « خوام. من فقط تو رو یم»

یه قدم دیگه برداشت، االن فقط یه نفس بینمون فاصله بود که 

ن هم نبود وقتر بهم لبخند خجالت زده  ای زد. انگار همی 

خوام که عاشق خوام. من مردی رو یممن کالرک کنت رو یم»

 « هاس. ستاره

هام برخورد کرد و ه تا جانی که نفسش به سینهیه قدم دیگ

 هام بریده بریده شد. آلتم پشت شلوارم کشیده شد. نفس

کنه، حس کنم ارزشم خوام که وقتر بهم نگاه یممن مردی رو یم»

 « هاس. براش بیشتر از اون ستاره



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

ی. متاسفم که یه »رسی    ع موافقت کردم:  ؛ تو خییل بیشتر هستر

 « خوام از دستت بدم. عویصن حسود بودم. نیم

خوام دونم که خییل  ازت یمخوام از دستت بدم و یممنم نیم»

، ویل من گزینه ای ندارم. من واقعا ی دیگهکه بهم اعتماد کتن

خوام اونجا کار کنم. اینجوری نیست که به حد مرگ عاشق نیم

 « اون کار باشم. من فقط نیاز دارم... برای االن. 

ه شدم؛ به ص ی ورت کوچیکش که با استخون گونهبهش خت 

ه ش احاطه شده بود دقیق نگاه کردم. ابروهای تت  ن ای که باعث تت 

ای تر به نظر برسه. اون چال چونههاش خییل روشنمیشد چشم

هانی که اگه فقط جلوش که تقریبا وجود نداشت. کک و مک

ام رو به ها جوری توجهی ایندیدی. همهایستادی یمیم

 لب کردن انگار که بار اوله. خودشون ج

 « تو خییل خوشگیل. »

 ای از موهاش رو پشت گوشش زدم. زمزمه کردم. دسته

« . ن بدی نیستر  « خودت هم چت 

 هاش به لبم افتاد و بعد زبونش رو روی لبش کشید. چشم

هام رو دور ام شدم و طعمشون رو چشیدم. لبتسلیم خواسته

کشیدم. دوباره رفتم که لب پایینش گذاشتم و زبونم رو روش  

تکرارش کنم، ویل اون لبش رو باز کرد و با یه ناله لبم رو خورد. 

اش هام بسته شد و توی بوسهزبونم به زبونش خورد و یهو چشم

 گم شدم. 
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ه شدن  این االن خییل راحت بود. نیازی به قوت قلب دادن و خت 

 آر از قبل نبود که من باالخره بتونم به اندازه
ن
وم بشم تا ی کاف

هام رو ببندم و توی لحظه گم شم. دیگه فورا این اتفاق چشم

 افتاد. یم

کشیدم وقتر دستش رو روی بازوم دیگه خودم رو عقب نیم

ها رو پشت موهام ذاشت تا اونهام یمکشید و روی شونهیم

پریدم وقتر مخفن کنه و من رو نزدیک نگه داره. به عقب نیم

و روی آلت سفتم کشیده میشد. من چسبید باسنش به من یم

اونقدر گم شدم که تقریبا متوجه نشدم اون گ عقب کشیده. یکم 

های کوچیک روی لبم زد قبل از اینکه با یه لبخند بیشتر بوسه

ه. انگشت خواست هاش روی لبش بود انگار که یمازم فاصله بگت 

 هام رو همونجا نگه داره. بوسه

خوام ییک بیاد و اینجوری بدیم. نیم احتماال دیگه نباید ادامه»

ه.   « مچمون رو بگت 

رسم رو تکون دادم. سیع کردم خودم رو جمع کنم. یه نفس 

 عمیق کشیدم و خواستم که آلتم دوباره بخوابه. 

با آخرین نفس عمیق چرخیدم تا کیفم رو جمع کنم، آماده بودم 

ون در همراهیش کنم وقتر که در رسی    ع باز شد.   که تا بت 

؟برای ناهار آماده»  « ای عویصن

ریید پرسید و وقتر که رس زده وارد شد فقط من رو دید. خییل 

ن بشه. نادیده گرفتنش یه طول نکشید تا متوجه ی حضور اوکلی 

 جورانی سخت بود. 
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های قدییم اوه، سالم! به خاطر اون متاسفم. ما دوست»

 « هستیم. اجازه دارم که عویصن صداش کنم. 

 یح بده. سیع کرد توض

ن به ریید لبخند زد و خنده مشکیل نیست. »ی آرویم کرد: اوکلی 

 « نیازی به عذرخوایه نیست. 

ن ما تر شد. چشمریید، اون حرومزاده زرنگ، نزدیک هاش رو بی 

دو تا چرخوند. احتماال به هر دانشجوی مونتر که داشتم، از 

افم به اینکه به یکیشون عالقه دارم مشکوکه. وق تر زمان اعتر

ن جلو برد. نزدیک  تر شد، یه دستش رو به سمت اوکلی 

 « من ریید هستم. از مالقاتت خوشوقتم. »

« . ن  « اوکلی 

 اون گفت و دستش رو دراز کرد. 

یک؟رشته» ن  « ی فت 

 ریید پرسید. 

 « نه، قطعا نه. فقط برای کالس اختیاری اینجام. »

ابروهای ریید باال رفت، ذهنش جرقه زد که این همون 

جوییه که گلوم پیشش گت  کرده. اون برای یه لحظه بیشتر دانش

ه شد تا همه ی اجزای صورتش رو بررش کنه و من خت 

خواستم خودم رو بینشون بندازم تا اون دیگه نتونه بهش نگاه یم

کنه. شاید وجود خارچی نداشت، ویل سکوت توی ذهنم خییل 
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ن رو از ریید   شده بود و نیاز بود که اوکلی 
دور کنم قبل از طوالنن

 اینکه اون یه حرف تخریتی بزنه. 

 « ی روزت خوب بگذره خانم درینگر. امیدوارم بقیه»

س. »  پت 
 « ممنونم دکتر

تقریبا نالیدم وقتر لبش رو گاز گرفت و قبل از رفتنش نگاهم رو 

هام بهش چسبیده بود تا وقتر که در بسته نگه داشت. چشم

ه ش  ده بودم. شد؛ حتر اون موقع هم هنوز خت 

ی که گفتر جذاب» ن  « تره. اون از چت 

حتر به خودم زحمت ندارم انکارش کنم؛ هدر دادن انرژی بود. 

 به جاش کیفم رو برداشتم و از کنارش رد شدم. 

 « گمشو ریید! »

...  

 

کردم روی کتانی که روی تخت دراز کشیده بودم و سیع یم

ن بود. ه میشه دور اون جلومه تمرکز کنم. ذهنم مدام پیش اوکلی 

دونستم طعمش چطوریه، حسش چرخید؛ حتر وقتر که نیمیم

چطوریه، هنوز هم روی اون متمرکز بود. من حتر االن هم 

تونستم کامل توضیح بدم که چی باعث کشش من نسبت به نیم

رونه. شاید رسنوشت؛ یه اون میشه و چی من رو به عقب یم

همونیه که من رو تغیت   دونه که اونشناسه، یمانرژی که بدنم یم

 دونستم و واقعا برام مهم نبود. میده؟ نیم
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کتاب رو به کناری پرت کردم، گوشیم رو برداشتم و گشتم تا یه 

 شماره رو پیدا کردم. 

 یه پیام که خییل نبود! 

 « درس خوندن چطوره؟»من: 

 اون هم رسی    ع جواب داد و لبخندم گشادتر شد. 

 « بود؟خوبه. ناهار تو چطور »او: 

 « خوب بود. »من: 

احت داد و موضوع اون رو پیش  مخصوصا که ریید بهم استر

 نکشید. 

 « دونه؟اون در مورد من یم»او: 

خواستم. انگشت شستم در نظر گرفتم که دروغ بگم، ویل نیم

کردم. برای هر روی گوشی لغزید در حایل که به کلماتم فکر یم

کردم ب باشه، سیع یمکردم مناسگونه جوانی که فکرش رو یم

 اش رو تصور کنم. نتیجه

 « دونه که بهت عالقه دارم. یم»من: 

 « کنه؟این نگرانت یم»او: 

 « نه، چرا؟»من: 

ها برای از دست دادن داری کالم. »او:  ن  « تو خییل چت 

ین رفیقمه. »من:  ی نمیگه. اون بهتر ن  « ریید چت 
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بشم که کارت  خوام باعثما باید بیشتر مراقب باشیم. نیم»او: 

 « رو از دست بدی. 

خواستم جواب بدم که اون ارزشش رو داره، ویل تقریبا یم

خواستم بهش فشار بیارم به خاطر احساس نیازی که من رو نیم

 تسخت  کرده بود. 

 « نگران من نباش. »من: 

 « ویل هستم. شاید باید بوسیدن توی کالس رو کمتر کنیم. »او: 

 « فکر کنم! »من: 

 « حال! ضد»من: 

 « پس کجا رو پیشنهاد میدی که اونجا ببوسمت؟»من: 

اون جواب نداد. تقریبا گوشیم رو کنار گذاشته بودم چون خییل 

دادم گم طول کشید که جواب بده. ذهنم توی احتماالنر که یم

ی نگه؟ شاید ییک بهش  ن شد. چی گفتم که باعث شد دیگه چت 

 کنم. زنگ زده. شاید من زیادی دارم بهش فکر یم

ه زد پریدم.   وقتر گوشیم توی دستم ویتی

رو دیدم که روی صفحه نمایشه و رسی    ع جواب دادم: « او»

 « سالم! »

 « کنیم کالم؟ما داریم چی کار یم»

 « منظورت چیه؟»مکث کردم و سوال یهوییش رو پردازش کردم: 



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

سم برای اینکه چی  آه سنگینش از پشت تلفن بهم رسید و استر

 و بیشتر کرد. خواد بگه ر یم

سم بعدش ما خوام ییک از اون آدممن نیم» هانی باشم که بتی

کجاییم، ویل این وضعیت فرق داره. ریسکش خییل زیاده. من 

ی عادی نیست. دونم که یه رابطهازت خوشم میاد؛ خییل. یم

فت طبییع نداره، ی زوجمثل بقیه ن و شانس پیرسی ها، رس قرار رفیر

 « کنیم؟کار یم  ویل ما دقیقا داریم چی 

« ! ن  « اوکلی 

دونست آب دهنم رو قورت دادم و به کلماتم فکر کردم. باید یم

 که این چقدر برای من جدیه. 

بردم رس قرار. کاری تونستم تو رو یمدونن که اگه یمخودت یم»

 « کنم؛ بعدا! کردم که کامال عاشقم بیسی و این کار رو یمیم

؟ بعدا؟»  « ویل این یعتن چی

. همیشه دانشجوی من نیمتو » ن  اوکلی 
 « مونن

بعد این جمله سکوت برقرار شد و من زبونم رو گاز گرفتم تا 

م که حرف نزنم در حایل که اون داشت  جلوی خودم رو بگت 

تونستم کرد. من فکر آینده رو هم کردم. حداقل یمهضم یم

اف کنم که فکرش رو کردم؛ فقط یم اف اعتر خواستم بهش اعتر

 اقعا تا کجاها فکر کردم. کنم که و 

 « اوگ، خوشم اومد. »

 باالخره گفت و باعث شد لبخند بزنم. 
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 « ویل... »

ی کوچیک محو شد. به ندرت لبخندم به خاطر همون یه کلمه

 خونی میاد. 
ن  بعد از ویل چت 

؟» ن  « چی میشه اگه مردم بعدا ما رو رس قرار ببیین

، ویل نیمها یماون» ن همن. امکان فتونن فرضیه سازی کین

ی که یمفرضیه ن خوام و برام خییل ها باعث نمیشه من از چت 

 « مهمه دست بکشم. 

ی که فقط قصد داشتم، احساسانر  ن تر به نظر جوابم از چت 

م؛ مخصوصا وقتر جواب رسید، ویل نیمیم تونستم پسش بگت 

 آرومش رو شنیدم. 

 « منم به تو اهمیت میدم کال. »

ی که واقعا سکوت سنگیتن بینمون رو پر   ن کرد و من به چت 

خواستم بهش بگم فکر کردم. معتن واقیع کلمانر که گفتم یم

ن »خییل بیشتر از  بود. این رو حس « اهمیت دادن»و « خواسیر

ی بگه؟ کرد؟ اون هم یم ن بیشتر  خواست چت 

خب، من »اون گلوش رو صاف کرد و سکوت رو شکست: 

ی ستاره از ما بیگاری هاحتماال باید برم. این پروفسوره رس یه پروژ 

 « کشه. یم

 « اس! العادهبه نظرم که فوق»

گفتم و گذاشتم از این موقعیت جدی فرار کنه. اگرچه دوباره 

ی برگشته بودیم رس یه بحث سبک ن  از اون چت 
تر. کلماتش بیشتر
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ی بهم که من فکر یم کردم قصد داره من بشنوم، با معتن بیشتر

 رسیدن. یم

ینه. »  « اون بهتر

___________________________ 
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 فصل بیست و هفتم 

 

 کالم 

 

 « این هفته بیا اینجا. »

ن گفتم. بهش نگاه کردم که وارد اتاق کنفرانس  مقابل گردن اوکلی 

شد؛ جانی که پرینتر هست. اون پشتش به من بود و من یواشیک 

از پشت بغلش کردم. عاشق این بودم که نفسش حبس میشد 

د. هام موقتر انگشت ن  وهاش رو از روی گردنش کنار مت 

 میشه، لطفا! »
ی

 « لباس بپوش. این مثل یه قرار ساختیک

زمزمه کردم. رسی    ع لبم رو به پوست صافش فشار دادم قبل از 

 اینکه عقب بکشم. 

 « باشه. »موافقت کرد: 

ه ها رو روی گردنش فشار ی بوسهرسی    ع برگشتم تا آخرین زنجت 

د. مقابل لببدم. عاشق نالیدنش بودم که  ن ه مت  هام ویتی

ن بچسبونمش، ویل در قفل نبود و یم خواستم بمونم و روی مت 

 تونستیم توضیح بدیم. اونجوری نیم

 « فردا. »پس عقب رفتم و گفتم: 
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 قبل از اینکه برگردم و از در خارج بشم. 

ن فکر تونستم به مکالمهنیم ی اون شبمون در مورد رس قرار رفیر

ن   که لباس پوشیده و یه لبخند خجالتر روی نکنم؛ تصور اوکلی 

هام وارد صورتشه در حایل که من با زیباترین زن توی بازوی

تونستم انجامش بدم و رستوران میشم. نیاز داشتم تا جانی که یم

 ممکن بود این رو بهش بدم. 

...  

 

ن ناهارخوری شنبه شب، همه ی وسایل رو برداشته بودم. روی مت 

خونه رو پ ن ر از شمع کرده بودم و همینطور راه ورودی توی آشتی

خونه و شومینه رو روشن کرده بودم و سیع کرده بودم توی  ن آشتی

 اتاق نشیمن، فضا رو مناسب کنم. 

سیع کردم این حقیقت رو پنهون کنم که ما هنوز توی خونه 

مش،  هستیم به جای یه رستوران که من واقعا دوست داشتم بتی

هم نبود وقتر در رو باز کردم و زیباترین ها مویل هیچ کدوم از این

رسید های طالییش به نظر یمزن توی تموم عمرم رو دیدم. چشم

س. با لباس زیر نور ایوانم یم درخشه و گشاد شده بود و پر از استر

ای که پوشیده بود، یه مخلوط مست کننده درست کرده مشیک

ن تا ساعدش کشیده شده بود، ویل شونه کامال   هاشبود. آستی 

اش اش بود و فقط یکم از چاک سینهبرهنه بود. تا باال روی سینه

، عقب رفتم تا رو نشون یم ن ه کننده بود. با فک پایی  داد؛ خت 
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ن رونش که مشخص بود  اجازه بدم بیاد داخل و به پهنای پایی 

ش تا باالی زانوش رو پوشونده بود.   نگاه کردم. بوت جت 

کرد و خودش رو باال کشید تا به   ام رو نوازشهاش چونهانگشت

ن نفسلب هام خندیدم در حایل که هنوز هام برسه. بی 

 ای حرف بزنم. تونستم کلمهنیم

 « دوست داری؟»

! خییل خوشگیل. »  « عاشقشم لعنتر

آرایش مالییم داشت و موهاش رو دم استی عقب بسته بود که 

 داد. یم سالشه رو نشون 1٩رسید و هم اینکه هم پخته به نظر یم

ی هاش اطراف رو کامال بررش کرد. در حایل که به همهبا چشم

 هاش با هیجان گشاد شد. کرد، چشمها نگاه یمشمع

ن موقع غذا خوردن، صحبت  کردن و  لبخند از اون طرف مت 

اش خندیدنمون من رو پر از غرور کرد. اینکه من باعث همه

ف حلتی که غذا هستم. اون شوچن کرد و از من پرسید که ظرو 

ترین داخلشون بوده رو کجا قایم کردم. این باید ییک از راحت

 قرارهانی بوده باشه که من داشتم. 

ای خودش رو کنار گذاشت و یه لیوان اون قاشق و چنگال نقره

کرد. تماشای نور شمع که آب خورد و تمام مدت من رو تماشا یم

 درخشید، رسمست کننده بود. روی صورتش یم

 « ها ممنونم. به خاطر گل»ون گفت: ا
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خونه شدیم، من بهش یه دسته گل رز هدیه  ن وقتر که وارد آشتی

دادم و اون لبخند درخشانن زد و گفت که هیچکس قبال بهش گل 

 نداده. عاشق این بودم که برای اون نفر اولم. 

« .  « خوشحالم که تو دوستشون داشتر

هانی یه اوقات گلگرفت. گاپدرم همیشه برای مامانم گل یم»

ن اونبودن که یم ها رو توی فروشگاه دور بندازن و حتر خواسیر

های وحیسی اطراف ساختمون محل کارش ها فقط گلگایه وقت

گفت مهم نیست؛ مهم این بود که اون بهش فکر بودن. مامان یم

 « کرده. 

 « پدر و مادرت چطورن؟»

 خوبن؛ مثل همیشه مشغول. به نظر نیم»
ی

در طول رسه زندگ

ها داشته باشه؛ منهای اینکه باید ها تغیت  چندانن برای اونسال

، ویل اون ن ها هنوز هم برای زنده موندن خییل از منم حمایت کین

. کار یم ن  « کین

من از اینکه اون مجبور به تقال کردن بود متنفر بودم، ویل 

کرد، به نظر ها صحبت یملبخندش وقتر که در مورد اون

ی داشته باشه. ی عشق زیادش به اونرسید رو نیم  ها تاثت 

ن پرسید:   « پدر و مادر تو چطورن؟»اوکلی 

.  پدرم كار اون» ن ها هم خوبن. تازه از سفر به ایتالیا برگشیر

مخترصی برای انجام دادن داشت و مامانم باهاش صحبت كرد 

تا تمام هفته رو اونجا بمونن.  دیشب با من تماس گرفت تا بیشتر 

ن رو برام تعریف کنه. ساعت همهاز یه   « چت 
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رسه خییل باهاشون به نظر یم»به چرخوندن چشمم خندید: 

 .  « صمییم هستر

ن و همیشه تالش کردن هستم. اون» ها پدر و مادر خونی هسیر

ین . فقط یمبهتر ن خوان من رو خوشحال ها رو برام فراهم کین

 . ن  « ببیین

انگشت هاش قبل از اینکه صحبت کنه به جانی که چشم

 ی لیوان یم کشید افتاد. شستش رو روی شیشه

؟ی من یمها چه فکری دربارهکتن اونفکر یم» ن  « کین

احتماال خوشحال نمیشن از اینکه اون دانشجوی منه، ویل من 

 این حرف رو نزدم. 

ها تو رو دوست خواهند داشت چون تو من کنم اونمن فکر یم»

. رو خوشحال یم  « کتن

 « خوبه. »ش بهم نگاه کرد: هااز زیر مژه

 « خییل خوبه. »

خوان به زودی بیان دیدنت؟ نه اینکه بخوام به این ها نیماون»

 « اشاره کنم که ببینمشون و یا سالم کنم... 

 اون عجله کرد تا توضیح بده. 

 « ها رو ندیدی. دونم که تو مدتیه اونمن فقط یم»

 « اینجا بودن. تا پایان ترم ممکنه بیان. فقط برای کریسمس »
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م که آیا یم خوام یه لیوان آب خوردم و سیع کردم تصمیم بگت 

بهش اعتماد کنم یا نه، ویل این کار نیاز به فکر نداره. همیشه 

ن اعتماد کنم. اون امنیت من بود. یم  خواستم به اوکلی 

ن برم خونه. »  « در واقع بهم گفیر

پوشونده  اون در حایل که صاف نشسته بود و نگرانن صورتش رو 

ی. »بود گفت:   « فکر کردم تو خونه نمت 

 « کنه. ام، سارا، داره ازدواج یمدختر عمه»

یه لیوان دیگه آب خوردم و سیع کردم سفت شدن گلوم رو کم 

ی نگفت، ویل من یم ن تونستم سوال رو توی کنم. اون چت 

 هاش ببینم. چشم

 « سارا خواهرش بود. »

؟»  « تو خونی

ث کردم و به حرکت بعدیم فکر کردم. به قبل از جواب دادن مک

غت  از اضطرانی که برای صحبت کردن در مورد اون داشتم، آروم 

هم بودم؛ بدون عرق کردن، بدون رسی    ع تپیدن قلب، بدون 

 لرزیدن. حالم خوب بود. 

 « با کمال تعجب، آره خوبم! »

؟خوبه، یم»لبخند زد:   « خوای چی کار کتن

ه، ویل احساس یمفکر اصلیم اینه که نرم، » کنم حالم بهتر

کردم که هرگز به شاید... شاید بتونم. من همیشه تصور یم

 « کالیفرنیا برنخواهم گشت، ویل شاید... 
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ی که یم ن ن نبودم، ویل فقط با دیدن اون از چت  خواستم بگم مطمی 

که روبروی منه و احساس خوشحالیش برای منه، مجبور بودم 

ن  سم. انگت  تونستم اون رو ای بود که نیمهبگم. مجبور شدم بتی

 قورت بدم. 

تونم باهاش ویل من فکر کردم... شاید با بودن تو کنارم... یم»

 « روبرو بشم. 

 ابروهاش به سمت موهاش باال رفت. 

 « خوای من باهات بیام خونه؟! یم»

 « اگه تو بخوای. »

هاش گشاد شد و هیچ کدوم از احساساتش با عجله گفتم. چشم

س داشت وجودم رو یمرو نشون   گرفت. نداد در حایل که استر

 « قرار نیست تا اکتتی بریم. »

ی نگفت و من نیم ن تونستم نگاهم رو ازش دور کنم. وقتر اون چت 

هاش برق زد، نگرانن بهم هجوم آورد و ذهنم اشک توی چشم

د تا بفهمم چرا.  ن  دست و پا مت 

ای ترس از هاون صندیل خودش رو عقب زد و ایستاد و برای لحظ

رفتنش رو داشتم. من خییل زیاد اون رو تحت فشار قرار دادم؛ 

هاش هاش محکم زیر دندونخییل زیاد، ویل اون در حایل که لب

قرار گرفته بود، به سمتم اومد و من رو هل داد تا به صندیل تکیه 

بدم. بعد پاش رو روی پای من گذاشت و خودش رو توی بغلم 

 هاش نشست. لب جا کرد و لبخندی روی
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هام رو روی باسنش هیچ تردیدی نکردم. در حایل که دست

گذاشتم و اون رو مقابل خودم محکم گرفتم و فشار اون رو روی 

خودم دوست داشتم. یکم عقب کشیدم تا بهش فضا بدم قبل از 

هام بذاره و به جلو خم شه اینکه دستش رو دراز کنه تا روی گونه

 تا من رو ببوسه. 

ه آرویم من رو بوسید و من اجازه دادم به کارش ادامه بده و اون ب

داد گم شدم. خییل زود عقب های نریم که به من یمتوی بوسه

 تا به چشمکشید، ویل فقط به اندازه
ن
هام نگاه کنه، قبل از ای کاف

 « من با تو هر جا باشه میام. »اینکه زمزمه کنه: 

وع به قدم بشه. شت  منتظر نموندم تا اون پیش جه زدم و رسی

ی اون رو مستقیما از روی لبش هاش کردم. وعدهبلعیدن لب

م. خواستم اون رو همهخوردم. من یم  جا با خودم بتی

 عاشقش بودم. 

این حقیقت برای مدنر درونم مردد مونده بود، ویل درست توی 

 اون زمان من رو کامال تسخت  کرد. 

تر بوسیدمش. مبرای اینکه نذارم از دهنم در بره، محک

ن رفت و عقب رفت و قبل از باز هاش از سینهدست ی من پایی 

کردن شلوارم، سگک کمربندم رو باز کرد. وقتر دست نرمش به 

دور آلتم پیچید یکم پریدم، ویل نه به این دلیل که ترسیده بودم؛ 

ییک توی تموم  بلکه به این دلیل که لمسش مثل شوک الکتر

پوستم حس زنده بودن کنه. اون  وجودم پخش شد و باعث شد 

ن نوازش کرد؛ نه اونقدر سخت که من رو  آلتم رو از باال تا پایی 
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ای بود که من رو برای بیشتر خواستنش ارضا کنه، ویل به اندازه

 درمونده کنه. 

اش داشتم. بعد باسنش رو گرفتم و همونطور که ایستادم، نگه

ن گذاشتم و ها رو به کناری هول دادم و اون رو بشقاب باالی مت 

بان نبضش رو که دیوانهلب ن بردم و ضن وار هام رو از گردنش پایی 

د مکیدم. تا جانی که یقه
ن ی لباسش اون رو پوشونده بود روی مت 

ن کشیدم و چاک سینه هاش رو بوسیدم و بعد پارچه رو پایی 

 های خوش فرمش رو آزاد کردم. سینه

! خدا رو شکر  ! لعنتر  . بدون هیچ سوتیتن

های صورتیش رو مکیدم و بدون تلف کردن وقت، نوک سینه

پوستش رو چشیدم. باسنش رو باال آورد و حرارت مرطوبش با 

آلتم برخورد کرد. بدنم تکون خورد و عقب کشیدم تا بهش نگاه 

هام چجوری شده؛ تونستم تصور کنم که چشمکنم. فقط یم

 . وار، مضطرب، هیجان زده، وحشت زدهگشاد، دیوونه

 « شورت نپوشیدی؟»

شونه باال انداخت و یه طرف دهنش باال رفت و لبخند نصفه 

ه شدم نیمه ای زد. آب دهنم رو به سختر قورت دادم، بهش خت 

در حایل که دستش به موهام راه یافت و من رو به سمت 

هاش کشید. گازم گرفت، لیسید و مکید و من رو توی لحظه لب

با دستم محکم گرفتم و وقتر نوک ی گرمش رو نگه داشت. سینه

اش رو قورت داد. من دوباره این کار اش رو فشار دادم، نالهسینه



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

رو کردم و باسنش تکون خورد و گرمای مرطوبش مستقیما با رس 

 آلتم توی یه راستا قرار گرفت. 

رسید در ای یخ زد که انگار چند روز به نظر یمدنیا برای لحظه

حساسانر رو که توی وجودم رسازیر شده حایل که من سیع کردم ا

م، ویل بعد زبونش از روی چونه ن بتی ام چرخید، گازم بود از بی 

ی خودم به جلو گرفت و من ناله کردم. باسنم دوباره با اراده

ن فرو رفت.   رفت و آلتم یه اینچ دیگه درون اوکلی 

ن شد. اون سینه ن سنگی 
ام با مخلویط از وحشت و خواسیر

فت و رسم رو به عقب خم کرد تا بهش نگاه کنم. صورتم رو گر 

هاش روی رسید. چشماون هم مثل من مضطرب به نظر یم

های خشکش . زبونش رو برای خیس کردن لبچرخید صورتم یم

ون آورد. نفس کشیدنش مثل من رسی    ع شده بود.   بت 

 « به من نگاه کن! »

ن نفس اجازه  هاش دستور داد و بعد باسنش رو بلند کرد و از بی 

 داد یکم بیشتر برم داخلش. 

« . ی نیست کالم؛ فقط منم. نگات رو ازم نگت  ن  « چت 

های هاش به عنوان منبع تمرکزم استفاده کردم. شمعاز چشم

ی زیباش رو روشن کرده بود. تمام آلتم لرزون اطراف اتاق، چهره

رو به داخل واژنش هل دادم. بعد عقب کشیدم تا جانی که فقط 

وی واژن گرم و مرطوبش بود و دوباره به داخل هول رس آلتم ت

 دادم و دوباره و دوباره. 
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اون هرگز یه بار هم نگاهش رو ازم نگرفت؛ حتر وقتر که خم شد 

تا من رو ببوسه هم نگاهش به نگاهم دوخته شده بود. گرمای 

کرد، مرطوبش من رو احاطه کرده بود، از من استقبال یم

ین ی داد. هجوم احساسات قفسهن یمترین هدیه رو به مشت 

د و نفس کشیدن رو برام سخت کرد. اشتیاق در سینه ام رو فرسی

ور شد و باعث شد بیشتر از قبل احساس زنده رسارس بدنم شعله

ن رو احساس کنم. بودن کنم و همه  چت 

 « مشکیل نیست. فقط منم؛ مشکیل نیست. »

ن دوباره و دوباره صدای اون من رو راهنمانی کرد.  با باال رفیر

 های پر از نیازش تبدیل به ناله شد. رسعت باسنم، زمزمه

« ! ن  « اوکلی 

ی من باشه و من اسمش رو مثل دعا گفتم؛ مثل اینکه اون مکه

باالخره راهم رو به اونجا پیدا کردم. اون رو به سمت خودم 

اش با من گر گرفته بود. ی سینهکشیدم در حایل که قفسه

هاش هنوز روی محکم شده بود و دست هاش دور باسنمرون

 انداخت. های من چنگ یمگونه

، خییل خییس! »  لعنتر
ی

 « خییل تنیک

به بستم و هر اینچ از بدنش که محکم دور چشم هام رو با هر ضن

 من منقبض شده بود رو احساس کردم. 

 « خدایا، تو خییل حس خونی داری. »

 « بس نکن! »التماس کرد: 
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 « اصال راه نداره. »

کردم. ذهنم خییل روی لغزیدن واژن من حتر بهش فکر هم نیم

د و خیسش دور آلتم تمرکز کرده بود. جوری که من رو یم فرسی

دوشید. آتییسی که زیر ستون فقراتم روشن شده بود و لذنر که یم

با تموم بدنم احساس کردم؛ لذت انتخاب. من انتخاب کردم که 

ذت رو احساس کنم. درونش باشم. من تصمیم گرفتم که این ل

ل داشتم و هیچکس این رو از  ل داشتم؛ من کنتر من روی اون كنتر

 گرفت. من نیم

! »دوباره گفتم:  ن  « اوکلی 

هام رو گلوم تقریبا بسته شد و حرارت و شهوت پشت چشم

سوزوند و همزمان به پشت ستون فقراتم رفت. من توی اون گم 

 بود.  اش مثل یه معجزهشدم، در لحظه گم شدم؛ همه

 « کنم، لطفا! خواهش یم»

ی قبلیش بود تا تر از نالهاش درموندههام نالید. هر نالهمقابل لب

هاش بسته شد در حایل که اینکه تمام بدنش سفت شد و چشم

فکش از هم باز شد. به من چسبید و موقع به ارگاسم رسیدن 

 ناله کرد. 

« .  « خییل خوشگل مییسی وقتر ارضا مییسی

اش ش رو فشار دادم. توی اون لحظه کامال شیفتهانوک سینه

وقت به این اندازه احساس مرد بودن نکرده شده بودم. هیچ

بودم وقتر دیدمش که از شدت ارگاسمش رسخ شده بود و این 

اش باعث ارضا شدن خودم شد و من رسم رو روی سینه
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تر کردمش. کامال توی هام رو فشار دادم و رسی    عگذاشتم، چشم

 که درونم بود گم شدم. لذنر  

 « آره کالم، من رو بکن! »

موهای بدنم کامال سیخ شد و من باسنم رو تکون دادم و 

هام سفت و محکم شد. مقابل گردنش ناله کردم. محکم اون تخم

 کردم. رو فشار دادم در حایل که خودم رو داخل واژنش خایل یم

احساس  گشت، باالخرهدر حایل که تنفسم به حالت عادی بریم

ن موهامه و نوازشم یمکردم که دست کنه و کنار رسم رو هاش بی 

 آروم بدنم رو لرزوند.  بوسه. گریهآروم یم

 « شیییشش! کالم، مشکیل نیست. »

کشیدم از اینه هنوز آلتم داخل بدنشه در حایل باید خجالت یم

کردم، که ارگاسمم تموم شده بود و توی گودی گردنش گریه یم

ی رو به من داده بود که هرگز فکر ویل این ا ن ن بود و اون چت  وکلی 

، لذت. نیم  کردم داشته باشمش؛ آرامش، پذیرش، صتی

لش كنم تا خواستم یمخوشحال بودم از اینکه اگه یم تونستم كنتر

م؛ لذنر رو که خودم انتخاب کردم و نه به این  جلوش رو بگت 

 دلیل که کیس من رو مجبور کرده. 

 « نم. ممنونم، ممنو »

بارها و بارها گفتم. اجازه دادم که خوشحالیم به آرویم کم بشه. 

ون لغزید. باالخره دستم رو که  آلتم نرم شد و از گرمای اون بت 

هام رو پاک محکم پشت کمرش گذاشته بودم رها کردم و گونه
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های اون هم ردی از کردم. وقتر رسم رو بلند کردم، روی گونه

 دوباره عاشق این زن شدم. های اشک بود و من قطره

. »دوباره گفتم:  ن  « ممنونم اوکلی 

 « منم ممنونم. »

ن بیاد اون دوباره گونه های من رو گرفت و قبل از اینکه از روی مت 

، بوسه ن ام گذاشت. در حایل که هر شمع ای آروم روی گونهپایی 

کرد، دست من رو گرفت و کشید. با اطاعت پشت رو خاموش یم

ه. ازه دادم هر کجا که یمرسش رفتم و اج  خواد من رو بتی

ی باال به ها رو خاموش کرد، من رو به طبقهی شمعوقتر که همه

اتاق خوابم هدایت کرد. قبل از اینکه دراز بکشیم به سمتم 

 « مشکیل نیست؟»برگشت: 

خوام هیچ جانی به غت  از اینجا خدایا، معلومه که نه! من نیم»

 « کنار تو باشم. 

ن انداخت، لبخند زد و لبش رو گاز گرفت. وقتر ن گاهش رو پایی 

اهن و شلوارم رو درآوردم و شورتم رو هم به همراه اون ها پت 

ممکن به نظر نیم ی غت  ن رسید؛ از جمله تمام درآوردم. هیچ چت 

شب برهنه خوابیدن کنارش. من ممکنه باالخره با یه کابوس 

منده کنم، ویل یم واستم امتحانش خبیدار بشم و خودم رو رسی

 خواستم این کار رو برای اون انجام بدم. کنم. من یم

وقتر من دراز کشیدم، از در حموم به پشت برگشت و گفت: 

ن کنم. »  « فقط من باید... هوم! خودم رو تمت 
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ون چشم هام به سمت پاهاش رفت و تصور کردم که آب منیم بت 

مت بالش پوشونه. با نالیدن به سهاش رو یمریزه و رونیم

 اش رو شنیدم. برگشتم و صدای خنده

م و قرص خوردم. » ن  « من تمت 

 هام فورا باز شد. چشم

! من حتر به اون فکر هم نکردم. متاسفم که تو رو در » لعنتر

 « معرض خطر قرار دادم. 

کنم. دونستم که دارم چی کار یماشکایل نداره؛ من یم»اون گفت: 

ی ما رو از لحظمن نیم ن ون بیاره و یمخواستم چت  دونستم که ه بت 

 « چی امنه. همه

 « ممنونم. »

وقتر برگشت، لباسش رو درآورد و کنار من روی تخت اومد. به 

بان سمتش چرخیدم و رسم رو روی سینه اش گذاشتم و به ضن

 قلبش گوش دادم. 

ن موهای من یمانگشت لغزید و روی هاش همینطور از بی 

ی هام کشیده میشد. هر چی بیشگونه ن تر بهش چسبیدم، اون چت 

ه،  نگفت، ویل من رو نگه داشت. قبل از اینکه خوابم بگت 

ای به پوستش زدم. آخرین تشکرم رو زمزمه برگشتم و بوسه

 کردم. 

___________________________ 
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 فصل بیست و هشتم 

 

ن   اوکلی 

 

های خیسش روی گردنم بیدار شدم. دست کالم روی با بوسه

مالید. نالیدم و کمرم رو به سمتش نوکش رو یمام بود و سینه

اش رو روی باسنم حس کردم. قوس کردم و آلت سیخ شده

بردم و آلتش رو گرفتم. کل  بدون فکر کردن دستم رو عقب

بدنش تکون خورد و یهو ساکن شد. رسی    ع ولش کردم و چرخیدم 

 تا من رو ببینه. 

ظاهر کردم هام ممانعت کرد، توقتر از نگاه کردن توی چشم

متوجه نشدم تا اون رو مجبور به متوجه شدن واکنشش نکنم. 

اش رو بوسیدم و روی پوستش بهش صبح در عوض گودی چونه

 بخت  گفتم. 

اش کشید و بدنش دوباره آروم شد و گفت: من رو به طرف سینه

« .  « صبح بخت 

های آبیش توی نور صبحگایه باالخره بهم نگاه کرد؛ چشم

تر. نگاهش رو نگه اومد و خودش خوشحالظر یمتر به نروشن

 خواستم نگاهم رو ازش بدزدم. داشتم و بوسیدمش. نیم
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 « خوب خوابیدی؟»

ها. مثل مرده»پوزخند زد، بینیم رو بازیگوشانه کشید و گفت: 

. دیشب همه  « ی انرژیم رو گرفتر

هام که پشت کمرش بود اون رو به خودم خندیدم و با دست

ای به هاش برسم. بوسهتا بتونم بهتر به لبنزدیک کردم 

هاش زدم و با زبونم ترغیبش کردم. رسش رو چرخوند تا بتونه لب

هاش که پشت کمرم بود، من رو کشید و من رو ببوسه. با دست

ده شد. هام به سینهسینه  هاش فرسی

بوسیدیم که انگار گرسنه بودیم و تنها جوری همدیگه رو یم

بودیم. وقتر که آلتش رو الی پاهام  غذای موجود همدیگه

 های واژنم برخورد کرد، هر دومون نالیدیم. گذاشت و با لبه

 « تونیم دوباره انجامش بدیم؟تونیم... یمیم»

 « مگه خسته نبودی؟»ای زدم و گفتم: لبخند بازیگوشانه

 « نه اونقدر. »بلند شد، روی من قرار گرفت و گفت: 

بود. دیشب فقط از نزدییک و  تر از دیشباین دفعه قصدی

ی بینمون اتفاق افتاد و توی همدیگه گم شدیم. امروز جرقه

هاش با خواست خودم پاهام رو صبح، با لخت بودن توی دست

هاش آلتش رو باز کردم و گذاشتم راحت باشه. با ییک از دست

گرفت و رس آلتش رو روی ورودی واژنم قرار داد. وقتر رس نرم 

وع به حرکت واژنم یمآلتش رو روی  مالید، باسنم ناخودآگاه رسی

 کرد. 
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ون داد و آلتش رو به آرویم هاش باز شد، نفسلب هاش رو بت 

 اینچ به اینچ فرو کرد. 

 « ی خودم. دوست دارم به واژنت عادت کنم؛ مثل خونه»

 « مال توئه. »

هاش ادامه من رو بلند کرد و توی آغوشش گرفت. به فرو کردن

بهم نگاه کرد که انگار جواب تمام مشکالتشم. تا  داد و جوری

 بود؟  حاال اینقدر احساس خوشحایل کرده

پاهام از شدت لذت سفت شده بود. باسنش رو محکم کرد و با 

ی فرو کرد.   شدت بیشتر

 « بری؟این شکیل لذت یم»

 خندید و دوباره و دوباره انجامش داد. 

 « اوم، کالم! »

تر از قبل شد. تم فرو کردنش نامنظمرسعتش رو بیشتر کرد و ری

ام گرفت. پاهام رو روی باسنش تر فرو کرد و من گریهسخت

خواستم. ی آلتش رو درونم یمگذاشتم و فشار دادم؛ همه

اش پاهام رو نگه باالخره خم شد و من رو بوسید. با دست دیگه

 داشت تا بتونه به فرو کردن ادامه بده. 

« ! ن ! اوکلی  ن  « اوکلی 

نالید؛ صداش هر بار تا پوست استخونم رو مثل دعا یم اسمم

کرد. محکم بهش چسبیده رفت و لذتم رو چند برابر یمفرو یم



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

اش به نوک بردم. موهای سینهبودم و از حسش لذت یم

 خورد و این حس عایل بود. هام یمسینه

لش رو از دست داد و گردنم رو با ناله ای بلند گاز گرفت. کنتر

خورد. کرد به کلیتم یموار بود و هر بار که فرو یموانهرسعتش دی

های اون باالخره بدنم منفجر شد؛ بلند ناله کردم و از اینکه با ناله

 خاص؛ فقط برای 
ی

ادغام شده بود لذت بردم. مثل آهنیک

 خودمون، برای لذتمون، برای عشقمون. 

 کرد. هام رو باز کردم، دوباره داشت بهم نگاه یموقتر چشم

هام عرق خوشحالیش و رضایتش کامال مشخص بود. با دست

هام رو توی موهاش بردم. روی ابروهاش رو پاک کردم و دست

تونستم به مرد زیبانی که جلومه و حس زیبانی که بهم داده نیم

 بود لبخند نزنم. دوستش داشتم. 

وقتر لبخندش رو در جواب لبخندم دیدم، این واقعیت که چقد 

 تونستم انکارش کنم. درونم هک شد و دیگه نیم دوستش داشتم

اش گرفت تا جانی که هم خندهلبخندم به خنده تبدیل شد و اون

هامون جمع شد. وقتر آلتش رو از توم درآورد، اشک توی چشم

 هماهنگ نالیدیم. خم شد، من رو بوسید و به پهلو افتاد. 

 « میشه کل روز انجامش بدیم؟»

تونم. امروز با مشاورم قرار شه، ویل نیمخییل دوست دارم که ب»

 « مالقات دارم. 

 « روز جمعه؟»
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 « آره. »

یوتراپیست اونجا یم ن خواست مرکز ورزشی رو نشونم بده و با فت 

 مالقات کنیم. 

به نظر موقعیت خونی برای هک کردن اسمت توی ذهنش »

 « میاد. 

 « آره، همینطوره. »

ی امروزم برای صاحبهنزدیک بود دهنم رو باز کنم و در مورد م

خواست هیجان و کارآموزی بهش بگم، ویل نگفتم. دلم یم

شدم خوشحالیم رو باهاش سهیم بشم، ویل بعدش مجبور یم

خواستم شکستم رو به ناموفق بودنم رو هم بهش بگم. نیم

ی توضیح بدم. آدم  های بیشتر

های خوب با همدیگه به عالوه، یم تونستیم بعدا با ختی

یم. گت  غافل  یم رو جشن بگت 

 « بعدا چطور؟ بعد شام؟»

ی جز حقیقت فکر لب ن هام رو گاز گرفتم و سیع کردم به هر چت 

ن مسائل باهاش راحت بودم، ویل این دفعه با  کنم. با اینکه با گفیر

ن مشکیل نداشتم.   نگفیر

 « تونم؛ امشب باید کار کنم. نیم»

سمت تر گرفت و نگاهش رو به بدنش شل شد، من رو آروم

سقف دزدید. یه بخیسی از من دوست داشت که معذرت خوایه 

تونستم همیشه این کار رو انجام بدم. کنم و امشب نرم، ویل نیم
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ی بود که باید باهاش کنار  ن بحث این بود که من گ هستم و چت 

تونست کردم، نیماومدیم. هر چقدر هم معذرت خوایه یمیم

ش کنه؛ پس به جاش هر راحت دومون با ادامه ندادن به  تر یا بهتر

هم کمک کردیم. ناراحتیش رو پنهان کرد و من هم متوجه شدنم 

 از ناراحتیش رو پنهان کردم. 

باشه! فردا، بعد از »با صدای نرم و بدون هیجان قبل گفت: 

 « کالج. 

 « باشه. »

سیع کردم دوباره خوشحالش کنم، ویل هیجانش رفته بود. 

دم هر کاری کنم تا حالش بهتر صورتش پکر شده بود و حاضن بو 

 بشه. 

ه، ویل لحظه« دوستت دارم»نزدیک بود  ون بتی ی از دهنم بت 

خواستم فقط توی لحظه آخر زبونم رو گاز گرفتم. نیم

وقت دیگه کیس رو جز اون خوشحالش کنم یا بگم هیچ

خواستم وقتر بگم که این حس هر دومون رو در بر خوام. یمنیم

 گرفته باشه. وقتر  
ی

که عشق بینمون زیاد شده باشه؛ نه پیچیدگ

 و گیج شدنمون. 

هام رو روی ی حرفدر عوض به طرفش بلند شدم و همه

ی خودش های ناگفتههاش بوسیدم. اون هم مثل اینکه حرفلب

 رو داشت که من رو محکم بوسید. 
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اونقدر همدیگه رو بوسیدیم تا اینکه باالخره وقت رفتنم شد. تا 

تونست من رو بوسید تا اینکه باالخره از در خارج یمدم در هرجا 

 شدم. به خونه رفتم تا برای مصاحبه آماده بشم. 

...  

 

ن  مصاحبه به خونی پیش رفت. از کنار بعضن ورزشکارها که داشیر

های دکتر جونز در مورد کردن رد شدم و به حرفتمرین یم

یوتراپی ن  که توش به فت 
ر
های ستجزئیات کارم گوش کردم. اتاف

ون به دیگه کمک یم کردم رو نشونم داد، ویل گفت اون بت 

اش هیجان کنم. همههاشون هم کمک یمورزشکارها توی تمرین

ن به نظر یم  اومد. انگت 

 یه قدم جلوتر به طرف آینده. 

ستان داشتم و تجربه کاریم پرسید در مورد کالس هانی که توی دبت 

ای در مورد آناتویم پایه و که حداقل بود. وقتر تست چند گزینه

ها رو ی سوالهای معمویل رو بهم تحویل داد، تقریبا همهآسیب

 پررنگ جواب دادم. 

 « بدک نیست. »رو به دکتر دنیل کرد و گفت: 

 
ن
. چند کتاب بهم معرف ن ن انداختم تا لبخندم رو نبیین رسم رو پایی 

 مونده
ر
امید و  ی ترم بخونم. با کرد تا در طول دو ماه و نیم باف

ون رفتم.   شوق فراوون از باشگاه بت 
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وع به کار کنم و ببینم یم تونم شارلوت رو به امید اینکه زودتر رسی

 توی بار کنم به سمت ُویر روندم. 
ن
 متقاعد به کار کردن اضاف

خوشبختانه شارلوت نتونسته بود بیاد و دنیل پشت بار از 

 جمعیت گیج شده بود. 

ن  یشدم با همه به پشت بار رفتم و مطمی  ها تا اونجانی ی مشتر

م. اینجا  که ممکنه دوستانه باشم تا بتونم انعام خونی ازشون بگت 

ییککار کردن، با توجه به رابطه ن وع کرده ی فت  ای که با کالم رسی

بودم سخت شده بود، ویل االن که با هم خوابیده بودیم، االن 

کار هم   که احساساتم درونم مهار نمیشد، فکر کردن به این

ممکن بود.   غت 

 باشه که های اضافه به اندازهفقط امیدوار بودم انعام
ن
ای کاف

 ام رو پرداخت کنم. ی بعد باهاش شهریهبتونم هفته

___________________________ 
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 فصل بیست و نهم 

 

 کالم 

 

هام طفره رفتم. منم اون من روز بعد بهش زنگ نزدم و توی پیام

ر حقیقت گفتم که مریضم. مریض نبودم، رو ندیده بودم. د

 خمار بودم. 

وع به نوشیدن کردم،  بعد از اینکه اون رفت، من موقع ناهار رسی

ن و تصور کردنش توی ویر که چی کار یم کنه، با فقط با نشسیر

 کنه. کیه، گ بهش نگاه یم

ی خالیم موندم و یه لیوان رو بعد از دیگری من توی خونه

لم از دست رفته. خییل سال گذشته بود نوشیدم. حس کردم کن تر

لم رو از دست یم ذاشتم دادم؛ از زمانن که یماز زمانن که من کنتر

ه. من سخت جنگیده بودم تا  خشم برای واکنشم تصمیم بگت 

ذاشتم زنده زنده من بدستش بیارم و االن اینجا نشسته بودم و یم

 رو بخوره. 

ری کنم که بعدا پشیمون لغزیدم قبل از اینکه کایعتن چقدر یم

ی بگم که پشیمون بشم؟ یم ن تونم جلوی خودم رو بشم، چت 

م تا وقتر که اون کار کردن توی ویر رو تموم کنه؟ چقدر دیگه  بگت 
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کشه؟ من به عنوان یه انسان تا اون زمان چجوری به طول یم

 امون چجوری میشه؟ رسیدم؟ رابطهنظر یم

...  

 

ر  رس کالس دیدمش، بهم لبخند زد انگاشنبه وقتر باالخره روز سه

که من یه مرد شکست خورده نیستم که به زور خودم رو جمع و 

جور کردم. جوری بهم نگاه کرد که انگار نرمالم، انگار من کاملم و 

 متش نرم و نبوسمش. ی انرژیم رفت که به سهمه

تونستم تا آخر ترم تحمل کنم بدون اینکه با تمام چجوری یم

هام بهش نگاه نکنم؟ این خییل بیشتر از یه چشمعشق توی 

کرد با ام حس یمدیدمش، سینهعالقه بود. هر بار که یم

ی خواد منفجر بشه. اون ستارهاحساسانر که براش داشتم یم

 اومد. من بود که فقط یه بار توی زندگیم یم 4دار هایلدنباله

 « خانم درینگر! »

ن وسایلشون رو جمع   کردن من صداش زدم. یموقتر همه داشیر

یک بیاین؟ دانا چند تا کاغذ میشه لطفا با من به دانشکده» ن ی فت 

 . ن  « داره که باید امضا کنی 

ن ما دو تا ملموس بود که انگار  با سکوت به سمتم اومد. تنش بی 

ی زدیم، تنش بینمون آشکار میشد؛ رو به همهاگه حرف یم

                                                           
 . ار از آسمون رد میشهسال یه ب ۷۶-۷۵داری که هر ی دنبالهستاره 4
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د که ما ص ن مییم هستیم که واقعا کسانی که اطرافمون بود داد مت 

 هم بودیم. 

ن که راهرو رو خایل دیدم که کیس داخلش نبود، چرخیدم.   همی 

 « ریم؟کجا داریم یم»

 پرسید. 

خوندم در حایل که ی عالمت روی درها رو یمجواب ندادم، همه

 دنبال اتاق مناسب بودم. 

 اتاق نظافت! 

م، اون رو پشت دوباره اینور و اونور رو نگاه کردم. در رو باز کرد

رسم کشیدم. قفل که با کلیک بسته شد، برگشتم و چسبوندمش 

هاش گذاشتم. نیاز داشتم هام رو فورا روی لببه دیوار. لب

طعمش رو بچشم. دلم براش تنگ شده بود و متنفر بودم که 

ش نداشتم.  ازش دور بمونم، که زنگ نزده بودم، که بهش دستر

د وقتر که باال  ن هاش رو رها کردم و خره لباون نفس نفس مت 

 . ن  روی گردنش رفتم پایی 

؟»  « تو خونی

ن نفس  هاش پرسید. بی 

؟»  « دانا گفت که مریض بودی. چرا بهم نگفتر

 « متاسفم. »
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خواستم لبم رو از هاش زمزمه کردم در حایل که نیمروی شونه

 پوستش جدا کنم. 

. نیم»  « خواستم نگرانم بیسی

 « کالم، من... »

ن  ویل کلماتش ت گشادش رو پایی  قطع شدن چون من سوییرسی

اش رو از روی سوتینش گاز گرفتم. حس یه کشیدم و نوک سینه

خواستم االن که داشتمش پرس نوجوون رو داشتم. خییل یم

 داخلش باشم. 

اش رو زبون کشیدم و با وقتر پارچه رو کنار زدم و روی نوک سینه

ن کمربند شلوارم هام مکیدمش نالید. دستش مشغول باز کردلب

شد و من دستم رو توی موهاش فرو کردم انگار که این لنگرگاه 

داره. انگار از اینکه دوباره غرق منه که من رو توی لحظه نگه یم

ی یمگذشته  کرد. ام بشم جلوگت 

 « کالم! »

 نفس کشید. 

 « خواد آلتت رو ساک بزنه؟کیه که یم»

ای رسگردونش هباسنم رو به جلو هول دادم. مقابل دست

 « تو! »نالیدم: 

 « اسمم رو بگو. »

! زیباترین زن دنیا که قراره روی زانوهاش بشینه و » ن اوکلی 

 « های سکیس پرگناهش رو دور آلتم بذاره و برام ساک بزنه. لب
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ون کشید و روی زانوهاش  نالید وقتر که از بغل من خودش رو بت 

ی آلتم کشید، خم شد تا آلتم رو توی دهنش بذاره. زبونش رو رو 

 روی شکاف رس آلتم رو با زبون لیسید. 

ن  ببینمش و من حتر توی اتاق کم نور هم یم تونستم اون پایی 

ه شده، چشمیم هام رو نگه داشته، بهم دیدم که اون هم بهم خت 

 کرد که خودشه. یادآوردی یم

دونست چی کار فاک! خییل عاشقش بودم. عاشق این بودم که یم

ی که بود عاشقش بودم. کنه. برای ه ن  ر چت 

، نیاز دارم درونت باشم. » ن  « اوکلی 

ه در  آلتم رو رها کرد و ایستاد، چرخید تا روبروی در قرار بگت 

 . ن  حایل که دستش روی شلوار لگش رفت تا ِبِکشش پایی 

 « نه! »حرکتش رو متوقف کردم: 

ای به بدنم افتاد و به سختر آب دهنم رو قورت دادم در لرزه

 مبارزه یم  حایل
ی

مندگ  کردم. که با خاطرات رسی

هام گذاشت؛ مجبورم اون فورا چرخید و دستش رو روی گونه

 کرد بهش نگاه کنم. 

 « این فقط منم. »

ام رو آروم کرد و من رو به صدای مالیمش خشم درون معده

ه شدم و در حایل زمان حال برگردوند. به چشم های طالییش خت 

ها رو زدم، اونهای رسخش یمبه لب ایشدم و بوسهکه خم یم

نگه داشتم. بعد اون رو دوباره به پشت در هول دادم و شلوار 
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ون آوردم  ن کشیدم، فقط یه پاش رو بت  کشیش رو از پاهاش پایی 

م و اون رو اونقدر بلند کردم تا آلتم  قبل از اینکه باسنش رو بگت 

ن آوردم بتونه به سوراخش برسه. اون رو به آرویم روی آلتم پ ایی 

و با هر فشار رطوبتش رو پخش کردم تا اینکه باالخره کامال 

 درونش قرار گرفتم. 

ده، چشم های به هم قفل شده، با پیشونن به هم فرسی

ون و داخلش نفس هامون با هم مخلوط شده بود و آلتم رو بت 

 کردم. اون نگاهم رو توی تموم مدت نگه داشت.  یم

هام رو هم خیس کرد و من نی که تخمخییس واژنش زیاد شد تا جا

وع کردم به کردنش.  سیع کرد باسنش رو از در دور رسی    ع تر رسی

نگه داره تا صدانی ایجاد نکنه. طویل نکشید که هر دومون در 

ی ارضا شدن بودیم و ابروهاش رو جمع کرد تا سیع کنه لبه

 هاش رو روی هم نذاره. پلک

هام رو سفت کرد. در مبرق از پشت ستون فقراتم گذشت و تخ

هاش قفل کردم و از هام رو به لبحایل که خم شده بودم، لب

لذت ناله کردم. باسنش رو گرفتم و خودم رو تا اونجا که ممکن 

بود عمیقا درونش نگه داشتم. در حایل که واژنش به دور آلتم 

ینش که از رس لذت بود باعث شد منقبض شد، ناله های شت 

 بشه. هام شدیدتر ناله

امون اطرافمون رو پر کرد. های بریده بریدهبدنم لرزید و نفس

ن رسید که انگار کل دانشگاه یماونقدر بلند به نظر یم تونسیر

 تونستیم بشنویم. دونستم که فقط ما یمبشنون، ویل یم
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رضایت تموم وجودم رو گرفت، بهم یادآوری کرد که اون مال 

 باشم. که اون خوشبختیه منه.  خواممنه؛ که این جاییه که من یم

ون کشیدم و قبل از اینکه حوله رو از قفسه  آلتم رو ازش بت 

. لبخند زد و آروم من رو  ن ش کنم، گذاشتمش پایی  ن بردارم و تمت 

 بوسید. 

ه. »  « دیروز دلم برات تنگ شده بود. به نظرم االن حالت بهتر

 « خییل! »

خوای یم» وقتر هر دومون رس جامون قرار گرفتیم پرسیدم: 

 « ام؟امشب بیای خونه

 من قبل از اینکه حتر بگه فهمیدم.  نگاهش رو گرفت و 

 « تونم، باید کار کنم. نیم»

ام نرمال بمونه، ویل شکست با خودم کلنجار رفتم تا چهره

خوردم. از قبل هم کنار اومدن با این موضوع برام سخت بود، 

یم، نزدیک بود بازی کردویل االن که سکس کرده بودیم، عشق

 این موضوع نابودم کنه. 

 « متاسفم کال. »

 « مشکیل نیست. »

 دروغ گفتم. 

 « کنم. درک یم»
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م  آخرین بوسه رو بهم داد و بعد من بهش گفتم زودتر از اون مت 

چی امنه. اون باید به کالس بعدی و بهش پیام میدم که همه

 بینه. رفت و بهم گفت که فردا من رو یمیم

...  

 

ترین دقت. ذهنم جوری روزم رو به پایان رسوندم؛ بدون کمیه 

ن بود و حسادتم باعث درست شدن خشیم  مدام پیش اوکلی 

لم لبهمیشد که من رو یم ی پرتگاه بود و ترسوند. به نظر کنتر

 افتاد. 

تونستم از خط نگذرم قبل از اینکه به رسم بزنه؟ و چقدر دیگه یم

ن چی کار یم د به رسم؟ چی میشه اگه از اون کرد اگه من ماوکلی  ن ت 

ون  خط عبور کنم و آخرش توی چایه بیفتم که نتونم ازش بت 

 بیام و اون من رو ترک کنه؟ 

چرخید. وقتر رفتم تمام طول روز این سواالت توی ذهنم یم

خونه رفتم، ویل وقتر ساعت  ن  به آشتی
خونه، فورا برای نوشیدنن

 کرد. ون کار یمرو دیدم متوقف شدم. تقریبا هشت بود؛ ا

ن و به سمت ویر رفتم. اگه اون برای من اجرا  پریدم توی ماشی 

ای اجرا کنه. من تونست برای کس دیگهکرد، پس دیگه نیمیم

 اش دارم. خریدم تا از بقیه دور نگهتموم شبش رو یم

دید که من از در وارد شدم و صورتش با لبخند درخشید که از 

تر بهش رسیدم، با خودم مبارزه کردم اونور بار به من رسید. وق
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که نچسبونمش به پیشخوان و نبوسمش و به جاش آب سفارش 

 دادم. خوردمش و وقت رو تلف نکردم. 

ن شو که قبولش » م درخواست بدم. مطمی  من امشب مت 

. یم  « کتن

 « کنم. من امشب اجرا نیم»

هانی رو پر ام از این ختی آب شد. خوشحایل گودالی سینهقفسه

های گذشته درست شده بودن. مثل اینکه نیاز کرد که توی هفته

کرد، ویل من نبود کل شبش رو بخرم چون برای بقیه اجرا نیم

خواستم که باهاش وقت بگذرونم. فقط چون که یه هنوز هم یم

کارمند اسمش توی لیست نیست، به این معتن نبود که نتونن 

 بهش درخواست بدی. 

ن شو که درخواست» . رو قبول یم مطمی   « کتن

 شدم، با یه اشاره بهش گفتم. در حایل که از روی چهارپایه بلند یم

های بعدی هیجان لبخند زد؛ خوشبختانه مثل من برای ساعت

 زده بود. 

به سمت آیپد رفتم و اطالعات رو وارد کردم. حس کردم 

 سناریوش برای ما عالیه. 

ن  وقتر کارم تموم شد و دوباره به مکان اصیل رفتم، دنبال اوکلی 

ی ن مشتر ن بی  ها گشتم چون که توی بار نبودش. اونجا روی زمی 

الست  بهم هجوم آورد و دیدمش و خشم مثل یه قطار رسی    ع

 هام خارج کرد. تقریبا فلجم کرد و نفس رو از ریه
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ن ایستاده بود، نوشیدنن  داد، هاشون رو تحویل یماون رس مت 

د، خم میشد جلو و خط ن هاش رو به نمایش سینه لبخند مت 

های ذاشت تا اون مرد بتونه توی گوشش زمزمه کنه. چشمیم

ن به هر چی که اون گفت خندید مرده روی سینه هاش بود. اوکلی 

 خواستم اون مرد رو جرواجر کنم. و توی گوشش زمزمه کرد. یم

بدنم رو وادار کردم تا بچرخه و به سمت بار برم؛ جانی که 

ی نیاز داشتم تا  تونستم دو تا یم ن شات ویسیک بزنم. به یه چت 

ه زد که   که دستبند روی مچم ویتی
اعصابم رو آروم کنه. زمانن

تونستم دوباره نفس بکشم، ویل اس، یمبدونم اتاق آماده

عضالتم هنوز با تنش سفت شده بود. مهم نبود؛ چون ساعت 

ن مال من بود.   بعد اوکلی 

ی تاریک نشستم. به وشهبه سمت اتاق برگشتم و خودم توی گ

ن معلم جلوشون نگاه کردم. بعد از چند  ن و صندیل و مت  ردیف مت 

ن وارد شد، پاهای بلند و برهنه ی بود که دقیقه اوکلی  ن ن چت  اش اولی 

ن برشتوجه دار و کفش ال ام رو جلب کرد. اون با شورت جی 

 خییل جوون بود، ویل تاپ نازک 
ی

استارش توی این کالس ساختیک

هاش رو پوشونده بود، بهم یادآوری ش که به زور سینهشل و ول

 کرد که اون تماما یه زنه. یم

. در حایل که به جلو نزدیک میشد، به اطراف اتاق نگاه کرد 

هاش چرخید تا با یه دکوراسیون اتاق رو نگاه کرد و از روی شونه

 لبخند بهم نگاه کنه. 

ی توئه؟» ن  « فانتر
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یه که من » ن هر روز که تو توی کالس اونجا ردیف تقریبا تمام چت 

 « کنم. شیتن بهش فکر یماول یم

 ایستادم و به سمتش رفتم. 

خوای وقتر که با یه جوری برخورد نکن که انگار تو این رو نیم»

، وادارم یماون لب کتن بهت توجه کنم. های قرمزت وارد مییسی

ه هات چجوری دور آلتم کشیدکتن یادم بیاد که لبوادارم یم

 « میشن. 

 « شاید! »

 گفت و شونه باال انداخت. 

 « شیطون! »

؟یم»  « خوای به خاطر این چی کار کتن

درست مقابلش ایستادم. رسش کامال به پشت خم شد تا بهم 

ه بشه.   خت 

 « تا حاال در کونن بهت زدن خانم درینگر؟»

کردم و محکم فوت جا یماش جابهاگه نگاهم رو از زیر چونه

های تونستم لباسش رو تکون بدم و نوک سینهکردم، یمیم

 سفتش رو ببینم. 

یه که مردهای دیگه یم ن ؟ این همون چت  ن تونن توی اتاق ببیین

تونستم حس کنم که صورتم مچاله شده، ویل خودم رو وادار یم

م انگار که منتظر جوابشم.   کردم که صورتم رو طبییع بگت 
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ی »داد: زبونش رو روی لبش کشید و رسش رو تکون  ن فانتر

 « اته؟دیگه

 « دونم، ویل دوست دارم با تو امتحانش کنم. اصال نیم»

ن دیگهحقیقتش زمان سختر رو یم ای غت  از گذروندم تا به چت 

تونم. بودن با اون تا جانی که کردنش فک کنم تا جانی که یم

 اش دارم. ممکنه. تا جانی که ممکنه مال خودم نگه

های پاش ایستاد تا پیچید و روی انگشتبازوهاش رو دور گردنم 

هاش توی موهام بود، من رو تا روی ام رو ببوسه. انگشتچونه

ن کشید. لب  هاش پایی 

س. شاید بعضن وقت»  پت 
 « ها باید ازش رس دربیاریم دکتر

وع کردم به خوردن لب هاش، طعمش رو چشیدم، با یه ناله رسی

ن گذاشتم و مال خودم کردمش. کمر باریکش رو گرفتم و ر  وی مت 

ن رون پاش جا کردم. باسنش رو محکم مقابل آلت  خودم رو بی 

هام ها جلوی چشمسفتم از پشت شلوار فشار داد و ستاره

 منفجر شدن. 

 « کالم! »

 زمزمه کرد. 

 « بله! »

ی روی لبش زدم، ویل متوقف شدم و بوسه های پر اشتیاق بیشتر

و رسزنده بود. عقب کشیدم تا فقط ببینمش. اون خییل خوشگل 

ن و نیاز برق جوری که به باال بهم نگا کرد، چشم هاش با خواسیر



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

د. جرقه ن ن دیگهمت  هاش مخفن بود و من ای که داخل چشمی چت 

 خواستم بدونم چیه. یم

سم، ویل خشکم زد وقتر برام سوال پیش  لبم رو باز کردم تا بتی

ن چشم جکسون؟ ها نگاه کرده؟ اومد که چند نفر دیگه رو با همی 

ای که بهش درخواست داده بود و ازش هر فرد پشت شیشه

خواسته بود تا موقع اجراش به دیوار نگاه کنه تا بتونه بیشتر 

 حس کنه بخیسی از نمایشه؟ 

خم شدم تا دوباره ببوسمش. سیع کردم افکارم رو از ذهنم پاک 

تونستم کوبیدن و نیمکنم، ویل مثل طبل توی رسم یم

کردم و مهم نبود که چقدر سخت تالش یم بیخیالشون بشم. 

ن اینکه اون  حریص بودم که خودم رو تنبیه کنم؛ انگار دونسیر

 نبود. به هر حال پرسیدم. اینجا کار یم
ن
 کنه کاف

 عقب دادم به اندازهدر حایل که لبم رو روی لبش فشار یم
ن
ی کاف

سم:   « تو با کیس این کارها رو کردی؟»کشیدم تا بتی

ذاشت، باعث میشد که دستش رو روی اون یم  فکر جکسون

 خشم درون خونم جریان پیدا کنه؛ حتر اگه تظاهر بود. 

هام از بوسیدنم دست کشید و کامال عقب رفت. حتر توی چشم

ن آماده کردم. هم نگاه نیم کرد و من خودم رو برای بدترین چت 

 خودم رو آماده کردم که بگه آره. 

 « ها رو رد کردم. ی درخواستنه کال، من همه»

خواستم به جوابش لبخند بزنم. حس شادی تموم وجودم رو یم

ی پر از گرفت و لبم پیچ خورد تا لذتم رو نشون بده. اگرچه چهره
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کرد چون دردش لبخندم رو متوقف کرد. اون مخفن کاری نیم

اف کرده. بلکه اون مخفن کاری یم ترسید به کاری که کرده اعتر

مندیم  ه بود که حتر بخواد توضیحش بده. کرد چون رسی

من باعث شدم که این حس رو داشته باشه. من باعث شدم که 

ن رو نگاه کنه و شونه هاش خم بشه فقط به خاطر احساس پایی 

ناامتن خودم. من این کار رو باهاش کردم و از این فکر که اون 

 تر هم بود. ای بود تقریبا دردناککنار مرد دیگه

، تقریبا تا وقتر که تعطیل ر یممن توی بار کا» کردم. خییل بیشتر

ی دربیارم؛ چون به زودی باید شهریه ی بشه تا بتونم پول بیشتر

 « کالج رو پرداخت کنم. 

 « بذار من پولش رو بدم. »

از دهنم در رفت. تصمیم نداشتم این رو بگم. قبال حتر بهش 

 کنم. تر  خواستم زندگیش رو راحتفکر هم نکرده بودم، ویل یم

 « ی سال رو پرداخت کنم. بذار من بقیه»

خواستم کمک کنم و این یه موقعیت دو رس برد بود. اون دیگه یم

 کردم. هاش رو پرداخت یممجبور نبود اینجا کار کنه و من قبض

ن این پیشنهاد اشتبایه بود. رسش رو به سمت من باال  برای اوکلی 

؟ نه»آورد و لبش با انزجار باال رفت:   « ! چی

« ! ن  « لطفا اوکلی 

ذاشت من براش این کار رو بکنم؟ چرا اینقدر لجبازی چرا نیم

 کنه؟ یم
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 « قطعا نه! »

ن پرید و به رسعت ازم فاصله گرفت. دیدم که  ن پایی  از روی مت 

همینجور ازم دورتر و دورتر میشد. اطراف اتاق رو نگاه کردم و 

. یم ی مردم از پشت شیشه بهش نگاهتصور کردم که بقیه ن کین

ن و سکس یمتصور کردم که خودارضانی یم ن در حایل که کین کین

ن رو تماشا یم ه. هر فکر ساخته اوکلی  ن که داره با خودش ور مت  کین

شد و ساخته شد و روی سطح رسید و التماسم کرد که فشار رو 

لم بلغزه.   تخلیه کنم، بذارم تمام کنتر

« ! ن  « اوکلی 

 « نه! »

 کرد.   های جدی بهم نگاهبا چشم

« . ی رو پرداخت کتن ن  « تو قرار نیست پول چت 

، ها با نگاه کردن به تو که سکس یمذاری غریبهویل تو یم» کتن

 « ذاری من این کار رو کنم؟برای کالجت بهت پول بدن، ویل نیم

ییک زدنش.  ن ن به عقب برگشت جوری که انگار به طور فت   رس اوکلی 

خوای برای ام؟! یمرزهمن برات یه ه»فکش از تعجب گشاد شد: 

 « سکس بهم پول بدی؟

 « نه! »غریدم: 

 عصتی بودم که اینجوری برداشت کرده. 

. تونم تحمل کنم که بقیهفقط نیم» ن  « ی مردم این کار رو بکین
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 « کنم! من به خاطر پول سکس نیم»

 داد زد. 

 « کنیم. خوام چون سکس یمو مطمئنم که پول تو رو نیم»

ن اینواقعا فرق زیادی ب»  « ها هست. ی 

ن بود و حتر وجود خودمم از انزجار  گفتم. لحنم یکم طعنه آمت 

 کلماتم پیچ خورد. 

هام رو بستم، گفتم؟ چشمکردم؟ چی یمداشتم چه غلیط یم

رسم رو تکون دادم و متوجه شدم که خییل خییل از خط عبور 

کردم و یه پام از قبل از صخره آویزونه. ترسم این بود که از 

ش بدم و بهش آسیب بزنم و من هیچ کاری نکردم تا جلوش دست

م.   رو بگت 

مثل این بود که دیدم خییل به لبه نزدیکم و خودم رو چند قدم به 

عقب روندم؛ مثل اینکه جفت پاهام رو جای امتن گذاشتم تا 

لم رو از دست ندم و سیع کردم خوب بشم. سیع کردم  کنتر

از کردم تا بهش نگاه کنم، هام رو بدرستش کنم، ویل وقتر چشم

ی بود که من اونجا گذاشته  ن ِ چت 
صورتش پر از درد و ناراحتر

 بودم. 

« ! ن  « لطفا اوکلی 

 دونستم از قبل جنگ رو باختم. التماس کردم، اگرچه یم

دونم خودت از پسش برمیای، دونم تو قوی و مغروری. یمیم»

. بذار کمکت کنم.   « ویل مجبور نیستر
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 « تونم. نیم»ن رسش رو تکون داد: ی لرزو با چونه

 کم بود که ازش عصبانیتم به جوش اومد، ویل به اندازه
ن
ی کاف

 بود 
ن
ون، ویل اونقدر هم کاف آگاه باشم و آسون بود که بریزه بت 

تونم بزنم رو بهم یادآوری کنه و باالخره بهم که آسیتی که یم

به زد؛ مثل یه چکش به قفسه به زد. ی سینهضن  ام ضن

 « تونم! منم نیم»

هاش گشاد شد و رسی    ع پلک زد. فکش از تعجب افتاد، چشم

کرد تصویر جلوش رو تغیت  بده. مجبور شدم فکم رو سیع یم

هاش رسازیر شد و از پلک منقبض کنم وقتر اشک از چشم

هاش به جا گذاشت و من ای روی گونهپایینش افتاد. یه رد نقره

 خواستم پاکش کنم. یم

  «کالم... »

 ای کلماتش قطع شد. ی خفهبا زمزمه

اون خوشگل بود و من مرتبا به سوالم که باعث شده بود 

م و خجالت کنه فکر یم کردم.  مدام صورت پر از احساس رسی

ن کردم و اون رو به دردش رو یادم یم اومد وقتر که بهش توهی 

ن آوردم. یادآوری اینکه چقدر عصبانیت به اندازه ی یه هرزه پایی 

وز شد و نگاه اون رو به من تغیت  داد.  من نیمرا تونستم حتر پت 

 باهاش این کار رو بکنم. 

 « اوکل... »
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اسمش توی گلوم گت  کرد و من مجبور شدم اون رو پاک کنم و 

 دوباره امتحان کنم. 

، تو اندازه» ن ای رو ی یه دنیا برام مهیم. تو به من آیندهاوکلی 

کردم اشته باشمش، که فکر نیمکردم ددادی که هرگز فکر نیم

، رسزنده ای و من لیاقتش رو داشته باشم.  تو خییل جوونن

اک  اونقدر خوش شانس بودم که تونستر اون رو با من به اشتر

تری کنم، دنیای من احساس درستبذاری. وقتر به تو نگاه یم

کنم. های قبل احساس آرامش یمکنه. من بیشتر از سالپیدا یم

بینم، کتن رو یمکنم و جوری که تو بهم نگاه یمو نگاه یموقتر به ت

ای هستم؛ یه شخض عادی که یه کنم آدم دیگهاحساس یم

 « کتن احساس خونی دارم. ی عادی داره. وقتر بهم نگاه یمآینده

های خشکم کشیدم و تالش کردم تا حقیقت زبونم رو روی لب

 رو بگم. 

ه. و اگه این مست  رو ادامه بدیم، » ن مت   « این از بی 

اف کنم که چقدر رسش رو تکون داد؛ درک نیم کرد. چجوری اعتر

سقوط کردم؟ به سختر آب دهنم رو قورت دادم، دستم رو از 

ه شدم.  ن خت   موهام عبور دادم و به زمی 

، اینکه حسادت حس ناامتن من به خاطر اینکه اینجا کار یم» کتن

نوشم؛ در واقع خییل شتر یمداره عذابم میده. من... این روزها بی

هام رو دیدی، ویل خییل دونم که تو بعضن از مست شدنزیاد. یم

م داره به هاست. احساس یمبیشتر از این حرف کنم که صتی

یل که برای به دست آوردنش خییل  رسعت تموم میشه، کنتر
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ن انگشت لغزه هام یمسخت کار کردم فقط مثل شن و ماسه از بی 

 « پام. و من به سختر رس 

 هام رو از هم باز کردم. دست

ن چی بهت گفتم. من »  افتاده. ببی 
ر
ن چه اتفاف منظورم اینه که ببی 

دونم تونم این کار رو ادامه بدم تا فقط تو رو نابود کنم. من یمنیم

تونم صتی کنم و این راه، ما که این برای همیشه نیست، ویل نیم

رسیم؟ ی به نظر یمکنه. جفتمون آخر کار چجور رو نابود یم

وع کردیم؟تیکه  « هانی از کسانی که رسی

کنیم که جواب تونیم این کار رو انجام بدیم. کاری یمکالم، ما یم»

 « کنیم. بده. من قول میدم؛ یه رایه پیدا یم

ه. حرارت اون التماس یم کرد. اومد جلو تا من رو در آغوش بگت 

وهام حرکت کرد پوست نرمش بهم شوک وارد کرد و به سمت باز 

فایده اونجا کرد؛ مثل اینکه نی و قلبم تپید، ویل احساس پوچی یم

 دراز کشیده بود و در حال مرگ بود. 

های من رو هم هاش از اشک بیشتر درخشیدن و چشمچشم

ای که توی گلوم فرو رفته بود آزاد شد و رطوبت خیس کرد. توده

تونستم اینکه نیمهام رس خورد. بینیم خارش داشت و از از چشم

تونستم فقط احساساتم رو تر باشم متنفر شدم. که نیمقوی

ل کنم.   کنتر

تونم بذارم حسادت و ترسم، ناتوانیم برای منطفر بودن و نیم»

ل احساسم، تو رو نابود کنه و نیم تونم با این کنار بیام که تو کنتر
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. حتر  یک بیسی ی که واقعا برام ارزشمنده رو با بقیه رسی ن اگه چت 

 « تظاهر باشه؛ حتر اگه فقط یه شغل باشه. 

صورتش مچاله شد و من دستش رو فشار دادم. مبارزه کردم تا 

بغلش نکنم و به جفتمون دروغ بگم تا فقط گریه کردنش تموم 

قابل انکار رو بشه، ویل این فقط  برای االنه. فقط این موضوع غت 

 انداختم. به تعویق یم

  «لطفا این کار رو نکن! »

ن اشک  هاش التماس کرد و من رو نابود کرد. از بی 

ام رو کم کنم، یه لحظه مکث کردم، تالش کردم فشار روی سینه

ل کنم. های روی گونهسیع کردم اشک  ام رو کنتر

 قوی باشه که با این تو لیاقت ییک رو داری که به اندازه»
ن
ی کاف

ته نباشه. تو کنار بیاد. لیاقت ییک رو داری که اینقدر بهت وابس

، فقط آینده وع کن. تو فقط یه نوجوونن ات رو با کیل هیجان رسی

ن روی شونه هاش رو روی لیاقت ییک رو داری که بار سنگی 

 « گردنت نذاره. تو لیاقت ییک بهتر از من رو داری. 

 « ندارم! من... »

 « داری! »

 « خوام کال، لطفا! من فقط تو رو یم»

هاش رو پاک کنم، ویل تا اشک هاش گذاشتمدستم رو روی گونه

 بیشتر شدن. 
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، من نیم» ن تونم فکر اینجا کار کردنت رو هضم کنم. من اوکلی 

خوام با مشکالتم بهت آسیب ام و نیمخودخواه و زخم خورده

دونم که تو هیچ کاری بزنم و همینه. مشکالتم؛ نه تو. منطقیه! یم

کنه و تغذیه یمکنه. ازم نکردی، ویل ترسش داره من رو نابود یم

 « مثل یه زهر داره پخش میشه و تو رو هم درگت  کرده. 

تونم این کار رو نیم»نفس عمیفر کشیدم. یه بار دیگه گفتم: 

ل بکنم. نیم تونم در مورد اینجا کار کردنت احساساتم رو کنتر

 « کنم. 

صورتش دوباره مچاله شد و بخیسی از من امیدوار بود که شاید 

ه من پرداخت کنم. نفس عمیفر کشید، تسلیم بشه و بذار 

اش رو ریخت چونههاش لرزید و در حایل که هنوز اشک یمنفس

 باال گرفت. 

 خونی منم نیم»
ن تونم بذارم تو پول کالجم رو بدی. فقط هر چت 

 خونی که امون گفتر رو نابود یمی رابطهکه درباره
ن کنه. هر چت 

 « ام. زهکنم یه هر کردی نابود میشه؛ چون من حس یم

« ...  « تو هرزه نیستر

 « این حس رو خواهم کرد. »

، متاسفم. » ن  « اوکلی 

 « منم همینطور. »

ن این حرف به سمتم اومد و بازوهاش رو دور کمرم حلقه  با گفیر

ام پنهون کرد و من تا جانی که ی سینهکرد، رسش رو توی قفسه
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 اش داشتم. سیع کردم بخیسی از تونستم محکم کنار خودم نگهیم

م حتر وقتر که یم خوام برم. خم شدم وجودش رو با خودم بتی

ن و بینیم رو توی موهاش فرو کردم، سیع کردم از بوی  پایی 

م تا هیچ های وقت یادم نره. شونهموهاش توی ذهنم پرینت بگت 

ام رو باز کرد و هر ی سینهصداش قفسهی نی لرزونش و گریه

ی که داخلش بود رو خرد کرد.  ن  چت 

هاش ای خودم توی موهاش ریخت در حایل که دستهاشک

ن شدم که هر لمسش رو  ن میشد. مطمی  روی کمرم باال و پایی 

حس کنم. هر نوازشش رو ستایش کنم. ممکنه بار آخری باشه 

 که بذارم ییک اینقدر بهم نزدیک بشه. 

های پاش بلند شد تا رسش رو عقب کشید و روی انگشت

هام فورا هام فشار بده. چشمبهای خیس و لرزونش رو به للب

دمش و گذاشتم اشک هام با بسته شد. چشیدمش، به خاطر ستی

 های اون مخلوط بشه. اشک

ن موهاش  ن و بی  خییل زود عقب کشید و رسش رو انداخت پایی 

مخفن شد. بازوهاش دیگه دورم نبود، ویل دور کمر خودش بود 

ی  محافظت انگار که داره از خودش در مقابل هر درد بیشتر

 کنه. یم

شدم، دیگه نیاز نبود که از خوشبختانه وقتر از در خارج یم

  خودش مراقبت کنه. 
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ای رو روی باالی رسش وقتر از کنارش گذشتم، ایستادم و بوسه

دم. گریه شنیدم در حایل که های آرومش رو از پشت رسم یمفرسی

ون رفتم.   از اتاق بت 

کردم و رفتم خونه تا کامال   احتماال برای آخرین بار ویر رو ترک

لم رو توی خلوتم از دست بدم؛ سیع کنم توی این واقعیت  کنتر

 راحت باشم که اون برای حس کردنش اونجا نباشه. 

___________________________ 
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 ام فصل ش

 

ن   اوکلی 

 

تونم از این بدتر بشم. هر روز کردم که نیمهر روز احساس یم

ن بودم که این درد  تر تر میشه، نفس کشیدن آسونآروممطمی 

ی میشه، حرکت کردن کمتر دردناک میشه، درست مثل همه

 وقت نشد. عضالت بدنم که تسلیم شده بودن، ویل هیچ

تونستم باهاش در عوض هر روز که دور و برش بودم و نیم

باشم، بدتر و بدتر میشد. حتر با اینکه هر دومون موافقت کرده 

با هم باشیم، باز هم مجبور بودیم هر روز  تونیمبودیم که نیم

همدیگه رو ببینیم و این دردی داشت که نمیشد به راحتر 

 فراموشش کرد. 

دلم براش تنگ شده بود. دلم براش به عنوان یه دوست تنگ 

ی اون هاش. همههاش، برای لمس کردنشده بود، برای بوسه

هانی که آینده برامون داشت تموم شده بود، کال
ن یفرنیا و تموم چت 

 تونستیم انجام بدیم. گشت و گذارهانی که یم

...  
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یه هفته بعد از اون ماجرا سیع کردم به اجرا توی ُویر برگردم. 

اطالعاتم رو برای یه اجرای انفرادی وارد کردم. فقط باید زیر 

کردم. ساده بود؛ سخت یا باز و نمایان پوششم خودارضانی یم

 نبود. 

دم، و هام زیر مالفه و حتر لمس نکردن ختبا تکون دادن دس

گرفتم. بعد از تموم شدن اجرا و قرمز شدن حس بدی از کارم نیم

چراغ ورودی، تا مدنر روی تخت خوابیدم و به کالم فکر کردم که 

داد. رسیعا اسمم رو از توی لیست برداشتم و به داشت ِجَرم یم

 بار برگشتم. 

هاش اجرا داشته باشم. روز بعد جکسون متقاعدم کرد که با

فقط الزم بود فیلم ببینیم و بدون لخت شدن و بوسیدن روی 

 داشته باشیم.  5هم سکس خشک

ام داشت و ام گرفت. نگههاش گریهاواسط اجرا روی شونه

هام رو بپوشونه. بعد از تموم شدن بلندتر ناله کرد تا صدای گریه

حتر الزم نبود اسفه. ام داشت و گفت که متاجرا توی بغلش نگه

سه که به خاطر کالمه. آرومم کرد و گفت که باالخره بهتر بتی

دونست که میشه بدون اون کیس  میشه؛ اینکه از روی تجربه یم

 خوای دووم آورد. که از ته دل یم

دوست داشتم باور کنم، ویل با توجه به اینکه توی کالس کالم رو 

ممکن به نظر یمیم  رسید. دیدم، غت 

                                                           
 سکیس که بدون دخول و درآوردن لباسه.  5



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

داشتم و ی اخت  به زور رس کالس یادداشت بریمهفته توی یه

اش به اون بود. بدجور به نگاه کردنش به خودم نگاهم همه

ی که توی چشم ن هاش قرار بود ببینم احتیاج داشتم، ویل از چت 

وقت توی دفتر کار ازم کمک نخواست. همیشه ترسیدم. هیچیم

د یا به دانا من رو به مسئول آزمایشگاه یم گفت که من رو یمستی

 زودتر به خونه بفرسته. 

از این وضعیت متنفر بودم. از اینکه این همه ناراحت ببینمش و 

 بدونم که مقرصش منم متنفر بودم. 

اون شب توی تختم فکر مشکالتم با والدینم دوباره توی رسم 

هام رو وقت مجبور نبودم توی ُویر کار کنم اگه پولاحیا شد. هیچ

کردم، دن. از اون طرف اگه توی ُویر کار نیمخرج نکرده بو 

افتاد؛ حس کردن وقت اتفاق نیمی کالم و من هیچرابطه

هام، بدنش روی من و سکسمون، هیچ هاش روی لبلب

 کدومش. 

افتاد هاش به خاطر من اتفاق نیمتصور اینکه لبخند و خوشحایل

اییط مقر  ممکن بود. عشقم نسبت به اون توی هر رسی ر برام غت 

شده بود؛ پس یعتن دردم هم از قبل مقرر شده بود؟ همیشه 

 قرار بود اینجوری تموم بشه؟ 

امون رو از شدم که وارد دفتر بشم، خاطرهدر حایل که آماده یم

رسم پروندم. با نفیس عمیق در رو باز کردم، لبخند ضعیفن به 

پرسیدم دانا زدم و به سمت در اتاق کالم رفتم. همیشه ازش یم
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ی الزم داره یا نه، حتر با اینکه هر روز بدون بلند کردن رسش چ ن ت 

 گفت. هاش نه یماز روی برگه

خواست بزنه هام یمی در نگاه کردم، چشمامروز وقتر از پنجره

ون.   بت 

ن کالم نشسته بود. باسنش رو به من و ییک از  شانون روی مت 

د. از اون ب ن دتر لبخند پاهاش روی اون ییک بود و بهش لبخند مت 

کالم به اون بود. لبخندش از روی اجبار بود، ویل همون لبخند 

س من دور بود. چشم هاش به من که توی اجباری هم از دستر

ن بار توی هفته ها بود که بهم راهرو ایستاده بودم افتاد. این اولی 

 کرد. نگاه یم

های آبیش خایل از درخشش سابق بود. سیایه زیر چشم

ن بار یک وجودش رو بیشتر نشون یمهاش، تاریچشم داد. برای اولی 

ها، انعکاس دردهای خودم بهم تابید. نگاهش رو رسی    ع توی هفته

 دزدید و دوباره به شانون نگاه کرد و من رسیعا از اونجا دور شدم. 

تونستم نگاه کنم. دردش حتر بدون تصور کردن اون با یه زن نیم

 بد بود. دیگه هم به اندازه
ن
  ی کاف

تر کار کردم و سیع کردم تصویرش رو از ذهنم پاک کنم، سخت

ها رو کامال صاف و مرتب چیدم. هر ها و فالسکی لیوانهمه

 ای برای اینکه یکم بیشتر توی اتاق انباری بمونم. بهونه

دونستم که خودشه. شاید دونستم، یمدر پشت رسم باز شد و یم

ن رو دید بود. شاید هاش وقتر متوی قدم زدن به خاطر مکث

هم بدنم وقتر حضورش رو حس کرد، دوباره انرژی گرفت و به 
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 برگشت. نیم
ی

هام وقتر در بسته شد دونستم، ویل ماهیچهزندگ

 لرزید و ما تنها توی اتاق بودیم. 

های تندم باد کرد. آخرین باری که تنها ام به خاطر نفسسینه

هنوز بهبود پیدا بودیم، هر دومون بدجور آسیب دیدیم و من 

ی حضورش پشت رسم شدم، نکرده بودم. وقتر متوجه

وع به هام از انرژی عصتی دست ای که توی اعضای بدنم بود رسی

لرزیدن کرد. سمپ چپم لیوانن رس خورد و متوجه شدم ییک از 

ات رو برداشته و یاد بلند کردنم موقع تنهاییمون افتادم.  ن  تجهت 

 « سخته، مگه نه؟»

 عمیق و آروم بود، ویل مثل جیغ، بدنم رو خراشید. صداش نرم، 

؟»  « سخته کیس که خییل برات مهمه رو با یه نفر دیگه ببیتن

از قصد این »به رسعت با عصبانیت و حرارت برگشتم و گفتم: 

کتن خواستر بهم درس بدی؟ فکر یمکار رو کردی، مگه نه؟ یم

 « دونم؟نیم

« . ن  « خدایا نه! نه اوکلی 

خوام بهت صدمه نیم»اخم حالت دفاغ گرفت: صورتش با 

 « بزنم. 

 تر شد. این رو گفت و بهم نزدیک

افش من رو آروم خواد بهم صدمه دونستم که نیمتر کرد. یماعتر

تونستم بدون اینکه دالیل دوست هام رو بستم، نیمبزنه. چشم

 داشتنش رو به یاد بیارم به صورت زیباش نگاه کنم. 
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تونست این رو م. هیچ مقدار دردی هم نیمهنوز دوستش داشت

 عوض کنه. 

هام ام جاری شد. وقتر با انگشتش اشکهای بستهاشک از پلک

ام لرزید، به هق شدن. سینههام تبدیل به هقرو پاک کرد، اشک

 کردم. حتر اگه 
ی

دستش تکیه دادم و دوباره احساس آسودگ

؛ خییل دلم واقیع نبود، باز هم دلم برای لمسش تنگ شده بود 

 براش تنگ شده بود. 

هاش رو روی هام هنوز بسته بود، حرارت نفسوقتر چشم

 های خیسم حس کردم. گونه

، خییل متاسفم. » ن  « متاسفم اوکلی 

هاش رو کنار صورتم نگه داشتم و بوسیدم. یه قدم کف دست

هام رو باز کردم و به تر شدم، باالخره چشمبهش نزدیک

چشم در چشم ایستاده بودیم و از هاش نگاه کردم. چشم

 گرفتیم حتر اگه دروغ بود. آرامش یم ارتباطمون توی این لحظه

اگه قرار بر این بود که کنارم بمونه، همیشه توی اون اتاق 

 موندم. یم

دم، هام رو به لبخم شد و منم یکم بلند شدم و لب هاش فرسی

 « خییل متاسفم. »ویل کیم بعد عقب کشید و گفت: 

 رو گفت و من رو گریان توی اتاق تنها گذاشت.  این

ه خورد. ایمیل از طرف مشاورم بود.   تلفنم ویتی

یک میگم!   خانم درینگر، تتی
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ی شما کارآموزی با تیم ورزش درمانن رو بدست آوردین. هفته

 کنیم. بعد برای صحبت در مورد جزئیات همدیگه رو مالقات یم

  دکتر دنیل. 

ن تمایلم این بو  د که به سمت کالم بدوئم، خودم رو توی اولی 

آغوشش بندازم و خوشحایل کنم، ویل وقتر دستم رو روی 

ه ی در گذاشتم، متوقف شدم و حقیقت اوضاع دوباره دستگت 

به زد.   بهم ضن

یاد صبح روز مصاحبه افتادم که با هم خوابیده بودیم. فکر 

یم. چقدر ایم شتباه کردم قراره با هم قبول شدنم رو جشن بگت 

هانی بود که تصور یمیم
ن  کردم. کردم؛ چقدر متفاوت از چت 

ه گفتم، یمهام رو بهش یمشاید بهتر بود برنامه
َ
گفتم که یه نور ت

 این تونل تاریکه. 

ن نیمبه هر حال دیر شده بود. انگار هیچ تونست تفاونر ایجاد چت 

 کنه و ما رو برگردونه. 

داشتم کاری کنم تا به سمت  در عوض به الیویا پیام دادم. نیاز 

 کالم نرم و بهش التماس وقت بیشتر نکنم. 

 « تونم بیام اونجا؟کارآموزی رو قبول شدم. یم»من: 

یم؛ »الیویا:  . آره، بیا تا با هم جشن بگت 
خدای من! عالیه دختر

 « نوشیدنن هم هست. 

کارم رو متوقف کردم و به دانا گفتم که حالم خوب نیست. 

 وباره وسوسه بشم که به طرف کالم بدوئم. تونستم دنیم
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ون رفتم و نور خورشید حس تازه ای بهم بخشید و به سمت بت 

ی کالج رفتم. دو هفته تا تعطیالت بهاری مونده بود، ویل محوطه

ن سه ماه هوا از االن عایل شده بود. رابطه ی من و کالم توی همی 

 کوتاه خالصه شده بود؟ 

 هاش رو دورم حلقه زد. دست الیویا در رو باز کرد و 

! یم» . خدای من، تونستر  « دونستم که موفق مییسی

 داد. من رو محکم بغل کرده بود و فشار یم

اش قطع شد و وقتر وقتر والدینش اومدن، فریادهای هیجان زده

هام رو گرفت و های پر اشکم رو دید، دستعقب کشید و چشم

 به اتاقش برد و در رو محکم بست. 

 هانی که نگه داشته بودم جاری شد. ی اشکهمه

 افتاده؟»
ر
 « چی شده؟ چه اتفاف

 « گند زدم الیویا. »

 افتاده؟ اگه »کمرش رو صاف کرد و محکم گفت: 
ر
توی ُویر اتفاف

 « الزمه تا به عمو دنیل زنگ بزنیم. 

نه، »های عمیق کشیدم و گفتم: هام رو پاک کردم. نفساشک

ی نشده؛ اون شکیل نه. م ن  ن... چت 

س بودم.   کالم پت 
 « من توی یه جور رابطه با دکتر
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ی نگفت و من یم ن هاش نگاه کنم ترسیدم که توی چشمالیویا چت 

و قضاوت کردنش رو ببینم. نفس عمیفر کشیدم تا ترش که 

ل کنم.   داشت با سکوتش بیشتر میشد رو کنتر

ِ خوش»
 « شانس! عویصن

ن واکنیسی رو هام باز موند. ترسم رو تکون دادم و چشم وقع چنی 

؟! »نداشتم و با تعجب گفتم:   « چی

، قرار نیست از »پوزخندی زد و گفت:  اگه دنبال رسزنش شدنن

من بشنویش. اون مرد خییل جذابیه و اگه حتر یه ذره عالقه بهم 

نشون بده، این منم که بعدا توی دادگاه محکوم به آزار جنیس 

 « میشم. 

ن لب ی ام خنده نشستهای خشکیدهبی  ن . توقع رخ دادن هر چت 

 رو موقع اومدن به اینجا داشتم به جز خندیدن. 

و تو این رو پنهون کردی. چطور جرات کردی؟  االن میانی بهم »

؟ وقتر مشغول شق کردن ییک از سکیس
ی

های ترین معلممییک

ین دوستت یم . دانشگاه بودی باید به بهتر  « گفتر

 ای از دهنم در رفت. خنده

. رابطهاون دقیقا »  « ای نبود که بتونن توی فیسبوک پستش کتن

 « درسته! »

 گفت و رسش رو تکون داد. 

؟ویل صتی کن، چی شد؟ چرا گریه یم»  « کتن
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 « از هم جدا شدیم. »

 « عزیزم! »

 گفت و من رو در آغوش کشید. 

 « خییل متاسفم. »

چی رو گفتم: اش مخفن کردم و همهرسم رو روی شونه

 « کنم. یر کار یمدونست که توی و یم»

 مالید متوقف شد. هاش که پشتم رو یمدست

 « چجوری؟»

 « اومد اونجا. اون... آه... یم»

نفس اولیویا گرفت و سیع کرد عقب بکشه، ویل من نزدیک 

 اش داشتم؛ هنوز آماده نبودم که ببینمش. نگه

. من دارم قرارداد عدم افشای هویت رو نیم»
ی

تونن به کیس بیک

 « ، حتر با گفتنش به تو. کنمنقض یم

 « هرگز نمیگم. »

 دوباره دستش رو به پشتم کشید و من بیشتر فشارش دادم. 

کرد و سیع کرد پنهونش نتونست تحمل کنه؛ اون حسودی یم»

ی کنه، ویل خییل زیاد بود و باالخره بهم پیشنهاد داد پول بقیه

 « نستم. کالجم رو بده تا بتونم از ویر استعفاء بدم و من فقط نتو 

هاش عقب کشیدم و دستم رو تکون دادم. دوباره از روی شونه

 ها عصتی شده بودم. ی قضیهاز همه
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ذارم پول رو پرداخت کنه. که اون گفت من خییل لجبازم که نیم»

ن االنش هم داره برای زمانم پول میده؛ پس چرا نذارم  اون همی 

 « ؟ی ویر رو حل کنهاون پول کالجم رو بده و کل قضیه

 « خب، چرا نه؟»

 نداشتم. چشم
ی

هام بهش شلیک شد، کامال برای جوابش آمادگ

م. دونست که چرا از کیس پول نیماون باید بهتر از هر کیس یم  گت 

 « چیه؟»

منظورم اینه... اینکه وام نیست. به این معتن نیست که بخوای »

  «برگردونیش؛ مثل اینه که داره پول زمانات رو جلو جلو میده. 

اش میشم؛ فقط بهم پول میده تا برای اون اجرا پس من هرزه»

 « کنم. 

. تو هرزه» ن  « ی اون نمییسی اوکلی 

 با اوقات تلچن گفت. 

. منظورم اینه که اینجوریا هم نیست که تو براش اجرا نیم» کتن

تونن فقط برای اون اگه اون پول کالج تو رو پرداخت کنه، تو یم

 .  « اجرا کتن

 و ابروهاش رو باال برد. پیشنهاد داد 

ِ ویر مثل یه وزنه توی رست آویزون نیست. من »
و دیگه سنگیتن

تونه اشتباه باشه؛ تو همیشه بابت دونم چطوری این یمواقعا نیم

تونم بیشتر ببینمت، ای. اینجوری منم یمکار کردن سخت خسته
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 . س داری برای اینکه زمان پیدا کتن تا درس بخونن کمتر استر

 « ها مثل یه مزیته برات. این یهمه

دونستم چی بگم. فکم باز شده بود و پشت رس هم من حتر نیم

زدم. سیع کردم تا موقعیت رو جایگزین کنم. الیویا پلک یم

ه؟ چطوری یم  تونه طرف اون رو بگت 

م؛ پول روابط رو دونن که من چرا از مردم پول نیمتو یم» گت 

 « کنه. نابود یم

ن » ن یم، یمگوش کن اوکلی  خوام دونن که دوست دارم و برای همی 

 که اگه اون پول کالج تو رو 
ی

باهات صادق باشم. تو داری مییک

 « ات نابود میشه... پرداخت کنه رابطه

مکتر کرد و نگران بود که من چجوری به صداقتش واکنش نشون 

 میدم. 

 « رسه که به هر حال نابود شده. ویل به نظر یم»

 ای بگم. تونستم کلمه باز و بسته شد؛ نیملبم مثل یه مایه

 « اولیویا، من... »

 دونستم چی بگم. حس اشتبایه داشت. نیم

 « تونم بذارم پروفسورم پول کالجم رو بده. نیم»

ویل این پروفسورت نیست که پول کالجت رو میده. این دوست »

ش مراقبت یم  « کنه. پرسته که از دوست دختر

.  مثل هم»مبارزه کردم:  ن  « نیسیر
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 « هست! »

 « حسش درست نیست. »

 کرد. های ناراحت بهم نگاه کرد؛ برام دلسوزی یمبا چشم

اف کنم، ویل وقتر خودم رو جای اون  متنفر بودم از اینکه اعتر

کردم. من داشتم لجبازی ذاشتم، همینجوری به خودم نگاه یمیم

 تونستم ازش بگذرم. خییلکردم، فقط یه فکر داشتم و نیمیم

مصمم بودم که خودم تنها از پسش بربیام، که به خودم سختر 

 بدم تا به اونجا برسم. 

 « اولیویا، من گند زدم! »

گفتم. همون کلمات رو وقتر در رو باز کرد تکرار کردم و دوباره 

وع به گریه کردم.   رسی

گفت داد و بهم یممن رو در آغوش گرفت، توی بغلش تکون یم

گفت که یه رایه برای درست کردنش که درست میشه؛ بهم یم

 کنم. پیدا یم

چطوری؟ چجوری برگردم پیشش وقتر اینقدر بهش آسیب »

زدم؟ چجوری درستش کنم؟ چی میشه اگه پیشنهادش رس جاش 

 « نباشه؟ چی میشه اگه اون دیگه من رو نخواد؟

« ! ن  « اوکلی 

 ای کرد. خنده
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شه، شغلش رو من واقعا شک دارم. اون به خاطر اینکه با تو با»

روی خط قرمز گذاشته و به این رسعت نظرش رو عوض 

 « کنه. نیم

 « ویل من بهش صدمه زدم. »

کردم که و اون قبال هم خییل صدمه دیده. وقتر به این فکر یم

 من دردش رو بیشتر کردم حالم بد میشد. 

تونن و دوباره! اگه کاری کردی که درست بشه، پس باز هم یم»

همینقدر به تو صدمه زده. مردم به این میگن مطمئنم اون هم 

 « ی عاشقانه. یه رابطه

 اون گفت و رسش رو خردمندانه تکون داد. 

ه؛ نه خییل، ویل بهتر از یه جوری باز هم باعث شد خنده ام بگت 

 دردی بود که موقع اومدنم به اینجا داشتم. 

 « ویل رفیق! »

 هاش رو تکون داد. با هیجان گفت. شونه

. تو ک»  « ارآموزی رو گرفتر

 « آره، به نظرم گرفتم. »

 با لبخند کوچییک موافقت کردم. 

یم. »  « بیا جشن بگت 
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ن رفت و زیر تخت رو گشت. بطری وودکا و آبمیوه ی از تخت پایی 

ون آورد. برای جفتمون نوشیدنن ریخت و دوباره  ی رو بت  کرنتی

 روی تختش نشستیم تا یه فیلم رمانتیک کمدی ببینیم. 

ن  ن بی   خندیدن و مست شدن، من یه نقشه به ذهنم رسید. مطمی 

نبودم که بتونم برم پیش کالم و پیشنهادش رو قبول کنم، ویل یه 

تونستم برم پیشش و تالش کنم اون ی دیگه داشتم که یمگزینه

 ای که به خاطر غرورم بهش زدم رو تا حدی برطرف کنم. صدمه

....  

 

 کالم 

 

ه درسته، د » س؟این دستگت   پت 
 « کتر

ها بودیم، ویل با اون اندریا پرسید. نیم ساعت بود که زیر ستاره

هاش، انگار ش ساعت هاش با مژهای و پلک زدنصدای عشوه

 گذشته بود. 

 « تونم کمکت کنم اگه بخوای. یم»

ه شده بود.   کنث پیشنهاد داد در حایل که به باسنش خت 

د. در حایل که تلسکوپ رو دوباره تنظیم یم ن بان مت   کردم، رسم ضن

 « فقط این دفعه دیگه بهش دست نزن، اوگ؟»

ل کردم.   به زور خشمم رو به خاطر وضعیت کنتر
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 « ویل چی میشه اگه بخوام بهش دست بزنم؟»

 اش معصوم به نظر برسه. پرسید و سیع کرد چهره

. من یم»  « ذارم بهش دست بزنن

 کنث خودش رو وسط انداخت. 

 انیه دم، پنج ثانیه بازدم، پنج ثانیه دم، بازدم. نفس بکش؛ پنج ث

 « ات رو پیدا کنیم و توضیحاتش رو بنویسیم. بذار فقط ستاره»

 با یه لبخند اجباری گفتم. 

دو روز بود که ویسیک نخورده بودم. فکر کردم شاید اگه 

ل داشته  نوشیدنم رو محدود کنم و روی احساساتم بیشتر کنتر

. به جاش توی باشم، بتونم مثل یه م ن رد بهتر برگردم پیش اوکلی 

پریدم؛ دانای ی پرتگاه بودم. به همه یماین دو روز، روی لبه

تونن هر چقدر که گفت یمبیچاره فقط بهم یه نگایه کرد که یم

. این برای یم ه روی من خالیش نکتن ، ویل بهتر خوای عصتی باشی

 بقیه که اطرافم بودن منصفانه نبود. 

ن لجباز بودم که فکر به همون اندازهشاید من هم  ی اوکلی 

تونم احساساتم رو خفه کنم؛ حتر بدون الکل و این کردم یمیم

ن رو بهتر کنه. تونه همهیم  چت 

تر توی اتاق انباری ثابت کرده بود که چقدر این فکر قبل

دونستم که اون اونجا تنهاست و باز هم رفتم؛ اس. یمبیهوده

 خونی از این کار ص بودم، یمبرای تنبیه شدن حری
ن دونستم که چت 

نصیبم نمیشه. هنوز هم یه آدم خودخواه عویصن بودم و 
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دیدمش متنفر بودم. بوسیدمش. فقط از اینکه اینقدر ناراحت یم

م و دوباره بهش  ن بتی نیاز داشتم که ببوسمش و دردش رو از بی 

 بگم که چقدر متاسفم. 

شد؛ مثل احساسات من بد اون هر روز مثل زامتی وارد کالس می

ها متنفر رسید. از این متنفر بودم. از تک تک این اتفاقبه نظر یم

بودم. بیشتر از اینکه اینقدر ضعیفم متنفر بودم؛ مثل اینکه من 

خودمون رو توی این موقعیت قرار دادم چون من یه مرد ضعیف 

 ام. و آسیب دیده

ی حل کردنش کردم که این باعث بشه من یه قدم برافکر یم

کردم قبال یه رسید. فکر یماش بیهوده به نظر یمبردارم، ویل همه

ن دو تا از کاری درباره اش کردم و حاال من اینجا وسط پارک بی 

م دانشجوهام ایستاده بودم و سیع یم کردم جلوی خودم رو بگت 

که وسایلم رو جمع نکنم و بهشون نگم که اینقدر وقتم رو تلف 

ن تا بتونم  برم خونه و تا حد مرگ بنوشم.  نکین

و دیدن  این من نبودم. من عاشق تدریسم؛ من عاشق این پروژه

ن جوری که ها رو یمدانشجوهام هستم که با تعجب ستاره بیین

 قبال هرگز ندیدن. 

این ورژن از خودم رو توی چند ماه اخت  یه جانی جا گذاشتم. به 

ی منتظر جاش انگشت شستم رو روی رونم کشیدم. با نی  صتی

بودم که اندریا یادداشت کردن توی کتابش رو تموم کنه تا بتونیم 

ون و من بتونم برم خونه و بنوشم. رسی    ع  تر از اینجا بزنیم بت 

 « تموم! »
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وزی گفت.   با پت 

 « عالیه! »

 گفتم در حایل که تقریبا تلسکوپ رو باز کرده بودم. 

ن برین؛ من خودم اینها یمشما بچه»  « کنم. رو جمع یم ها تونی 

س؟»  پت 
 « به کمک نیاز دارین، دکتر

 اندریا پرسید. کنارم زانو زده بود تا یه تیکه رو برداره. 

 « نه! »عصتی گفتم: 

که باعث شد رسش رو به عقب برگردونه انگار که توی گوشش 

 زدم. 

 « نه! »

 تر. تکرار کردم، ویل این دفعه آروم

 « یروقته؛ برین خونه. رسم. دممنونم، ویل خودم بهش یم»

ی وسایل رو توی ماشینم گذاشتم، رسی    ع به به محض اینکه همه

ن جاگذاشتم و در رو باز  سمت خونه رفتم. جعبه رو توی ماشی 

ن انداختم و کتم رو درآوردم، گذاشتم بیفته  کردم، کلید رو روی مت 

 . ن  روی زمی 

خونه رفتم تا یه بطری دیگه از  ن یه لیوان برداشتم. به آشتی

ی که توی بار داشتم  ن وب رو از کابینت باال بیارم. از هر چت  مرسی

خورده بودم. نصف لیوان رو پر کردم و یه نفس خوردم. دوباره 

ن فکر کردم؛ به اینکه حس لب هاش روی پر کردم و به اوکلی 
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هاش چقدر طالنی بود وقتر که با هام چقدر نرم بود. چشملب

 اشک پر میشد. 

 رو خوردم و باز هم لیوانم رو پر کردم. محتویات داخل لیوان 

ده میشد فکر کردم، به دنبال به گونه هاش که به کف دستم فرسی

دونستم دیگه چجوری دوباره بدستش آرامیسی بودم که نیم

 بیارم. 

 دوباره نوشیدم. دوباره لیوانم رو پر کردم. 

هاش توی اتاق انباری اکو میشد؛ به اینکه چجوری صدای گریه

 کرد. ها دوباره قلبم رو سوراخ یمینی اهمه

باز هم نوشیدم، ویل متوقف شدم وقتر رفتم تا بطری رو بردارم 

 و لیوانم رو پر کنم. 

د. با مشتم محکم دور گردن بطری رو  ن بان مت  خون توی گوشم ضن

ام ی سینهسوزوند به قفسهفشار دادم. آتییسی که شکمم رو یم

 سوزن. نگار که دارن یمهام داغ بشن ارسید، باعث شد ریه

دوازده سال بعد از مشاوره، دوازده سال بعد از تمرینات تنفیس؛ 

ل داشته این ها باعث شده بود که من بتونم روی احساساتم کنتر

ل  باشم. دوازده سال حس اینکه باالخره روی احساساتم کنتر

داشتم، نابود شد و من رو هم با خودش نابود کرد و نه فقط من؛ 

ن   رو هم همینطور.  اوکلی 

ی ای توی عمق وجودم به وجود اومد و راهش رو تا قفسهناله

ون اومد و من سینه ام پیدا کرد. مثل یه داد و فریاد پر از خشم بت 
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خونه پرت کردم از بند رها شدم. بطری رو توی ظرف ن شونی آشتی

، عضالتم رو سفت گرفتم. لیوان رو  و برای کم کردن فشار عصتی

 چونی باالخره به دیوار ک
ن ن شیشه روی زمی 

وبیدم؛ صدای شکسیر

ون آورد. من رو از نی   حیس بت 

 « فاک! »

 داد زدم، دستم رو توی موهام بردم و موهام رو کشیدم. 

 « فاک! »

ن فکر کنم. خییل دوباره و دوباره! فقط یم تونستم به همی 

اوضاعم خرابه. تموم این وضعیت افتضاحه. به لیوان که روی 

ن خرد  ن از درونم تخلیه شد.  زمی  شده بود نگاه کردم و همه چت 

ن یم  دادم، ویل ندادم. کردم؛ باید اهمیت یمباید این رو تمت 

ی باال رفتم در حایل که امیدوار روم رو ازش گرفتم و به طبقه

ن رو نبینم و اینکه زندگیم دوباره  بودم بیهوش بشم و خواب اوکلی 

 چقدر افتضاح شده. 

___________________________ 
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 فصل ش و یکم 

 

 کالم 

 

ن بهم زدم، هنوز هم از خوردن الکل  دو هفته بعد از اینکه با اوکلی 

ه یا  دست نکشیده بودم. دوست داشتم بدونم بودنش بهتر

دیم تونستم دمنبودنش. حداقل برای اون خوب بود؛ چون نیم

 مزاج بودنم رو روی اون خایل کنم. 

شدم. تر یمتم خسته و خستهدو هفته شده بود و داش

ن یمخماری کشید و روی های هر روز صبحم داشت من رو پایی 

ن رو یمهام تاثت  یمسکال  دیدم که توی کالس ذاشت. هر بار اوکلی 

ی من خسته. دلم شینه؛ مثل همیشه خوشگل، ویل به اندازهیم

ن رو درست کنم، ویل توی خواست به سمتش بدوئم و همهیم چت 

 نبودم که بتونم. وقتر که باهاش بهم زدم حس یه وضعیتر 

 آشغال رو داشتم، ویل االن حس یه فاجعه رو دارم. 

ی پیاده پنج بار نفس عمیق کشیدم و باالخره حس کردم آماده

ن به کالسم.  ن و رفیر  شدن از ماشی 

ن رو با جکسون دیدم، همه ی اون وقتر که از توی پنجره اوکلی 

ن محو شد. ج ل داشیر ن کنتر ن رو پارک کرد و اوکلی  کسون ماشی 
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رسید، ویل برای جکسون لبخند پیاده شد. خسته به نظر یم

یتن داشت. جکسون به طرفش رفت و اون رو در آغوش  شت 

ن هم با آغوشش همرایه کرد. جکسون خم شد و  گرفت؛ اوکلی 

ن رو بوسید. یم  اوکلی 
تونستم صدای خم شدن چرم دور پیشونن

ن رو در ح دمش بشنوم. ایل که یمفرمون ماشی   فرسی

ن رو نگه داشت تا موقیع جکسون عقب کشید و دست های اوکلی 

امون رو هاشون از هم جدا شد. با هم بودن؟ رابطهکه انگشت

 داد جکسون آرومش کنه؟ پشت رس گذاشته بود و اجازه یم

س شکمم رو پر کرد و به گلوم رسید.   استر

زودی؟! بعد از اینکه بهم تونست با اون باشه؟ به این چطور یم

؟ ای رو نیمگفت کس دیگه ن  خواد؟ چرا با هم هسیر

توی کالس تصورش کردم. برام سوال بود که چطوری قراره تمرکز 

لم رو جلوی همه از دست  کنم؟ چطوری بهش نگاه کنم و کنتر

 ندم و ازش توضیح نخوام؟ 

 تونستم انجامش بدم. تونستم؛ نیمنیم

ن رو روشن کردم، به دفتر مدیر زنگ زدم و گفتم که امروز  ماشی 

تونم بیام. مجبور نبودم تظاهر کنم مریضم؛ از داخل شکسته نیم

 بودم و کامل مشخص بود. 

به خونه برگشتم، در رو پشت رسم کوبیدم، کیفم رو پرت کردم و 

هام رفتم. بدون اینکه لیوانن مستقیم به سمت یخچال نوشیدنن 

وع به نوشیدن کردم. بردارم، رس بطری ِبرِبن ر   و باز کردم و رسی
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...  

 

ی صبح روز بعد، خورشید به اتاق تاریکم تابید و انعکاس شکسته

 ی قاب عکس اون طرف اتاق دیدم. خودم رو توی شیشه

ساله که قبل از ساعت نه صبح الکل رو مستقیما از  ۲۹یه مرد 

 نوشه. بطری یم

دست کشیده، چون ساله که از زنن که دوستش داره  ۲۹یه مرد 

یل روی احساساتش نداره.   کنتر

اش بهش غلبه کنه به ساله که اجازه میده گذشته ۲۹یه مرد 

ل غلیط که قبال وجود  ه. نه کنتر ل رو بدست بگت  جای اینکه کنتر

یل که حتر وقتر اوضاع بهم ریخت  ل واقیع. کنتر داشت؛ یه کنتر

 هم ثابت بمونه. 

ه؟ تهخواستم اجازه بدم گذشتا گ یم  ام برام تصمیم بگت 

ن اونقدر اعتماد کردم که بهش نزدیک بشم؛ که  آره، به اوکلی 

تونستم تالش کنم که با بقیه بازی کنم، ویل یمباهاش عشق

م که بهشون اعتماد کنم. یم تونستم انتخاب کنم باشم. یاد بگت 

 که چی کار کنم و چی کار نکنم. 

 تالش نکردم و هبرای اینکه به اون حد برسم به انداز 
ن
ی کاف

ن کردم انگار که بدون اون همیشه همه ی صمیمیتم رو وقف اوکلی 

خواستم، به این معتن نبود که مونم. اینکه فقط اون رو یمتنها یم

ن و آیندمه. اون پایان همه  چت 
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تونستم بذارم کارهای بقیه تونستم به این کار ادامه بدم. نیمنیم

 . روی تصمیماتم تاثت  بذاره

وع به آخرین جرعه خونه رفتم و رسی ن ی بربن رو خوردم، به آشتی

ن بقیه شونی کردم. به نظر ها توی سینک ظرفی نوشیدنن ریخیر

ن قدم توی راه درسته. یم  اومد اولی 

توی قدم دوم به اتاق خواب رفتم و به رسعت چند تا لباس و 

لوازم بهداشتر رو توی کیف دستر جا کردم. گوشی تلفنم رو 

 در 
ی

های الزم رو انجام دادم. به تاکیس زنگ زدم آوردم و هماهنیک

اف به این واقعیت،  ۱۰چون ساعت  صبح مست بودم و اعتر

 داد که تصمیم درست رو گرفتم. نشون یم

ی متفاوت نسبت به قبل تا اینکه بعد از ظهر داشتم به یه منظره

ه وقت انتظار نداشتم دوبار ای که هیچکردم؛ منظرهنگاه یم

 ببینمش. 

ون خونه ی بزرگ پارک کرد و من کیفم رو برداشتم و به تاکیس بت 

طرف در رفتم. دستم رو بلند کردم تا در بزنم، ویل مکث کردم. 

تونستم برگردم. اون تا اونجانی که اون در که باز بشه دیگه نیم

کنه من رو اونجا نگه داره؛ هیچ راه فراری هم تونه سیع یمیم

 زاره. نیم

 نفس عمیفر کشیدم و در زدم. 

 های باز اونجا ایستاده بود. در باز شد و اون با چشم

 « سالم مامان. »
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 « خدای من، کالم! »

وع به گریه کردن کرد. دست هاش رو جلوی دهنش گذاشت و رسی

 داخل شدم و بغلش کردم. 

ای نیست که یه گونی   آمد مامان، این خوش»خندیدم و گفتم: 

 « خواد. یممامانش  پرس از 

 « فقط... فقط باورم نمیشه که برگشتر خونه. »

هام و دوباره و دوباره بوسید تا اینکه عقب بلند شد و گونه

 کشیدم. 

ن دو ماه پیش بود که دیدمت. »  « کافیه مامان؛ همی 

خب، بیا تو. بابات از دیدنت »هاش رو پاک کرد و گفت: چشم

 « خوشحال میشه. 

گار که قراره ناپدید بشم. جوری نبود کرد انیه به عقب نگاه یم

ن خایص باشه، بحث این بود که برگشته بودم خونه.  که چت 

امون، بوده، ویل من توی اشون، خونهکالیفرنیا همیشه خونه

ن فرصت از اونجا رفتم و یم نه اگه اولی  ن دونستم بهشون آسیب مت 

ن و یمبرنیم ن گشتم. والدینم من رو دوست داشیر خواسیر

هام رو هم درک رو با کل خانواده بگذرونن، ویل ترستعطیالت 

 کردن. یم

ن که گذشتهیم ام به کالیفرنیا مربوطه؛ پس اونجا بودن با دونسیر

 که افتاده
ر
 بود خییل ارزش داشت.  وجود اتفاف

ن گ اومده! »  « ببی 
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پدرم از روی صندیل توی اتاق نشیمن در حایل که روزنامه توی 

 ه کرد. دستش بود به باال نگا

 « کالم! به خونه خوش اومدی پرسم. »

 روزنامه رو کنار انداخت و من رو بغل کرد. 

 « ممنون پدر. »

خب، همینطوری اینجا »مادرم اشکش رو پاک کرد و گفت: 

 « خوای برات بیارم؟ای یمنایستیم. چه نوشیدنن 

 « فقط آب، مامان. »

لم کنه؛ پس تا موقیع س کنتر ل   مصمم بودم که نذارم استر که کنتر

م فقط آب مد نظرم بود.   اوضاع رو بدست بگت 

 مادرم با لبخند برگشت و روی صندیل نشست. 

ها بیش از حد بد ها نقل مکان کردن. کابوسبعد از اون اتفاق

بودن برای اینکه اونجا بمونن. با اینکه بودن توی کالیفرنیا به 

 سخت بود، هیچاندازه
ن
رو با خواستم طاقتم وقت نیمی کاف

ن به اتاق قدیمیم بسنجم.   برگشیر

، خوشحالم که اینجا یمیم»مادرم گفت:  بینمت، ویل چرا دونن

ی تو رو به اینجا کشونده. االن؟ حس یم ن  « کنم یه چت 

 لیوان آب رو رس کشیدم و سیع کردم گلوی خشکم رو صاف کنم. 

 « من... با ییک آشنا شدم. »
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ست توی رسش تونصورتش درخشید؛ جوری که انگار یم

 هاش رو ببینه. نوه

 « آروم باش مامان. »

 « اس. یکم پیچیده»هام رو پشت گردنم بردم و گفتم: دست

ی تمسخر تکون داد و گفت: هاش رو به نشونهدست

اس! اگه دوستش داشته باشی درستش اس! پیچیدهپیچیده»

. یم  « کتن

ن اینجام. »  « برای همی 

وع کنم. اول نفس عمیفر کشیدم و سیع کردم بدو  نم از کجا رسی

اف  کنم؟   چی رو اعتر

کردم رو اون جوونه. باعث شد مشکالنر که براش درست یم»

ببینم. از اینکه این مشکالت رو کنار مشکالت خودش بهش 

 « کردم متنفر بودم. تحمیل یم

. عزیزم، تو توی گذشته»  « ات نیستر

ن دارم سیع یم» اینجام. با کنم که این رو متوجه بشم؛ برای همی 

 « هم بهم زدیم و یه جورانی راه برگشتر نذاشتم. 

 « کار همیشگیت! »

 « چارلز! »

به زد.   مادرم به پای بابام ضن
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پرسه انگار چند ماهه که »اش رو باال انداخت: پدرم شونه

 « نخوابیده. 

 « ای میشه. ممنون پدر، در واقع دو هفته»

ی که تعری ن ن اینکه مشکل از چت 
تره کردم پیچیده  فپدرم با دونسیر

 رو برامون تعریف کن. »گفت: 
ی

 « خب، پیچیدگ

 « اون جوونه. »

 کردن، ویل نه اونقدر. والدینم درک یم

 « به سن قانونن رسیده؟»پدرم ابروهاش رو باال انداخت و گفت: 

وع »خندیدم و گفتم:  خدایا! آره پدر، ویل زندگیش تازه داره رسی

 « میشه. 

ن اینکه هنوز ح رف داشتم، منتظر موندن تا روی با دونسیر

 هام فکر کنم. حرف

ای نبودم. روش حساسم، جوری که قبال روی هیچ کس دیگه»

کنه دیوونه میشم. هیچ فکر وقتر که حسادتم نسبت بهش گل یم

 نیممنطفر 
ر
لم مونه؛ خودم رو گم یمای توی رسم باف کنم و کنتر

های بدی  کنم. رو از دست میدم. خودم رو روی اون خایل یم ن چت 

 « بهش میگم و از این کارم متنفرم. 

ن این حرف  تره. ها دردناکبلند گفیر

 « اون برای اینکه مشکالتم رو به دوش بکشه خییل جوونه. »
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های تونه تصمیمکالم، یه زن یم»گونه گفت: مادرم نصیحت

ه. یه زن هر وقت که بخواد و الزم داشته باشه،  خودش رو بگت 

 « بره.  تونه بذاره و یم

ه؟ تا کجا باید » ویل من باید چی کار کنم که اون تصمیم رو بگت 

 « پیش برم؟

ن کارش آرومم بهم نزدیک شد و دست هام رو گرفت؛ فقط همی 

 کرد. 

ن اینجام. نیم» ام روم تسلط داشته تونم بذارم گذشتهبرای همی 

تونم پنهان بشم و امید داشته باشم که نادیده گرفتنش باشه. نیم

 « عث بهتر شدنش میشه. از این حس خسته شدم مامان. با

دونستم هاش پاک کرد. یماشیک که رسازیر شده بود رو با انگشت

 که افتاده بود کیل احساس گناه یم
ر
کرد و که هنوز برای اتفاف

ام بقیه رو هم اذیت خواستم ناتوانیم توی رها کردن گذشتهنیم

 کردم. درستش یمشدم؛ باید کنه. باید باهاش روبرو یم

 « امیدوار بودم دکتر ِاجمور این هفته من رو ببینه. »

دکتر اجمور روانشناش بود که قبل از ترک کالیفرنیا بهش مراجعه 

 کردم. یم

ن میشم که ببینتت. »پدرم در جواب گفت:   « مطمی 

؟چقد یم»  « مونن

ی بعدش تعطییل ؛ یه هفته مرخض کاری دارم و هفتهدو هفته»

 « ه. بهاری
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تونم صتی کنم که ی کامل! نیمدو هفته»مادرم با هیجان گفت: 

 . ه برام تعریف کتن  « توی این مدت از دختر

ن لبخند به لبم اومد.   با فکر به اوکلی 

ن یه عالیه! خوشگل، باهوش، مصمم، بامزه. اون از همه» چت 

 « هاش رو لیست کنم. تونم صفتچشمه داره؛ حتر نیم

تونم صتی کنم تا ببینمش. ر میاد. نیمدوست داشتتن به نظ»

 « شاید بتونیم بیایم و همه با هم شام بخوریم. 

 داشت رو این رو که شنیدم آزرده شدم. بزرگ
ی

ترین پیچیدگ

 میشد و من قصد گفتنش رو نداشتم. 

؟چیه؟ از ما خجالت یم»مادرم با خنده گفت:   « کیسی

 « تونیم با هم قرار بذاریم. نه، ما نیم»

 « اج کرده؟ازدو »

 « خدایا، نه مامان! »

 « پس چیه؟»

 کرد. تپید و رسم احساس سبیک یمتند یمقلبم تند 

 « آم، اون... اون دانشجومه. »

س! »هاش باز شد و بلند گفت: چشم  « کالم پت 

 بیفته. دونم. نیمدونم مامان، یمیم»
ر
ن اتفاف خواستم همچی 

به و با اون دونستم و سیع کردم نشه، ویل اون خییل خو نیم
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تونستم ام رو دیدم و نیمباالخره یه آینده رو دیدم؛ باهاش آینده

 « بیشتر عقب بکشم. 

اش آروم شد و به دلسوزی تبدیل شد و من نگاه شوکه شده

ها ی اینکرد و کنار همهچی درسته. اون درک یمدونستم همهیم

ن و خوشحال  چون قانونن بود، والدینم هم مشکیل باهاش نداشیر

 بودن. 

ن بار همدیگه رو دیدیم »پدرم به مادرم گفت:  یادت نره وقتر اولی 

 « داشتیم. کارآموزم بودی؛ باید کارهامون رو... مخفن نگه یم

 « ایو، پدر! »

 های مادرم رسخ شد. گونه

 هاش رو بوسید. پدرم خم شد و گونه

ای که دنبالش خواستم. همون آیندهاین همون عشفر بود که یم

  بودم. 

امکان نداشت توی وضعیتر که االن توش بودم بهش برسم. اگه 

ی یم ن به حقیقت بپیونده، باید مرد بهتر خواستم رویام با اوکلی 

 شدم. یم

 یاد آغوش اون و جکسون افتادم. با خودم گفتم شاید دیر شده

 جنگم. باشه، ویل اهمیتر نداشت. اگه الزم باشه براش یم

ی بشم. مهاول وقت این بود که با ه ن روبرو بشم و مرد بهتر  چت 

 آماده بودم! 
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 فصل ش و دوم 

 

ن   اوکلی 

 

کردم که دلم اس که ندیدمش. قبال فکر یمدو هفته! دو هفته

براش تنگ میشه، ویل اون در مقابل ناپدید شدنش هیچی نبود. 

اشون که از هها زیرمجموعه داشتیم و برای بقیبرای بعضن کالس

 دست داده بود ایمیل و یادداشت. 

 گفت که 
ی

سم که کجاست، ویل اون به سادگ سیع کردم از دانا بتی

سم؛ به جاش به تعطیالت رفته. یم خواستم کجا و چراش رو بتی

 رسم رو تکون دادم و دور شدم. 

دادم، تونستم بهش پیام بدم؛ باید حداقل هزار پیام بهش یمیم

ن بودم که حالش خوبه؛ وقت اویل هیچ رسال نکردم. مطمی 

 دادن. های زیادی داشت که به خوب بودنش اهمیت یمدوست

ی نگرانیم جواب داده میشه. باالخره خودم ویل امشب همه

ن یم شدم که حالش خوبه یا نه. شتی بود که قرار بود توی مطمی 

ی کالش تلسکوپ بهم کمک کنه. نگاه کردم تا ببینم کیس پروژه

دونستم ای برای امشب گذاشته یا نه؛ چون نیمی دیگهرنامهب
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خواد بهم کمک کنه؟ شاید گرده یا اصال هنوز دلش یمکالم بریم

 بخواد من رو به یه معلم دیگه بسپاره. 

دیروز ایمییل رو برای یادآوری اومدن به پارک رس ساعت هشت 

ی شب دریافت کردم که برای انجام دادن بخش پایانن پروژه

کالش بود. همون موقع فهرست کالش رو چک کردم و از اینکه 

دیدم یه نفر دیگه هم برای امشب اسم نوشته قلبم فرو ریخت. 

لرزوند، ویل نه، فکر اینکه فقط من و کالم تنها بودیم بدنم رو یم

 جونی هم قرار بود بیاد. جونی احمق! 

ک از اتوبوس پیاده شدم و چند قدم آخر رو به طرف پار 

برداشتم. کد رو وارد کردم و رفتم داخل و دروازه رو پشت رسم 

بستم. پارک موقع غروب بسته شد؛ پس ما تنها کسانی بودیم که 

 .  اون اطراف بودن و البته جونی

نفس عمیفر کشیدم و خودم رو برای دیدنش آماده کردم. آماده 

ش شدم که طبییع رفتار کنم و این دو هفته رو در حایل که به پا

افتادم، توضیح ندم و بهش التماس نکنم که دوباره من رو قبول 

خواستم قبل کنه. کیل حرف داشتم که بزنم و کیل حرف که یم

 ناپدید شدنش بهش بگم. 

ای رو باالی تپه زدم که سایهدور و بر رسویس بهداشتر قدم یم

ن نفری بودم که  دیدم و به سمتش حرکت کردم. شاید اولی 

 رسیدم. 

یه جعبه خم شده بود، ژاکتش پشت پهنش رو تنگ کرده جلوی 

 خواست برم و از پشت بغلش کنم. بود و من دلم یم
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! دلم براش تنگ شده بود.   لعنتر

 « سالم! »

 به آرویم گفتم. 

 ایستاد و برگشت و جوابم رو داد. 

 « سالم! »

هاش جمع شد، تقریبا زیر ریش ضخیمش معلوم ییک از گونه

ن کار اومنبود؛ بهش یم د. من رو خوب نگاه کرد و منم متقابال همی 

ن حال نبود.  رو کردم. معلوم بود که مضطربه، ویل در عی 

 خورد. هاش کمتر تکون یمهاش آروم بودن و چشمشونه

 رسید. ای که دیده بودمش به نظر یمبهتر از هر وقت دیگه

کرد، ویل خودم رو دیدم حالش اینقدر خوبه اذیتم یماینکه یم

ل کردم و یه لبخند زوری زدم.   کنتر

وع کنیم یا منتظر جونی بمونیم؟»
 « رسی

 « ی آخر اسمش رو خط زد. تونه بیاد؛ دقیقهجونی نیم»

 « آها! »

ن بار توی یه ماه.  ، برای اولی  تنها بودیم؛ بدون هیچ مزاحمتر

س هم داشتم. فقط من سینه ام با هیجان پر شد، ویل استر

 اومد. روم به نظر یممضطرب بودم؟ اون خییل آ

 « بیا اینجا تا یه ستاره پیدا کنیم. »

 های براقش گفت. با لبخند و چشم
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 لرزید. شدم یمبدنم با هر قدیم که بهش نزدیک یم

« . ن رو با این تنظیم کتن  « قراره توی این رو نگاه کتن و دقت دوربی 

های مختلف تلسکوپ اشاره کرد و کاربرد هر کدوم رو به بخش

ح داد. سیع کردم گوش کنم، ویل حواسم بیشتر به توضی

کرد. های بلندش بود که پیچ تلسکوپ رو تنظیم یمانگشت

کرد بود؛ جوری که انگار پوستم رو حواسم به جوری که نگاهم یم

آوردم؟ یا واقعا حسش ها رو از خودم دریمسوزوند. اینیم

 کردم؟ یم

نزدیک بود زبونم رو  ها دورم پیچوند. دستش رو برای ییک از پیچ

قورت بدم وقتر گرماش رو روی پوستم حس کردم. بیشتر از 

زمانن که برای تنظیم تلسکوپ الزم داشت بهم نزدیک موند؛ منم 

 مجبور بودم با میل تکیه دادن به بدنش مبارزه کنم. 

وقتر حس عضالتش رو روی بدنم تصور کردم بدنم لرزید، ویل 

دونستم حبس نفیس رو که نیم بعدش اون عقب کشید. منم اون

ون دادم.   کرده بودم بت 

 ی کوچولوی آنی بود دیگه! رسید؛ یه سایهساده به نظر یم

« .  « به نظر نمیاد تحت تاثت  قرار گرفته باشی

هام اش رو توی تک تک استخونبا خنده گفت؛ صدای خنده

 کردم. حس یم

های توی عکسهای تلویزیونن یا کردم بیشتر شبیه فیلمفکر یم»

 « تر. هامون باشه؛ رنگارنگکتاب
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ن دارن و پرتوهای ها یمهانی که توی کتابعکس» ، معموال لتن بیتن

. مختلف رو شناسانی یم ن  « کین

هاش ی دیگه هم گفت و با دستی قلمبه سلمبهچند تا کلمه

شون رو متوجه نشدم. حرف  هاش رو ادامه داد، ویل من بیشتر

هاش رو بیام؛ جوری که مثال حرف سیع کردم جدی به نظر 

شدم، ویل در آخر خندیدم. تماشا کردم و متوجه یمدنبال یم

شناش زیبا بود. از این بحث کردن صحبت هاش در مورد اختر

 برد و منم هیجان زده بودنش رو دوست داشتم. لذت یم

 « چی اینقدر خنده داره؟»

 پرسید. 

 « رو نشون میدی. داری بیش از حد ِسَمت کتابخوِن خودت »

 « جذابه، مگه نه؟»

طبع گفت و سکوت رسدی در ادامه حکم فرما شد. با حالتر شوخ

دونستم قراره ی پاره شدن بود؛ نیمتار کوچییک بینمون آماده

 خوب باشه یا بد. 

 « کجا بودی؟»

سم، ویل نیماز زبونم پرید. نیم تونم بگم که از گفتنش خواستم بتی

 پشیمون شدم. 

 اومد. تر به نظر یمرنر جدی برگشت. سیب گلوش فرو رفتهبا صو 

 « به خونه برگشتم؛ به کالیفرنیا. »



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

؟! »  « چی

ون پرید. فکر نیمهمه کردم هرگز دوباره به اونجا ی نفسم بت 

 برگرده. 

 « پدر و مادرت حالشون خوبه؟»

 « خواستم بهشون رس بزنم. آره، حالشون خوبه. فقط یم»

س. وای! کالیفرنیا! ع»  پت 
 « الیه کال ... دکتر

 دیگه حق نداشتم به اسم صداش کنم. االن فقط استادم بود. 

 « کالم! »

هام حبس هام توی ریهحرفم رو تصحیح کرد و جلوتر اومد. نفس

شد. فقط چند اینچ فاصله بینمون بود. روی لبه منتظر موندم تا 

 دستش رو بلند کنه و لمسم کنه، ویل نکرد. 

. تونن همیشه یم»  «  من رو کالم صدا کتن

 « باشه! »

خواست به خاطر نزدیکیش از همراه با بازدم نفسم گفتم. رسم یم

 بدنم جدا بشه و پرواز کنه. 

 « وقت این بود که برگردم خونه. »

دونستم چی بگم، ای تکون دادم؛ نیمرسم رو به شکل احمقانه

ن رو بدونم. خواستم همهویل یم  چت 

ودم و پشت ماسک یه آدم درست و حسانی یه آدم بهم ریخته ب»

ام کردم روی خودم یا روی گذشتهپنهان شده بودم. فکر یم
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 بیش نبود. همه
ن

ها باعث شد رو ی اینتسلط دارم و این دروغ

به زوال برم. برام مهم نبود چون فقط من این وسط آسیب 

 « دیدم. یم

 نفس آرویم کشید و بهم لبخند زد. 

لم یه مشکل اساش شد. با  بعد تو اومدی و از » دست دادن کنتر

تونم بهش اهمیت ندم و توی رسم خودم گفتم که دیگه نیم

ش کنم. با این واقعیت که کارهام چطوری روی آینده ام تاثت  قتی

، من یه آینده یمیم ن خوام؛ یه آینده ذاره روبرو شده بودم و اوکلی 

ام روش ی گذشتهکه خودم انتخابش کنم. یه آینده که سایه

 « نباشه. 

کنم تا موقیع که با انگشتش دونستم که دارم گریه یمنیم

ام رو پاک کرد. به دستش تکیه دادم و های حاصل از گریهاشک

هاش صورتم رو آروم کنه. یه ماه بود که گذاشتم گرمای انگشت

 منتظر این حس بودم. 

. ببخشید، نیم» ن خواستم گریه کنم؛ فقط برات خوشحالم، همی 

 « تر میای. به نظر خوشحال

هم آره هم نه. اونجا به یه روانشناس مراجعه کردم و اون ییک »

رو که اینجا بود بهم پیشنهاد داد. امیدوار بودم که یه جای خوب 

هانی مانعم میشد. 
ن  « اینجا پیدا کنم و بمونم، ویل یه چت 

ام بود و منم با میل بوسیدن دست گرمش هنوز روی گونه

گیدم؛ همینطور با میل چسبیدن به بدن سختش و جندستش یم

دنش.   فرسی
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ون اومدم»  « . از ُویر بت 

خواستم که اش دارم. از اون موقع یمتونستم بیشتر از این نگهنیم

امون هر چه زودتر بهش بگم. با امید اینکه بهش بگم و رابطه

ن  درست بشه به کالس رفته بودم، ویل اون اونجا نبود. برای همی 

ون پرید.  االن  از دهنم بت 

؟! ِگ؟! »  « چی

ی من که از حرف زدنم شوکه شده بودم شوکه اون هم به اندازه

 بود. 

 « حدود دو هفته پیش. »

 « پس... پس مدرسه چی میشه؟ جکسون چی میشه؟»

هاش رو انداخت. رسم رو تکون دادم و سیع کردم دست

 ی منظورش بشم. متوجه

 « چه ربیط به جکسون داره؟»

؟ منظورم اینه که قبل از اینکه » ن مگه شما دو تا با هم نیستی 

. اون دست هاش رو برم، تو رو دیدم که از ماشینش پیاده مییسی

 « دورت حلقه زده بود و تو رو بوسید. 

داشت. خودم رو جمع و جور کلماتش به زور خشمش رو نگه یم

د بغل کردم و یاد اون روزی افتادم که احتماال ما رو دیده بود؛ یا

تونم کردن جکسون موقع خداحافیطن کردنش افتادم. فقط یم

 حدس بزنم که چه فکری در این مورد کرده. 
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ون، » نه، ما با هم نیستیم. اون فقط بعد از اینکه از ُویر اومدم بت 

من رو به مدرسه رسوند. روز قبلش ماشینم رو فروخته بودم؛ 

ن پیشنهاد داد که برسونتم.   « برای همی 

؟! چرا؟ماشین»  « ت رو فروختر

 بود و یم»
ن
تونستم پولش برای خرج و مخارجم تا آخر سال کاف

ون بیام. موندن اونجا داشت... آزار دهنده  باالخره ار ُویر بت 

 « میشد. 

 وقتر مکث کردم تا بهش نگاه کنم، نگاهش رو دزدید. 

ی در مورد احساسم به کار کردن توی اونجا » تو هیچ تقصت 

دت رو عقب نکش. به هر حال دوست نداشتم نداری؛ پس خو 

خواستمش؛ برای اونجا باشم. ُویر برام تموم شده بود و دیگه نیم

ن یه راه بهتر پیدا کردم.   « همی 

 های خشکم کشیدم. زبونم رو روی لب

خوام که اینقدر لجباز بودم و خوام کالم؛ معذرت یممعذرت یم»

دادم که تو اید اجازه یمها رو بسنجم. بی گزینهخواستم بقیهنیم

. نباید یم جا در مورد ذاشتم به خاطر تکتی و غرور نی پرداخت کتن

های زیادی رو خراب کرده پول از پیشم بری. دیدم که پول رابطه

 « خواستم که برای ما هم اتفاق بیفته. و نیم

 آروم به حرفم خندیدم. 

م امون رو خراب کرد ویل فکر کنم پول به هر حال رابطه» . حاضن

 نبود، پیش تو یم
ن
ن کاف اومدم. قسم بخورم که اگه پول ماشی 
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 بود و نیم
ن
تونستم بیشتر از این تحمل کنم؛ دوری ازت برام کاف

 « دلم برات تنگ شده. 

« ! ن  « اوکلی 

 از اینکه باالخره 
ی

 و آرویم صدا کرد. آسودگ
ی

اسمم رو با آسودگ

 تموم شده بود. 

 هم برسیم تالش کرده بودیم.  هر دومون برای اینکه دوباره به

یوترانی کالج دوره»
ن ، توی تیم فت  ی کارآموزی گرفتم. توی راستر

وع میشه.   « تابستون رسی

 « خییل خوبه. »

 ام از افتخار کردنش متورم شد. سینه

ن اون و بورسیه» ها فکر کنم بتونم رس کنم. ها، قرض و وامآره! بی 

ملت بخورم تا رس شاید مجبور بشم از شمع استفاده کنم و ا

 « تونم از پسش بربیام. برسه، ویل یم

 تر شد. باهام خندید و بهم نزدیک

! خییل نزدیک شده بود. پوستم یم سوخت و بدجور دلم لعنتر

 خواست که لمسش کنم. یم

 « کالم! »

اش خواستم محکم نگهبا نفیس شکسته اسمش رو نجوا کردم. یم

 دارم و ولش نکنم. 

 « کنم. مهمونت یم»
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 این رو گفت و خم شد و بینیم رو لمس کرد. 

نه به خاطر اینکه نیاز داری این کار رو بکنم؛ بلکه به خاطر »

اینکه دلم برای ناهار خوردن باهات تنگ شده و عاشق دیدنت 

های شکالنر بری هستم و البته کیکموقیع که از غذات لذت یم

ی که درست یم . محرسی  « کتن

؟! »  « چی

ن اینکه درست شنیدم یا نه پرسیدم. با تردید و ند  ونسیر

، خییل زیاد و یه ماه گذشته داشت دیوونه» ن ام دوست دارم اوکلی 

کرد، ویل پشیمون نیستم؛ پشیمون نیستم چون االن مرد یم

ی هستم به خاطر حقایفر که باهاشون رو   برو شدم. از تکبهتر

تر تک لحظانر که ازت دور بودم متنفر بودم. دوست دارم و ح

ی  بعد از اون همه مشکالنر که پشت رس گذاشتم، تو تنها دختر

 « خواستم. بودی که یم

 « کالم! »

هام رسازیر شد. باالخره وا هاش اشک از گونهبا شنیدن حرف

 اش گذاشتم. هام رو روی سینهدادم و دست

هانی »
ن ن که من رو به سمت چت  هانی هسیر

ن آدم کامیل نیستم و چت 

، ویل نابودم نیمک یمکه دوست ندارم تحری ن . حتر اگه کین ن کین

کردی، حتر اگه با جکسون بودی، باز هنوز هم توی ُویر کار یم

ن و هکردم. برات آماد هم امشب برای داشتنت تالش یم ام اوکلی 

. ترم، ویل ازت یمدونم که ازت بزرگیم خوام که من رو قبول کتن

 « خوام ک ... ازت یم
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دم. هام رو به لبوم کنه لبقبل از اینکه حرفش رو تم هاش فرسی

هانی که نیاز داشتم خواستم بیشتر بشنوم؛ همهنیم
ن ی اون چت 

ی که االن یمبشنوم رو شنیدم و همه ن خواستم، احساس ی چت 

کردن بدنش روی بدنم بود. اینکه حسش کنم. اینکه بهم گوش 

 کنه. 

 عقب کشیدم و بهش نگاه کردم. زیباترین مردی که دیده بودم؛

 کالرک کنت من! 

 « منم دوست دارم کالم، خییل زیاد. »

هاش رو توی موهام تر بوسید. دستهام رو محکمناله کرد و لب

هام رو لیس زد، تر نگه داره. وقتر لبگذاشت تا من رو نزدیک

هام تر بشه. دستبدنم رو بازتر نگه داشتم تا بتونه بهم نزدیک

تش بردم تا با لمسش، پرو زیر نر  وست نرمش رو روی شکم رسی

هام رو پشتش بردم و به خودم سختش حس کنم؛ دست

ن تنهترش کردم. باسنش رو محکمنزدیک اش تر کرد و وقتر که پایی 

 به شکمم کشیده شد هر دومون ناله کردیم. 

. یمیم» ن  « تونیم؟خوامت اوکلی 

ه و به سمت  رسم رو تکون دادم و اون خم شد تا باسنم رو بگت 

 ند کنه. خودش بل

ن دارم. »  « راستر وایسا، یه زیرانداز توی ماشی 

 « خوامت االن. نه، گور بابای زیرانداز! خییل یم»
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هام هاش سینههام ادامه داد. با دستلبخند زد و به خوردن لب

وع به خوردن گردنم رو گرفت و مستقیم از خوردن لب هام، رسی

ش رو حتر هاهاش به جا گذاشت. لبکرد و یه رد خیس از لب

کرد از روی پوستم هام رو باز یمموقیع که داشت دکمه

اهنم رو اونقدر باز کرد که بتونه سوتینم برنداشت. دکمه های پت 

ام چسبوند؛ کمرم روی هاش رو به نوک سینهرو باز کنه. لب

دهچمن قوس برداشت و سینه تر شد. نفسم بند ام به دهنش فرسی

ام کشید در ی سینهخ شدهاومد وقتر ریشش رو روی نوک سی

ن انگشت  مالید. هاش یمحایل که اون ییک رو بی 

 « دونستم از ریشت خوشم میاد. یم»

ن پاهات و روی واژن حساست حسش نیم» تونم صتی کنم تا بی 

 .  « کتن

 « اوم! »

 ناله کردم و سیع کردم باسنم رو بلند کنم تا دردش بهتر بشه. 

 « خوامت. بسه کالم! خییل یم»

مالیدم، باد خنیک که هام رو یمد شد و در حایل که من سینهبلن

هاش ساق و هام رو نوازش کرد. با دستوزید نوک سینهیم

ن کشید. چمن پوست لختم رو خراشید، ویل برام  شورتم رو پایی 

مهم نبود؛ برای اینکه دوباره کالم رو درونم حس کنم حتر روی 

مل کنم. ژاکتش رو درآورد خوابیدم، ویل الزم نبود تحزغال هم یم

 و گفت که باسنم رو بلند کنم و اون رو زیرم پهن کرد. 
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کرد، باسنم رو جلوتر بردم و پاهام موقیع که کمربندش رو باز یم

هام رو به اش بدم. دسترو باز کردم تا با اون منظره شکنجه

هام بردم و نوکشون رو مالیدم، روشون رو نگه سمت سینه

 هام رو پس زد. که دست  داشتم تا موقیع

« . ن  « مال مین

رس آلتش به ورودی واژنم برخورد کرد و هر دومون از این اتصال 

هام به خودم تر شدم تا اون رو با دستنالیدیم. یکم نزدیک

تر کنم. موقیع که آلتش رو در امتداد شکاف واژنم نزدیک

ی گذاشتم، نوک سینه ام رو گاز گرفت و باعث شد با لذت بیشتر

ن لبه  های واژنم بذارم. رس آلتش رو بی 

 « من رو بکن، کالم. »

رسش رو بلند کرد و در حایل که هر بار یه اینچش رو به صورت 

هام زل زد؛ تا کرد، توی چشمدردنایک آروم توی واژنم فرو یم

 آخرین ظرفیت واژنم. 

! دلم برای واژنت تنگ شده بود. »  « لعنتر

 « تنگ شده بود.  منم دلم برای آلتت توی واژنم»

وع به فرو کردن کرد؛ هاش رو به لبمحکم لب هام چسبوند و رسی

کشید تا بتونه هر ها عقب یمسخت و رسی    ع بود و بعضن وقت

ن تنه ن تنهبار که پایی  کنه، تکون خوردن ام برخورد یماش به پایی 

 هام رو ببینه. سینه

ن. سینه»  « هات محرسی
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 « کوچیکن! »

 فت کردم. نفس زدن مخالبا نفس

برای من و »هام رو گرفت. هاش ییک از سینهبا ییک از دست

 « نقصن. هام نی دست

 « دوست دارم کالم. »

ونن رونم گذاشت و من رو روی دست هاش رو دور قسمت بت 

خودش قرار داد تا اونجانی که پاهام دور باسنش قفل شد. تمام 

 بدنش رو روی من گذاشت و ادامه داد. 

 « منم دوست دارم. »م گفت: هاروبروی لب

خورد هاش، جوری که به کلیتم یمکلماتش، سخت فرو کردن

کرد. سفت بهش چسبیده بودم و رسم رو به ام یمداشت دیونه

عقب بود و بدنم رو تنگ کرده بودم تا وقتر که بدنم منفجر 

 میشد آلتش رو درونم نگه دارم. 

، برام به » قشنگیه یه خییل قشنگه. هر بار که ارضا مییسی

 « دار پر نوره. ی دنبالهستاره

ل حرکاتش از دستش دررفت و اونقدر فرو کرد تا باالخره  کنتر

ساکن شد. کامل به من چسبیده بود در حایل که درونم ارضا شد. 

لرزید و لذنر دو چندان برام داشت؛ اون هاش روی پوستم یمناله

 کرد. هم وقتر که تمام واژنم رو با آبش پر یم

« . ن  « خییل دوست دارم اوکلی 

 « منم دوست دارم. »



 

 

جم: فایرفالی     ویراستار: فاطمه   ****متر

 Oceans_Group@*** لینک کانال:   Ocean'sشده در گروه ترگمان ترجمه  

های نمناکش رو هام رو الی موهاش بردم، بلند شدم و لبدست

 بوسیدم. 

ن غلت یم خورد، باالخره آلتش رو درآورد و در حایل که به طرفی 

 هاش گرفت و کشید. من رو توی دست

کردم، ها فکر یمبازی زیر ستارههانی که به عشقهمیشه وقت»

 « فکر تو بودم.  به

کرد؛ کرد و این قلبم رو با خوشحایل پر یممن! من رو تصور یم

 خوام از کلماتش منفجر بشم. کردم یمجوری که حس یم

 « االن چی کار کنیم؟»اش رو بوسیدم و گفتم: سینه

 « مونیم. االن با هم یم»آه بلندی کشید و گفت: 

 « پس مدرسه چی میشه؟»

تونیم به کیس بگیم و باید پنهانش کنیم، مدرسه چی میشه؟ نیم»

، وقتر که دیگه دانش ن آموز من نبودی، تا اونجانی که ویل اوکلی 

ین قرارها. دنیا رو ممکنه یم ین جاها و بهتر ون؛ بهتر برمت بت 

ن که خوشبختنشونت میدم و یم  « ترین مرد جهانم. ذارم ببیین

رو دوست  هام از لبخند زیادی درد گرفت. خییل این مرد گونه

داشتم و با اینکه یه ماه گذشته برام جهنم بوده، ویل حاضن 

ی رو عوض کنم اگه در آخر قرار بود اینجا و توی  ن نبودم چت 

م؛ اگه قرار بود هر شب زیر ستارهدست ها باهاش هاش آروم بگت 

 وقتم رو بگذرونم. 

___________________________ 
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 فصل ش و سوم ) پایانن ( 

 

 کالم 

 

ن شدن سینه» تم! عاشق باال و پایی   « های محرسی

هاش رو با هر بار فرو روی گردنش غریدم و تکون خوردن سینه

 دیدم. کردن آلتم توی انعکاس شیشه یم

، یمبه نظرت اون» ن تونن لذت بردنت از آلتم هانی که اون پاییین

؟ ن  « رو ببیین

 « کالم! »

 هاش رو محکم بست. آه کشید و چشم

درخشید. غروب آفتاب شهر عکاس شیشه یمبدنش توی ان

 ساکرامنتو باعث میشد بدن داغم رو بیشتر دور اون بپیچونم. 

وع به فرو کردن سخت تر از قبل کردم. گردنش رو گاز گرفتم و رسی

هاش رو به شیشه شیون کردنش تبدیل به ناله شد و انگشت

 کشید. عقب کشیدم، باسنش رو نگه داشتم و آلتم رو درآوردم و 

 دوباره توی واژن خیس و داغش فرو کردم. 
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 « آره، آره! »

 کرد. بلند ناله یم

ن داری لذت یم» ؟ اینکه ببیین ن بری دوست داری بهت نگاه کین

یت یم  « کنه؟حرسی

 « آره! »

ام رو به کمرش چسبوندم. ییک از روش خم شدم و سینه

ن پاهاش بردم و کلیتش رو ماساژ دادم؛ دست هام رو از جلو بی 

 ی گوشش رو مکیدم و به مالیدن کلیتش ادامه دادم. الله

 « منم همینطور. »

این رو توی گوشش زمزمه کردم و شاهد منفجر شدنش با ارگاسم 

 شدم. 

هاش و رسعت فرو کردن آلتم رو توی واژنش بیشتر کردم؛ ناله

 کرد. انعکاس واژنش من رو بیشتر تحریک یم

 و ارضا شدم. 

ن تنهدر حایل که عضالتم در نه ام ایت لذت منقبض میشد و پایی 

آورد، آخرین نبض آلتم داخل واژنش رو حس به باسنش فشار یم

 هام سیایه رفت. کردم و چشم
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هاش رو بوسیدم و صدای زنگ تلفن همراهم باالخره به شونه

 گوشم رسید. 

ن نفس ن بی  کتن که واقعا فکر نیم»های سنگینش پرسید: اوکلی 

؟یم ن  « تونن ما رو ببیین

ون کشیدم و گفتم:  احتماال نه، ویل »با خنده آلتم رو ازش بت 

؛ به نظر این کار بهتر از قبل  ن تصور کردنش جالبه که بتونن ببیین

 « کنه. ارضات یم

 گونه به صورتم برخورد کرد. چرخید و موهاش نسیم

 « کنه! نیم»بازیگوشانه بهم نگاه کرد و گفت: 

یک که توی تن صدام بود گفتم
َ
 که باشه!   با ش

 « حاال آماده شو که دیرمون میشه. »

به زدم و به طرف حموم رفتم تا لیف بیارم.   به باسنش ضن

و اینکه »هاش بود پرسید: با بدن لختش و لباسش که توی دست

 « دیرمون شده، تقصت  کیه این وسط؟

ن کردم.  ن پاهاش رو تمت   با لیف خیس برگشتم و بی 

 « مدی و اضار کردی که بکنمت. تقصت  تو که با اون لباس او »

 هاش زدم. ی ریز به لبلیف رو پرت کردم یه بوسه

 « حاال لباس بپوش. »

 « لباسم تنم بود تا قبل اینکه درشون آوردی. »
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دستم رو تکون دادم و به سمت اتاق نشیمن هتل رفتم. با توجه 

هامون هنوز باز به اینکه چند ساعت پیش رسیده بودیم، چمدون

ساعت پیش داشتم عشق  ۲۴در بود. باورم نمیشه که  نشده دم

ه. دیدم که دیپلمش رو یمزندگیم رو یم  گت 

توی بخش هیئت علیم نشسته بودم و چون ازم خواسته بود، 

بروز دادن خوشحالیم رو به حداقل رسوندم و جوری که 

 خواستم نشونش ندادم. یم

قتر که اون ها از دید بقیه پنهان موندیم؛ حتر و توی این سال

دیگه دانشجوم نبود. با این حال صداش رو درنیاوردیم تا جلب 

ها توی سال اولش متوجه شده بودن، ویل توجه نکنیم. بعضن 

ن استاد با دانشجوی کالج وجود  هیچ قانونن در مورد قرار گذاشیر

ی جز نگاه ن ن اتفاق نیفتاد. نداشت؛ هیچ چت   های قضاوت آمت 

تونستم خواستم یمن هر کاری که یمسه سال دووم آوردیم و اال

خراش آسمان-باهاش بکنم و این شامل کردنش توی یه هتل

های اتاق میشد. به تصمیمش در مورد عمویم جلوی شیشه

ام یمنکردن رابطه یط وجود امون احتر ذاشتم، ویل االن دیگه رسی

 نداشت. 

س؟کتن بتونن توی شلوارت نگهفکر یم»  پت 
 « اش داری، دکتر

ن از پشت بغلم کرد و انگشتاوک ام کشید. هاش رو روی سینهلی 

ش رو لمس کنم. دست  هام رو بلند کردم تا جواهر روی انگشتر
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تونم امتحان کنم، ویل شاید الزم باشه که بعدا توی یم»

 « دستشونی همدیگه رو ببینیم. 

خندید و با شوق جلوم ایستاد. دیشب بعد از اینکه خوب 

ی سفیدی دورش بود ازش حایل که مالفه ترتیبش رو دادم، در 

 خواستم که باهام ازدواج کنه. 

ترین شب زندگیم بود وقتر توی این سه سال، دیشب خوشحال

ی اش تکون داد. خوشحایل همهکه رسش رو با اشِک روی گونه

ن بودم که گریه ه؛ بعدش ام یموجودم رو فراگرفته بود و مطمی  گت 

 که از حال رفتیم، تا قبل از پروازمون اون رو خوابوندم و تا موقیع

 به کالیفرنیا برای چند ساعت با نامزدم معاشقه کردم. 

فکر کنم بتونیم بدون اینکه توی دستشونی سکس رسپانی »

 « داشته باشیم، شام با والدینت رو پشت رس بذاریم. 

 « تونم به خاطر تو تالشم رو بکنم. یم»

 خم شدم و بوسیدمش. 

شدیم که عقب کشید و گفت: توی بوسه غرق یم دوباره داشتیم

س، باید به نوبت ِرِزرومون برسیم. »  پت 
 « نه دکتر

 « باشه. »آیه کشیدم و گفتم: 

 دیدم. هاش یمبهم لبخند زد؛ تموم دنیام رو توی چشم

 « دوست دارم. »به آرویم گفت: 
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 « منم دوست دارم. »

 

ای که اون باعث خییل از احساسات خوبم شده بود؛ خوشحایل

 ذاشت خودم رو گم کنم. وقتر تارییک هم بهم نزدیک میشد، نیم

طت نی » ن بدون قید و رسی نهایت برای صتی و دوست داشیر

 « ممنونم. 

ن خییل بیشتر از یه دختر صبور بود؛ من رو توی بدترین  اوکلی 

ایطم یم ایطم برسم و رسی ین رسی خواست و منتظر موند تا به بهتر

شده، روانشناسیم رو ادامه دادم و  رسیدم. برای اون هم که

ن آیندهپایه ام درست کردم. بعضن روزها سخت ای برای ساخیر

 بود، ویل نه به سختر موقیع که تنها بودم. 

ی وجود دوستم اون توی روزهای تاریکم کنارم بود و با همه

 داشت. 

ن اون ادامه میدم و یمبقیه دونم که ی زندگیم رو با دوست داشیر

م جونم رو هم بدم و وقت  هیچ  نخواهد بود، ویل حاضن
ن
کاف

 باشه که هر دومون پت  و مو سفید هستیم؛ موقیع 
امیدوارم زمانن

 کامل پشت رسمون باشه. 
ی

 که یه زندگ

 « همیشه کنارتم. »

هام هاش رو توی انگشتهام زد و انگشتی آرویم به لببوسه

 حلقه کرد و به سمت در رفتیم. 
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ی زیبا رو نشون بابا و مامانت ام که این حلقهوقتشه بریم. آماده»

 « بدم. 

 « خوای اونجا توی دستشونی سکس کنیم؟مطمئتن که نیم»

، بتونیم یواشیک به پشت بوِم باغ بریم و » شاید اگه پایه باشی

 « بازی کنیم. اونجا با هم عشق

! با تو بودن زیر ستاره» ها همیشه انتخاب گور بابای دستشونی

 « اولمه. 

 

  ��پایان :( 




