
 

 

 

 

 لئونام کتاب: 

 Pari Sa مترجم:

 میا شریدننویسنده: 

t.me/PariSanovels 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   2 
 

 سرآغاز

 فصل یک

 

 .پونزده ساله ست2چهارده ساله و لئو1ایوی

ب یک شن تارآسموبه  در حالی که و نشستم ماتاقم، روی پشت بوره ی بیرون پنج

 . پتوی صورتی کهنه رومیکنم هوای سرد نوامبر نگاهتو  ونفسمبخار  ،دوختم چشم

م جمع شده سختی تو سینه . سرم رو به زانوهام که به می کشممحکم تر دور خودم 

از  میاد و بعد،کنارم فرود  ،. ناگهان یک سنگ کوچک روی بومممیدتکیه  بودن

 ربستاز دا ناو می شنومکه  هنگامی .خورهمی سرازیری کم شیبی به طرف زمین سر 

ر اگه کمی وزنش بیشت .می زنم لبخندی میکنهدن ی کنار خونه شروع به باال اوم قراضه

داره. هر چند که دیگه اهمیتی  شنگهنمیتونست هرگز ن درب و داغو داربست اون بود

 چالهبا درد م . از این فکر قلبمازش باال بره قرار نیست اینجا باشه تا . اون دیگهنداره

ره تی و دراز و موهای دست و پای الغر با اونو  که به لبه ی بوم میرسه همیناما  میشه

 .میزنم م کناراز چهر سینه خیز به سمتم حرکت میکنه ناراحتی رو ش،پرپشت ی طالیی

های  کوچک بین دندون ن فاصلهاو میزنه که لبخند بزرگی با همونطور که کنارم میشینه

ز م و پیش اجلوش رو که خیلی دوستشون دارم به نمایش میذاره. به سمتش خم میش

                                                           
1 Evie 
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با  برای چند دقیقه زل میزنیم و تو چشم های همدیگه ،اف بشینهو ص آهی بکشه اینکه

 شینیم.می نی های تکیه داده شده بهمپیشو

 :اشک هاش رو مهار کنه میگه میرسه در تالشِدر حالی که به نظر 

 .زنده بمونم ایوی فکر نمیکنم بدون تو بتونم-

 :میگم ومیزنم  با شونم ضربه ای به شونش

 و؟ . تو این طور فکر نمیکنی لئیکم زیادی قضیه رو جدی گرفتی-

 .تالشم جواب میدهرم. سعی دارم لبخند رو به روی لب هاش بیا

 و ناپدید میشه و دستی به صورتش می کشه. یک دقیقه درنگ میکنهاما بعد لبخندش 

 بعد:

 نه این حقیقته.-

 همین احساسدقیقا  الی که خودممدر ح بدم چطور میتونم تسلیش .نمیدونم چی بگم

 دارم؟ رو

 چشم های هم زل میزنیم. دوباره نگاهم میکنه و یک بار دیگه تو

 می پرسم:

 م میکنی؟داری نگاچرا -
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 که ازش هاولین سوالی هموناین  .میدونم منظورم رو متوجه میشه پرسیدن این سوالبا 

 پرسیده بودم.

لبخند مالیمی روی صورتش و بعد  تغییری نمیکنهحالت صورتش برای یک دقیقه 

رو نشونم میده و جواب  ن فاصلهد بزرگتری میزنه و دوباره اولبخن .نمایان میشه

 همیشگیش رو به خوبی تحویلم میده.

 چون که صورتتو دوست دارم.-

و موهای پرپشت، زیباترین  جسارت اوننی و الغر بودنش و با با تموم استخو ناو

م ست از نگاه کردنش بردارم. نمیخوام هرگز دنمیخوا .ه که در تمام عمرم دیدمپسری

 و هیچ کاری از این کشور میرهاز  ن دارهاواما  بردارمهیچ وقت از کنارش بودن دست 

فرستاده شده بودیم  ما همدیگر رو تو اولین پرورشگاهی که بهش ما ساخته نیست.

ن پسر تا تنها عاشق ای بزرگ شدممن  دنیا شد.م ن دوستم تو تموبهتری دیدیم و لئو

 نتهادر ا هوشیار و بیدار بمونم چون به خاطرش بخوام پسری که باعث شدهباشم. 

و من برای اینکه  ن به فرزندخوندگی گرفته شدهاوولی  .بهتر از رویاهامهخیلی واقعیت 

برای نوجوونا به  این اتفاق چون خوشحالم ک خونواده داشته باشهی میتونهباالخره 

خونریزی  داره که قلبم تو سینه م انگار در حال حاضراما با تمام اینا  .ندرت می افته

 . میکنه
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ادی میتونه. شاید زی. البته که طوری جدی نگاهم میکنه که انگار میتونه فکرمو بخونه

 روحتمام جزئیات  که یهذره بین مثل ،برای صاحب قلب یا شاید هم عشق میشناسه منو

 .رو آشکار میکنه انسان

صورتش می فهمم که ت از حال ثانیه به نگاه کردن به من ادامه میده و بعد ندبرای چ

و اشخم میشه و لب ه کنجکاوی کنم به طرفم ربارش. پیش از اینکه دتصمیمی میگیره

 و هوا می درخشن تو که اطراف ما بارقه های ریز. انگار کشهب هام میبه نرمی روی ل

ه و صورتم رو بین دست شمیبی درنگ به من نزدیکتر  .لرزممی  مم به خودآرو من

 مقط چند اینچ با لب هاش هنوز فتو چشم هام نگاه میکنه. لب هامیگیره. مستقیم  هاش

 :میکنه. زمزمه فاصله دارن

االن میخوام ببوسمت ایوی و وقتی این کارو انجام میدم معنیش اینه که تو مال منی. -

اهمیتی نمیدم که چقدر از هم دوریم. تــو مـــال مـنــی. منتظرت میمونم و از تو هم 

بمونی. بهم قول بده که اجازه ندی هیچکس لمست کنه. بهم قول  میخوام که منتظرم

 بده که تمامِ تو مال من میمونه.

روی  اینجا، ،یک نیمه شب نوامبردر  که هستیم نو فقط من و او تموم دنیا متوقف شده

 :زمزمه میکنم .م نشستیمبو

 باشه.-

 .بار باشه. باشه.. باشه.. باشه. یک میلیون پژواکی در ذهنم طنین میندازه
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 سرش فریاد بکشم: دنگاه میکنه و دلم میخوام مکث میکنه. هنوز تو چشم ها

 حاال منو ببوس.-

 .هاومددرخروش به  بدنم از انتظار

. لب های مالیم شروع میشه. و این یک بوسه ستو حاال لب هاش روی لب هامه 

 ه ومیکندگرگون  ا لطافت روی لب هام کشیده میشن اما چیزی درونش، اونونرمش ب

 و غیر سونه. لب هامو از هم باز میکنممیرم ناگهان زبونشو به فاصله ی بین لب ها

 انگار ه.م بازی میکن. زبونش با زبونهکشمیبا شنیدنش آهی  و اونم ارادی آهی میکشم

بدنم از  م که االنه. احساس میکنبرخاستنبه تن که نوازشگرانه و با لطافت به جنگ تن 

بی  نای و حتی چند دقیقه ناشیانه ادامه میدیم . برایبشه از هم پاشیده ندیحس خوشای

 بوسیدنو یاد میگیریم و لب های ،. باهمخواستنیه ،این اکتشاف تجربه بودنمون هم تو

اهم ایی هستیم که بمانند رقاصا، ما اینی ریم. اما پیش از همه یکدیگرو به خاطر می سپ

لب ها و زبون ها زندگی  دنیای پروشورِ رقصِ میونو تا ابد  یشنبه خوبی همگام م

 .میکنن

 به سمت یکدیگر رو میبوسیم اونو که نطورروی بوم دراز میکشم و همو ،به پشت

سال ها، شاید هم یک عمر همدیگرو میبوسیم. خودم میکشم. برای ساعت ها، روزها، 

 اما کافی نه. بوسمون فراموش شدنیه. طوالنیه

 .و این بی نظیره ت و میدونم برای اونم همینطورهبوسه سبرای من اولین  این
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از هم  خوره. چشمامو می یک چیز خیس و سرد به گونه هام میکنماحساس  یکدفعه

ه میشیم کبزرگ و نرم برف  و متوجه دونه های باز میکنم و اونم چشماشو باز میکنه

ا این نمایشو برای م . انگار که فرشته ها. هر دو با شگفتی می خندیماطرافمون میباره

 .جادویی تر بسازن طره انگیزترین لحظه ی زندگیمونوتا خا ترتیب دادن

خودشو عقب میکشه و بالفاصله به خودم میلرزم. میدونم که باید داخل برگردم و اونم 

باید به خونه بره. از این فکر متاثر میشم و یک توده تو گلوم شکل میگیره. اشک ها 

 .میشنروی گونه هام جاری 

قدرت  هم می چسبیم تاه و برای مدت طوالنی بیکشه به طرف خودش م منو

 خداحافظی کردن از یکدیگرو پیدا کنیم.

 .هغم انگیز روی صورتش شکنجه آورنگاه  اونو  عقب میره

این خداحافظی نیست ایوی. قولمونو یادت نگهدار. هیچ وقت فراموشش نکن. من -

سن دیگو برسم از آدرس جدیدم برات نامه  پیشت برمیگردم. به محض اینکه به

مینویسم و اینجوری باهم در ارتباط میمونیم. میخوام نامه هاتو پیشم داشته باشم و اونا 

شماره تلفنمو هم واست میفرستم ولی دلم میخواد برام نامه  رو بارها و بارها بخونم.

اهم یه ردم پیشت. ببنویسی باشه؟ خیلی زود هجده سالت میشه و اون موقع میتونم برگ

 زندگی میسازیم.

 زمزمه میکنم:
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 باشه؟ .نویسبباشه. همین که رسیدی اونجا برام نامه -

 مینویسم.-

برای آخرین بار منو به خودش فشار میده و اشک های روی گونه هامو می بوسه. بعد 

ه سمت داربست راه میفته. همونطور که پایین میره نگاهم میکنه و به و ب برمیگرده

 :آرومی میگه

 برای همیشه تنها عشقم میمونی ایوی.-

 م.نمیبین و رولئدوباره رگز، ه چون چیزیه که بهم میگهاین آخرین 
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 فصل دو

 

 ...هشت سال بعد

تو این  .کردنمه که در حال تعقیب حاال یک هفته و نیم میشه .کسی منو تعقیب میکنه

منم  منو می پاییدنطور که بشم و هموش متوجه تونستم بالفاصله چون کار افتضاحه

چی  دلیل بیارم که برای حرفه ای نیست. اما نمیتونم حتی یهکه  واضحه. می پاییدم اونو

از دالیلی که قاتل های  یکی خصوصا کسی مثل این آدم. شنیده بودم .دنبالم افتاده

 خوب و یکه شبیه آدم ها وفق میشن اینهدام انداختن برای قربانی ها م سریالی تو

یلی که دنبالم افتاده خ 3این ادونیسیشک دارم اما هنوز هم  خوش قیافه به نظر میرسن.

. یهیک حس درون . شاید بی تجربه باشم اما این تنهانگران دیده شدن یا نشدنش باشه

 تو( )یا حتی التماس کنن ازش بخوانبیشتر شبیه کسی بود که دخترها  عالوه بر این،

 .کنن از خودشون دفاع در مقابلش بخوانتا کسی که  دنبالشون بیفتهکوچه های تاریک 

 از بین کرکره های پرده م فشرده ای ایستاده بودم و  و با هدف تو موقعیت تنگ

. تصویرش روی پنجره های مغازه منعکس شده بود. مهارت های مضحکش میدیدمش

ه ینجاهای حرفن اونن منو به خنده مینداخت. مشخصا نمیتونست یکی از در کمین کرد

 ، محال بود.ای در هیچ جایی باشه

                                                           
3 Adonis)  
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 .اما هنوز سوالم پابرجاست. اون چی میخواد؟ شاید هویت منو با کسی اشتباه گرفته

 که دنبال آدم اشتباهی افتاده.  شاید یک کارآگاه تازه کاره

به یک مراسم  ممیکنه و این خوبه چون که امروز میخواهرچند که امروز تعقیبم ن

امروز به خاک سپرده میشد.  4. ویلودم حواسم پرت نباشهم و ترجیح می خاکسپاری بر

که مدام تکون میخورن و در مقابل  دهبا شاخه های بلن ویلوی زیبا. ویلو نام یک درخت

. فقط ویلو بود که وقتی طوفان سرد وزیده بود سر خم نکرده بود. طوفان خم میشن

 تحمل کرده. و همه چیزو م آوردهو گفت که به اندازه کافی دوود شد شکست. خر ناو

 با خوشی شروع نشده بود. ممونورشگاه بزرگ شدیم و زندگی هیچ کدوما باهم تو پر

ن مسایموه دلیلشم این بود که .فرستاده بودنم دیدم اونو تو اولین پرورشگاهی که بهش

 کرد خبر ترتیب داده بود پلیس روکه مامانم ی تو مهمون ،به خاطر صدای بلند موزیک

ه م روی کاناپورتیمن با لباس خرسی راحتی صشد  که پلیس ها پیداشون و وقتی

دستش  نش بوی گند آبجو هم میدادکه ده مردی با دندونای خرابش نشسته بودم و

ونست به سرعت خودشو از ب من بود و به قدری مست بود که نمیتروی لباس خوا

 بود. مامانم روی کاناپه، زروی میهم چند بسته شیشه همینطور و  روی من عقب بکشه

به اد یا م واقعا اهمیت نمیدنمیدون .مقابلم نشسته بود و با بی اهمیتی فقط تماشا میکرد

فکر میکنم اهمیت دادن یا ندادنش  .قدری مواد کشیده بود که نمیتونست اهمیت بده

 خیلی هم مهم نبود.

                                                           
4 Willow 
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میکرد بی حرکت نشسته بودم. دیگه  روی من با زور بلند از مرد رو ،هنگامی که پلیس

ابی که داشتم پنهان شدن بود و بهترین حق انتخ یاد گرفته بودم که مبارزه بیهوده ست.

میشدم تا  غرق هاماونقدر تو فکر اگه نمیتونستم تو یک کمد یا زیر یک تخت قایم بشم

 . ده سالم بود.ناپدید بشم

ه وسیله ی بی ارزش و کهنه میفتم. وسیلفکر میکنم یاد یک  وقتی به اولین پرورشگاه

 شآخر یداری تا شاید روزی به کارت بیاد اماآشپزخانه نگهش م ای که تموم مدت تو

کنی؟ همه ی ما مانند کار چه  ای که هیچ تعلقی به هیچ جایی ندارهنی با وسیله نمیدو

. هیچ تعلقی به هیچ بودن بودیم که اتفاقی اونجا پرتمون کرده بی ارزشی تکه های

 .فرق داشتیمبا دیگران  ما که حقیقت داشتچیزی نداشتیم و این 

 مو طالییِ یک دختر کوچولوی ش شد.رسیدم ویلو پیداز اینکه به اونجا چند روز پس ا

یاد حرف نمیزد اما همون شب اول به ز بازیگوش و زیبا با چشم های سرد و بی روح.

ک تو خودش جمع ییوار جا داد و مثل یک توپ کوچبین من و د تختم اومد و خودشو

. یکرد که دست از آزار دادنش بردارهخواب ناله میکرد و به کسی التماس م شد. تو

 ش افتاده زیاد هم سخت نبود.اینکه چه اتفاقی برا فهمیدنِ

ش اظبنستم موز من کوچکتر بود تا جایی که میتو، با اینکه فقط یک سال ابعد از اون

زخم خورده که تازه داشتن یاد  وچولویتر کن قوی نبودیم. دو دخمموهیچ کدو بودم.

ه طوری د باما ویلو از من شکننده تر بو ماد کردن به دیگران ریسک پذیرهاعت میگرفتن

 من گردن شتباهاتشودر هم میشکست. به همین دلیل ا که کوچکترین ضربه اونو
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 هر شب با من بخوابه و براش داستان هایی میگرفتم و جاش تنبیه میشدم. میذاشتم

شتم لی استعداد خدادادی ندااین دنیا خی تم تا در مقابل بدی ها تسکینش بدم. تومیگف

ادیده ن هم میبافتم تا کابوس هاشوه ایی بداستان هداستان گفتن خوب بودم.  ولی تو

. من هم سعی ن تسکین میدادنهم به اندازه ی او ره. در اصل اون داستان ها منوبگی

 نادیده بگیرم.داشتم کابوس هامو 

 تموم اون سال ها هر کاری کردم تا اون دخترو دوست داشته باشم. فقط خدا میدونه

استم و هر قدر که تالش کردم نتونستم ویلو رو داشتم. اما هرچقدر هم خودوستش که 

ه ویلو ک ن بودچون واقعیت تلخ ای ،نستم کس دیگری هم میتو. فکر نمیکننجات بدم

 دارهاد گرفته بود که کسی دوستش نویلو ی ،از این ها. پیشتر نمیخواست نجات پیدا کنه

دگی زن که باهاش تبدیل به واقعیتی شده بود با روحش عجین شده بود و و این دروغ

افیانش میگرفت و قلب اطر هر تصمیمی ،بر پایه ی همین اشتباه کشید.میکرد و نفس می

 میشکست، حتی من.رو 

ی  بچه پسر شد. یک تو خونمون پیدا هم پسر یازده ساله یک ماه بعد سروکله ی یه

ه ب و مادر پرورشگاهیمونو که پاسخ های پدرو نی و خشمگین به اسم لئاز و استخودر

 ی کهقتسختی با بله و خیر جواب میداد و به ندرت به چشم های کسی نگاه میکرد. و

زرد رنگی بود  ورتش کبودی های محوِگچ بود و روی ص آوردنش یه دستش تو اونجا

م دنیا عصبانی دیده میشد. انگار که از دست تمو انگشتو روی گردنش جای اثرات 

 .ل خوبی هم برای این عصبانیتش دارهبود و حس ششمم میگفت که دلی
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ن ها افکر کنم. اجازه نمیدم که ذهنم به اون زم نم که نمیتونم بهشو. ولی میدولئو... لئ

که تو زندگیم تجربه کردم  زاییم چیخیلی دردناکه. میون تمو که چون کشیده بشه

ه ن تو گذشتم جایی داربرای مدت طوالنی تحمل کنم. او تنها چیزیه که نمیتونم یادش

 ش کردم.و اونجا دقیقا همون جاییه که رها

میشم. متاسفانه شیش برای سخنرانی بهم اشاره میکنه از رویاهام خارج هنگامی که ک

ز ه صبحِ یکشنبه اساعت ن ویلو هرگز با کسایی دوست نبود که عادت داشته باشن

رخت خواب هاشون دل بکَنن. به همین خاطر تعداد کسایی که حضور داشتن خیلی 

ن حتما تو خماری به سر میبردن. پشت هنوز مست نبود کم بود و حداقل نصفشون اگه

ز بقیه، اچند قدم عقبتر  گاه میکنم و همون موقع اونوتریبون وایمیستم و به جمعیت ن

اینجا تعجب میکنم. مطمئن بودم که  میبینم. با دیدنش توتکیه زده به یک درخت 

اشه؟ ب ست اینجاچطور و چرا میتون مده بودبا اینکه دنبالم نیو تعقیب نمیشدم. پس

 د. برای یک لحظه بهن. اگه دیده بودم تو خاطرم میموشهرگز با ویلو ندیدم مطمئنم که

به چشم هام میدوزه. حالت صورتش  ن چشم هاشورازآلودم نگاه میکنم و او بِپای

ورد میکنن. به آرومی سرمو باهم برخ ناشناخته ست. این اولین باره که چشم هامون

 و شروع به سخنرانی میکنم. گردمتکون میدم تا به حال بر

در دوردست ها  ،فرشته ها توسط روزی روزگاری دختر کوچولوی خاص و زیبایی-

 بهش .رو سپری کنه پر از عشق و خوشبختی ای تا زندگی به سرزمینی فرستاده شد

ش اونا رو یاد صدای بهم خوردن زنگوله ه پرنسس شیشه ای میگفتن چون که خند
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های شیشه ای مینداخت. زنگوله هایی که به دروازه ی بهشت آویزون شده بودن و هر 

ناقوس به صدا درمیومدن و این اسم هم واقعا  وارد میشد مثل وقت روح جدیدی

خیلی حساس و دوست داشتنی بود و قلبی داشت که به سادگی بود چون  برازندش

زه شته های تادر طی مقدمات سفرش به این سرزمین دوردست، یکی از فر میشکست.

به جایی که پرنسس شیشه ای رو  ،اشتباهی کرد که باعث رخداد بدی شد. اون ،وارد

و دیگر مخلوقات شیطانی  5نباید، فرستاد. جایی تاریک و زشت که توسط گارگویل ها

بدن انسان قرار میگیره این اتفاق همیشگیه  و قابل  متاسفانه وقتی روح تواداره میشد. 

تغییر نیست و با اینکه فرشته ها به خاطر سرنوشتی که پرنسس شیشه ای باید تحمل 

گریه کردن هیچ کاری نبود که بتونن براش انجام بدن جز اینکه  میکرد با ناامیدی

مراقبش باشن و تمام تالششونو بکنن تا راه درست رو بهش نشون بدن و از گارگویل 

پس از اینکه پرنسس  ،متاسفانه خیلی زود ها و مخلوقات شیطانی دور نگهش دارن.

 اطرافش، اولین ترک های حیوان صفتشیشه ای به این دنیا پا گذاشت ظلم انسان 

به وجود آورد. حتی با اینکه باقی انسان های خوب تالش قلب شکنندش  بزرگ رو تو

در ترک قیش دوست داشته باشن، قلب پرنسس انکردن تا پرنسس رو به خاطر زیبای

 برداشت که در انتها از هم فروپاشید و پرنسس برای همیشه با قلب شکسته موند.

م ظل که بهش بست و به شیطان هایی فکر کردشم هاش رو پرنسس برای آخرین بار چ

قلبش خرد بشه. اما اهمیتی نداره که آدم های بد تا چه  شده بودنبودن و باعث کرده 
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برنمیدارن. فرشته هایی که همیشه  از بدی کردن ظالم هستن چون اونا هرگز دستحد 

ای قلبش مرهم بذارن کنارش بودن به زمین اومدن و اونو به بهشت بردن تا روی ترکه

ند زد و با خلب کرد و با لبخند زیباشبلکه دوباره آسیب نبینه. پرنسس چشم هاشو باز 

ون زنگوله های همصدای مثل خندید و هنوز صدای خنده هاش  خنده ی زیباش

 گشته بود.بود. پرنسس شیشه ای باالخره به خونه بر شیشه ای

ناراحت و بعضی ها کمی  عضی هافتم چهره ی بوقتی که به سمت جمعیت راه می

انگار که خشکش زده و . به مردی که به درخت تکیه زده بود نگاه میکنم. سردرگمه

شناختم که بدونم میرا ویلو  ینقدرهنوز چشم هاش روی منه. کمی اخم میکنم. او

 من.. نکنه ویلو به کسی بدهکار باشه؟. خدای داشته باشه نمیتونه دلیل خوبی حضورش

 پرداخت کنم یا نه؟ اخمی جاش قرضشونم تعقیب میکنه تا بفهمه من میتو یعنی منو

لیم ضعیت ماو که متوجه شده فکر میکنم تقریبا بعد سی ثانیهمیکنم. مطمئنا این نبود. 

 .چقدر.. اممم.. چقدر خرابه

ی ویلو با لبخند منو به گوشه ای میکشه و در حالی که به سرعت بغلم م اتاق، ه6شری

 :میگهمیکنه، 

 متوجه نشدم عسلم ولی واقعا قشنگ بود.خیلی معنی حرفاتو -

ه بمیزنه. موهاشو  و نسبت به سن واقعیش ده سال بزرگتر شری کمی خشن و زمخته

ظاهرش اصال مناسب مراسم تدفین نیست . با رگه های خاکستری درآورده رنگ بلوند
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ز حد برنزه ست و پوستش درخشان و بیش ا. میخوره 7قفسیهای  و بیشتر به رقص

 که ا دارهبه پ و کفش های پاشنه بلندینده پوشو با الیه ی ضخیمی از آرایش صورتشو

یِ فشن مانندش، انسان ع. اما برخالف ظاهر مصنوش جلب میکنهبه خود نگاه ها رو

 اینا ی. با همه تا یک دوست واقعی برای ویلو باشه کرد تموم تالششو خوش قلبیه.

 سته باشهب شکسی کمر به نابودی خود به واقعیتی دست یافته بود که اگه من اونم مثل

 .نظرشو عوض کنه هیچکس قادر نیست

  .ازآلود رفتهوقتی دوباره نگاه میکنم، مرد ر
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 فصل سه

 

ارتمانم ت به آپگشبرای برحاال اما ن از اتوبوس استفاده کردم برای رفتن به قبرستو

ی با صدای بلند ونطور که از ماشینش پیاده میشم. هممیرسونهشری با ماشینش منو 

 :میگه

 باهم در تماس باشیم عسلم.-

 .مکر میکنم و دستی براش تکون میدازش تش

 ،میپوشم ربا یونیفرمی که برای کا جله داخل میرم و لباس مشکی آستین حلقه ایموبا ع

کار میکنم و  8هتل هیلتون تو ،طول روز به عنوان خدمتکار تومن  عوض میکنم.

با یک شرکت برای سِرو تدارکات مراسم ها  ،همینطور به عنوان شغل پاره وقت

نی که در صورت نیاز شغل پاره وقتم بیشتر آخر هفته هاست یا زما همکاری میکنم.

اما تمام تالشمو میکنم تا بتونم خرجمو  خیلی هم موفق نیستمکار  تو. بهم زنگ بزنن

یل هم به خودم افتخار میکنم. میدونستم که خودم متکی هستم و به همین دلرم. به دربیا

پرورشگاهی که توش زندگی  نهمو درِ از برای همیشه باید  وقتی هجده ساله بشم

م ه از طرفی ند ومیکردم خارج بشم و این واقعیتی بود که منو در حد مرگ میترسو

بودم تا قوانین و  خوشحالم  میکرد. باالخره از سربارِ کسی بودن راحت میشدم. آزاد
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ی.. نه یک جای از همیشه تنهاتر بودم. نه خانواده ا ولیداشته باشم.  سرنوشت خودمو

د ایی که مورغذ یا سه وعده که متعلق به خودم باشه امنی و نه حتی سقفِ باالی سری

م اغم می اومدن باید خودم، خودمو آرونگامی که ترس ها سرهحتی . نیاز هر انسانیه

 تونستم به خوبی از پسش بربیام. البته بستگیاما حاال چهار سال گذشته و من میکردم. 

 تعریف دقیق شما از خوب بودن چی باشه؟ این یک سوال نسبیه. هدار

که فکر بلند پروازی به سرم  اما هر وقتم. که بیش از این ها برای خودم نخوانه این

تکرار می کنم. با این حال، اینو هم برای خودم  رو "ریسک نکن"میزنه مدام جمله ی 

یک زندگی پر دردسر و غم انگیز رو  برای منی که "امنیت"نم که کلمه ی میدو

، اونوه ک تا حاال امنیت نداشته تنها چیزیهاما برای کسی که شاید مسخره باشه  ندهگذرو

 و حاال راضی هستم.د. میخوا جون و دلاز 

 مکه از اتوبوس مرکز شهر پیاده میشم با سرعت به سمت ورودی کارمندا میرپس از این

م و تفه میبرمیدارم و به سمت باالی هتل را ه موقع ساعت میزنم. کارت نظافت روو ب

 جوابیوقتی در میزنم و  از طبقه ای که پنت هوس توش قرار داره شروع میکنم. آروم

اتاق خیلی هم نامرتب م. کارت میزنم و داخل میش باز میکنم. نمیشنوم با کلید در رو

طر از تخت شروع میکنم. آی پادم رو روشن میکنم و همراه ریحانا نیست. به همین خا

. همونطور که ملحفه های جدید رو روی تخت بزرگ میذارم لبخندی میزنم و نممیخو

لذت میبرم. هنگام انجام این  ها چیزیه که هنگام کار ازشباسنم رو می لرزونم. این تن

 ندازم وتکراریِ خسته کننده میتونم تو افکارم گم بشم. لحافو روی تخت می کارِ
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به کم میکنم و  ه کسی میشم صدای آهنگ روهنگامی که با گوشه ی چشمم متوج

هینی میکنم. یک مرد پشت سرم ایستاده و  سرعت می چرخم و از جام میپرم و آروم

از گوشم  تکیه زده با پوزخندی نگاهم میکنه. هندزفری رو در حالی که به در اتاق

 :پلک میزنم و خجالت زده میگمو پشت سر هم  میارم بیرون

حال داشتید خوش یخیلی متاسفم. فکر نمیکردم کسی اینجا باشه. اگه بعدا احتیاج-

 میشم کمکتون کنم.

به سرعت پیش میاد. هول میشم. بند کارتمو میگیره و مرد از روی در برمیدارم.  رتموکا

 :میگه

اصال اشکالی نداره. اتفاقا ما هم داشتیم میرفتیم. من فقط داشتم از نمایش لذت -

 میبردم.

جام  تو پاهام تا باالتنه م در حرکتن. آشفته لبخند گشادی میزنه. چشم هاش به روی

موقع  نوقتی که چشم تو چشم میشیم، ناشیانه لبخندی میزنم و هموتکونی میخورم. 

ای درست شده و به طرز فوق العاده  میشه. زن زیباییه. موهای طالییشزنی وارد اتاق 

آرایش بی نقصی داره. بالفاصله به خودم میام. سری براش تکون میدم و در حالی که 

 :به سمت در میرم زیر لب میگم

 دوباره برمیگردم.-

 :به سمت در راه میفتن و وقتی که به در میرسن زن میگه نجفتشوولی 
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 ما هم داشتیم میرفتیم. بمون و کارتو تموم کن.-

 :گاه تحقیرآمیزانه ای تحویلم میده و در حالی که کتشو تن میکنه، میگهن

 کهفراموش کرده بود کن. دختری که قبل از تو اومده و حتما سطل زباله رو خالی -

 بده.انجامش 

ه سرعت زن در حالی که بو  میذاره روی باسنش ه و دستشونزمی بهش مرد لبخندی

 بیرون میره، ریز می خنده.

برای یک دقیقه بی حرکت می ایستم تا رفتار  همین که در پشت سرشون بسته میشه

کنم اما بالفاصله به خودم  مرتکب شده بودم هضمرو که قبل از اومدنشون  ناشیانه ای

 فکر کنم. حساس غم انگیزی وجودمو پر میکنه. طوری که دلم نمیخواد بهشمیام و ا

با ، تم می دوهپش 9م میکنم و در حالی که ساعت میزنم دوستم، نیکولشیفتم رو تمو

 :همونطور که کتش رو برمیداره با عصبانیت میگه و کارتش ساعت میزنه

هر کی ندونه فکر میکنه بعضی از  بقه دوازدهم. به خدالعنت به این شلخته های ط-

دیر  10آدمایی که اینجا میمونن تو طویله بزرگ شدن. چندشا. اصال هیچی نگو. به کیلی

 میرسم. با من تا ایستگاه اتوبوس میایی؟ ماشینم تو تعمیرگاهه.
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به  .ن نمایی میزنم و همونطور که کتمو میپوشم به طرف در راه میفتیملبخند دندو

 م:انه پیشنهاد میدطعنه آمیزشوخی، 

درست کنیم و بینشون پخش  "مالحظه ی خدمتکاران جهت"نظرت چیه یه لیست -

 کنیم؟

عالیه! شماره یک، محض رضای خدا وسایل شخصیتونو داخل دستمال توالت بپیچید -

و توی سطل زباله بریزید. این خارج از وظایف منه که چیزای خشک شدتونو از روی 

 رو پرت میکنید زیر تخت. فرش بکَنَم چون که اونا

و  ممیاربا خنده ادای عُق زدن در میریم با عجله به سمت ایستگاه اتوبوس که در حالی

 م:دادامه می

چون وقتی که دارم خوبه. شماره دو، لطفا ناخن پاهاتونو روی تخت کوتاه نکنید. -

دش مجبور علحافتونو جا به جا میکنم نمیتونم با ناخنای کوتاه شدتون دوش بگیرم که ب

 کنم.  جمعزمینو بگردم تا همشونو کل چهار دست و پا بشم 

 .اونم میخنده

 وای خدای من. راست میگی؟ حیوونا.-

که به سرعت برای خداحافظی تو آغوش . در حالی میرسه اتوبوسش به ایستگاه

 :میگیرمش، میگم
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 چهارشنبه شب میبینمت.-

 م.خودم به اون طرف خیابون میر تو ایستگاه اتوبوسِ برای ایستادن

از به خنده انداختن من  هرگز دست نیکول با اون شوخ طبعی و رفتارهای القیدانه ش

یک دختر سه ساله و ازدواج کرده  11با یک مرد فوق العاده به اسم مایک ن. اوبرنمیداره

ر هفته دیکول چند روز اما ن به اسم کیلی داره. مایک تکنسین برقه و پول خوبی درمیاره

نه واینه که میتبرا این کار میکنه تا پول اضافه تری در بیاره و دلیلش هم  نظافت رو

به کفش هاش  . شعاری که همیشه راجعبکنهش ها، پول بیشتری خرج کفش باهاش

 .بعضیاشون راه میرهبا  بهتر. نمیدونم اصال چطوری ، هر چی بیشترمیده

 فاصله باهم جور شدیم. اونوم بالدیدی کول وقتی که سه سال پیش یکدیگرومن و نی

 ذروندنو من عاشق وقت گ مایک حداقل یک بار تو هفته منو برای شام دعوت میکنن

دوست داشتنی غرق لذت و آرامش نواده ی خو ندر کنار او و کیلی هستم. با اونا

که شام بخوری و اوقات جز این خاصی انجام بدین الزم نیست هیچ کار میشم. کنارشو

اونا نمیتونن درک کنن اینه که شام  چیزی که .غت عصرشونو باهاشون شریک بشیفرا

 .اص نیست بلکه برای من همه چیزهنواده ی دوست داشتنی فقط خخوردن با اون خو

 همه چیزی که من هیج وقت نداشتم.

ونا ا .نچیزی فراتر از ای اما نه پرورشگاه بزرگ شدم نیکول و مایک میدونن که من تو

 دو خوابه تو نه ی کوچکِ بامزه یمهربونن. آدم های زحمت کشی که تو یک خو
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 رفراجع به مشکالت مص نمیخوام که داستانایی و من خوب زندگی میکننای محله 

درباره ی این بکنم. نه اینکه اونا  مواد و آدم های فاسد و تعرض رو وارد دنیاشون

یک  .من مثل یک خیال واهیِ قشنگ هستن برای بلکه ی تجربه باشنموضوعات رایج ب

 .همینطور باقی بمونن مبه دور از اون دنیا و من میخوا جای امن

به سمت آپارتمانم به راه می افته رمانم رو درمیارم و شروع به  وساتوب که زمانی

به قدری غرق میشم که نزدیکه از ایستگاه عقب بمونم. به موقع از جام . میکنمندن خو

 پیاده میرم. به سمت درتا آپارتمانم  . پنج خیابونومبه سمت در بسته میرمیپرم و 

. مرو میبینم سری تکون مید شکسته قفل طبق معمول فتم و وقتیورودی به راه می

 هک کامال تمیزه و یک بالکن آفتابی داره. با اینکه خیلی امن نیست اما اشکالی نداره

قت ها، . گاهی ون مناسبهتعدادی گلدوخت میوه دار تو ظرف و برای کاشتن چند در

 .آرامش میکنم. و این کافیهشینم و احساس عصرها با یک کتاب خوب اونجا می

ید ا. شباشه شده امروز عصر از کار معاف م که تعقیب کننده مکم کم دارم ناامید میش

 . بیخیال لبخند میزنم.ناامیدیم احمقانه به نظر برسه

رم نم این آب گستم با اینکه میدویهمیشه زیر دوش وایم نی تر ازم و طوالبه حموم میر

رو امروز به خودم هدیه میدم. اشک هام به خاطر ویلو  مجانی نیست. اما این لذت کم

 . زیر لب زمزمه میکنم:جاری میشن

 در آرامش بخواب پرنسس.-
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 و . پس از مدت کوتاهی بیرون میامآمیخته میشهآب گرم بدنمو میشوره و با اشک هام 

 حوله میپوشم.

ستری شاد خاکتن میکنم و یک سوییشرت گ شلوار ورزشی مشکی با یک تاپ بنفش

 دم شامم تا برای خوتیره روی شونه هام میندازم و به زحمت به سمت آشپزخونه میر

پیش درست کرده بودم با مقداری  که چند روز رو نگیآماده کنم. سوپ سبزیجات خو

یک ظرف پالستیکی کوچک میریزم و سپس  نون گرم میکنم. مقداری از سوپ رو تو

میرم. آروم در میزنم. وقتی که در رو باز میکنه  12از راهرو به سمت آپارتمان خانم جنر

 م:لبخند میزنم و میگ

 .نیکم سوپ سبزیجات آوردم اگه شام نخوردیبراتون  چیزی خوردین؟-

 :لبخند بزرگی میزنه و میگه

 اوه عزیزم، خیلی لطف کردی. واقعا ممنونم.-

 :در جوابش لبخندی میزنم و میگم

 خواهش میکنم. شبتون بخیر خانوم جنر.-

به آشپزخونه برمیگردم و شاممو تو سینی میذارم و به تنها اتاق کوچک خونه میرم. 

ان آپارتم م.راحتی کوچکم تکیه میدبه در حالی که غذا میخورم شینم و روی زمین می

ن معموال چو اما مشکلی نیست ندارهنه ثیه ی خوزیاد فضا برای اسباب اثا ،کوچک
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مو تو یکی از فیلم های مورد عالق، 13د. فیلم رستگاری در شاوشنککسی به خونم نمیا

همون  ن بهمیکنم. من پول اضافی خرج کابل نمیکنم برای همی شپخش ویدیو میذارم و

 که مدا بیشتر ترجیح میز دستفروش ها میخرم اکتفا میکنم. امم های دست دومی که افیل

 مطالعه کنم پس این هم مشکل بزرگی نیست.

حال تماشا کردن فیلم به خواب میرم و وقتی که خودمو با پس از شستن ظرف ها، در 

 . زحمت به تخت میرسونم شب از نیمه گذشته

 میخوره. از تخت بیرون میام و لباس های ورزشیم روآالرم گوشیم هفت صبح زنگ 

شمی ذارم و کت پگیر هامو دور سرم می. گوشصبح نسبتا سردیه برای دویدن میپوشم.

آپارتمانم حرکات کششی انجام میدم. همونطور که به  یک یا دو دقیقه بیرون تن میکنم.

هام خارج  هوای دهنم مانند بخار سفیدی جلوی چشمن میدوم سمت پایین خیابو

که معلم  ینطورهمو جیبم بود محکم میکنم که داخل دور کلیِد در، مشتمو .میشه

. تا وقتی که اده بود. این کار بهم آرامش میدهن د، زمانی که تو کالج بودم یادمومدفاع

پارک میشم به این کار ادامه میدم. سپس زیپ جیبمو همونطور  دوی شلوغِ وارد زمینِ

رم و به آی پادم وصل میکنم. مثل ن میابیرو . هندزفری هاموندمکه کلید داخلشه میب

 میگردم. ه بریدوم و قوی و پرانرژی به خونهمیشه سه مایل م
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 بندمسبی میخشک میکنم و از باال، دم ا ع میگیرم و موهای بلند مشکیمویک دوش سری

هیچ  مخوامیو ن گشاد تن میکنم. امروز بیکارم به همراه یک پلیور و شلوار لی پاره ای

 باقی روز رو تو بعدم و نه گذروندن انجام بدمدتی رو تو کتابخوکاری جز گشتن و 

ی که بقیه الدر ح نم.یک پتو همراه یک کتاب خوب و فنجونی چایی بگذرو بالکنم زیر

 سرحال نی بیست و دو ساله ها تو خواب هستن تا برای پارتی دیروقت امشبشو

 .عالیه میکنم.مرتب من کلکسیون چایمو  ،باشن

تمیز  جله ایع یم ساعت بعد، پس از اینکه تختمو مرتب میکنم و آپارتمان کوچکم رون

ر از طرف تاون  نزدیک راه میفتم که یک خیابون نه ی محلیِ میکنم، به سمت کتابخو

پارک شده مبینیم. راجع به ماشین ها هیچ  نقره ایِ تیره ای رو BMWآپارتمانم 

. ظاهرا امروز لبخند محوی میزنم نم.رو از پشتش میخو M6دلِ اطالعاتی ندارم اما م

 .برگشته سرکارش

نم و یک عالمه کتاب جدید برای به کتابخونه میرسم و یک ساعت رو اونجا میگذرو

برمیدارم. یک مجموعه ی خوب آشپزی و  . چهار کتابرو انتخاب میکنم هفته ی پیشِ

م ه کالج نداشته باشیک رمان درباره ی جنگ جهانی دوم. شاید پول کافی برای رفتن ب

 ت و من هر هفته یک کتاب با موضوعساما دانش همون استفاده از کارت کتابخونه 

 جدید برمیدارم.
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بِ قدبلند با ن جذاهمو در پیش میگیرم که راه برگشت به سوی آپارتمانمووقتی 

 که کنهل قدم میزنه و وانمود میه بیخیادورتر میبینم ک نرو تقریبا یک خیابو موهای تیره

 .همشغول صحبت با گوشی

م و چند قدم برمیدارم و همین که داخل یرم. از روبروی آپارتمانم رد میشتصمیمی میگ

. مداخل خیابون کوچکی میش ،وسط کوچه ومیپیچم شروع به دویدن میکنم  یک کوچه

 .میرسم به پشتشمیدوم و  نخیابو به سمت پایین

م به سمت انتها قدم و خیلی آرومیپیچم  ن خودموخیاب دوباره به نفس نفس زنان

مئنم که سردرگم وسط خیابان و از پشت دیوار دزدکی نگاهش میکنم. مط برمیدارم

م و حرکت میکنمی پشت سرش آرو . بهممن کجا ناپدید شد وایساده بدون اینکه بدونه

 :با صدای بلند میگم

 پاییدن غریبه ها خیلی کار زشتیه!-

به سرعت می چرخه و در حالی که از جاش میپره با دهن نیمه بازش نفس بلندی 

 .میکشه. چشم هاش گشاد شده

 یا مسیح! زهر ترکم کردی.-

 :نگاهش میکنم و با ناباوری میگم خیره

 دنبالم افتادی. جنابعالی مثل دست و پا چلفتیا من ترسوندمت؟-
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 گشاد میکنم. و چشم هامو به طرفی کج میکنم سرمو

درضمن، محض اطالعت اگه میخوایی کسی رو تعقیب کنی باید کمتر ضایع بازی -

 مثال اگه وسط خیابون وایسی و طعمتو همینجوری بپایی خودتو لو میدی. دربیاری.

! شها . لبنگاهم میکنه. لب هاش کمی از از هم باز میشنساکت میمونه و با اشتیاق 

یا  !هنوزم میتونه یک قاتل سریالی باشه ! به خودت بیا ایوی!اقعا قشنگی هستنی ولبها

 غریب. و آدم جدیِ عجیب کمِ کمش یک

 ندازم.دست به کمر میشم و یک تای ابرومو باال می

ویدیوهای آموزشی یا  بهتر بشی.حاال ناامید نشو. مطمئنم با یکم مطالعه میتونی -

 انهناشی پاییدنِ"همچین چیزایی به دردت میخورن... شایدم یه کتاب با این موضوع، 

 ."برای آدمای الل

ای چند ثانیه بدون حرف، خیره نگاهم میکنه بعد از خنده و بر بی حرکت وایمیسته

 :صداشه میگه منفجر میشه و با سرخوشی که تو

  ت هست.. مطمئنی عقلت سر جاشه؟خدای من، تو یه چیزی-

 !ی خندشم قشنگه! وایخندش

ت سال فکر میکردم که فقط خوش قیافه خدای من، قببرای یک دقیقه براندازش میکنم. 

قهوه ای.  ، بینی صاف با چشم های عمیقِین مرد فوق العاده ست. فک زاویه دارولی ا
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 ند،ند. قد بلمی پوشوفوق العاده بودنش اونو حتی ذره ای هم نقصی داشت  اگه

ه. و شد عضالنی و قدرتمند با سایه ای از ته ریش روی فکش که خیلی تمیز اصالح

که رازهایی رو  یخورم یک تکه از روحم، همون قسمتی میخنده، قسم مطوروقتی اون

جذب  نکنم به سرعت به سمت او نشونم برای خودم بازگوحفظ میکنه که حتی نمیتو

به قلب من کشیده میشه. احمقانه ست. من حتی این  پنهانش میشن انگار که خوشحالی

 نمیشناسم. مرد رو

 :دوباره چشم هامو براش درشت میکنم و میگم

 خب، مسخره بازی بسه دیگه. چرا تعقیبم میکنی؟-

 ری از سمت ایندق باشم، اصال مضطرب نیستم. مطلقا هیچ احساس خطام صاگه بخوا

میتونم بگم تو  برخورد داشتمو قبال چون با مردهای منحرف زیادی . مرد نمیکنم

 .خبره شدمشناساییشون دیگه 

املی های قهوه ای کارمو سپس حرکتی میزنه که کامال از خود بیخود میشم. دستشو بین

وری ط پرپشتش میکشه و سرشو پایین میاره و به من نگاه میکنه و ابروهاشو باال میده

م جذاب. نزدیکه از حال برم و با . باز هبه نظر میرسهخجالت زده و مردد صورتش که 

تمام دختر های شهر رو به دنبال  ،م. مطمئنم این نگاهرسونه هدفش باین کار اونو ب

 .میکشه شخود

 .وقتی شروع به حرف زدن میکنه از فکر و خیال بیرون میام
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 یعنی واقعا انقدر ضایع بودم؟-

نظر میرسه. یک قدم به سمتم برمیداره. یک قدم عقب شرمزده به نگاهش باوقاره و 

 . میرم. وایمیسته

 نمیخوام اذیتت کنم.-

 ؟ باید دوباره براشطوری میگه که انگار بی اعتمادیم بهش آزارش میده. واقعا اینطوریه

یک  منکه ازش نمیترسم اما بازبا ای ؟یادآوری میکردم که همون بپای دست و پاچلفتیه

 .از یک غریبه بهترین کار ممکنه و فاصله گرفتن ست غریبه

 آره دقیقا همونقدر ضایع بودی. بازی کافیه. میخوام بدونم واسه چی تعقیبم میکنی.-

 :مردده. سپس تو چشم هام نگاه میکنه و به نرمی میگهبرای جواب دادن  سهبه نظر میر

 باخبر بشم.فرستاده بود تا از وضعیتت منو  م. اونمن لئو رو میشناخت-

 

 

 

 

 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   31 
 

 فصل چهار

 

 :و با صدای گرفته ای میگم باز میکنم ه و خشکم میزنه. دهنمومتوقف میش دنیا

 چی؟-

 . با اینحالمو دگرگون میکنهو  فقط با آوردن یک اسم، تموم بدنمو به لرزه میندازه

 ف وایمیستم و. صاخودمو سرسخت نشون میدم. این غریبه نباید چیزی بفهمه وجود،

 م:صدای محکمی میگبا 

 منظورت چیه که لئو رو میشناختی؟-

 . کار بردن فعل گذشته تا چه حد منو میترسونهم که به نشون نمید

میکردم  تقاعدم نکنه بالیی سر لئو اومده باشه. خودمو گران شده بودمالبته که هزار بار ن

به  هارتباط باشبا من در م این سال ها تمونسته که حتما اتفاقی براش افتاده که نتو

 رسید دیگوقرار بود به محض اینکه به سن  چون ،قولشو بشکنه قدری که مجبور شده 

و پر میکرد که چرا دوست یک میلیون سناری ند ماه اول، ذهنموچ اون برام نامه بنویسه.

به  فرودگاه از شاید ماشینی که اونا رو م ناپدید شد... فکر میکردمنیام از دپسر زیبا

خراب شده باشه... شاید یک دزد اونا رو به محض رسیدن به  ن بردهدیدشوخونه ی ج

 ...خونشون غافلگیر کرده باشه
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وقتی که شونزده ساله بودم به کتابخونه رفتم و مجله های کالیفرنیا رو از زمانی که اونا 

امِ یک مادر و پدر و جدا کردم، به دنبال هر خبری راجع به مرگ نا به هنگرفته بودن 

هر جست و جویی که به بن بست میخوردم هم خیالم  . تومیگشتم نر نوجوانشوپس

 راحت میشد و هم مستاصل میشدم.

هیچ  سرچ کردم اما به وک یک حساب تقلبی ساختم و اسمشوفیس ب ک بار توحتی ی

ه دم هایی بودن کآ برای خودم هیچ حسابی نمیساختم. تو گذشتمنتیجه ای نرسیدم. 

 ن نداشتم.من در ارتباط باشن در حالی که من نیازی بهشو شاید سعی داشتن با

 نوادهمشکل این بود که من برای جست و جو، اطالعات به درد بخور خیلی کمی از خا

ه این هم . کی لئو داشتم جز اینکه میدونستم پدرخوندش تو یک بیمارستان کار میکنه

م، این اطالعات ک. یز دیگه ایا مدیر بیمارستان یا هر چی ن یک دکترهباز معلوم نبود او

میتونستم  که نچیزی بود شهری که بهش نقل مکان میکردن، اسم و سن لئو تموم

 ن استفاده کنم.ازشو

 مه ینه بود و روزناالبته که منابعم هم ناچیز بودن. کامپیوتری که متعلق به کتابخو

 .نتونستم موفق بشم شت که، پس تعجبی ندا14قدیمی میکروفیشی

 دیگه، با خودم عهد کردم که ناموفقم برای یافتن هر خبری ازشپس از تالش های 

ی م، روزبردارم. خیلی دردناک بود. و تو تولد هجده سالگی همیشگی دست از نگرانیِ 

قول داده بود به دنبالم میاد، چشم هامو بستم و اونو روی همون پشت بوم، زیر  که
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 شور کردم و دقیقا همونجا، میون ذهنم رهادی روی لبش تصنی با لبخنآسمون زمستو

 کردم.

زی روی صورتش، به دقت نگاهم م که با اخم ریمیش باال میگیرم و متوجه مردسرمو 

مت رمیگردم و به س. بمیکنه. اما قصد نداره نزدیک تر بشه و یا به هر شکلی لمسم کنه

شینم و میروی پله ها نجا اه میفتم و همونه ها، چند قدم دورتر، رورودی یکی از خو

 . دوباره میپرسم.پاهام می لرزن نفس عمیقی میکشم.

 منظورت چیه که لئو رو میشناختی؟-

جایی که نشسته بودم اشاره میکنه و تو  و به طرف دیگرِ  به آرومی به سمتم میاد

ایین پله ها، یک پله پ م. طرف دیگرسکوت برای نشستن اجازه میگیره. سری تکون مید

آرنج هاشو روی رون و  . کمی به طرفم می چرخه و سپس به جلو خم میشهتر میشینه

تمیز، مانند چوب و  یبوی. های عضالنیش میذاره. بوی عطرش مسحورم میکنه

 :دلچسب. آهی میکشه و میگه

پارسال لئو تو یه تصادف جونشو از دست داد. ما باهم دوست بودیم.. تو مدرسه هم -

تیمی بودیم. هممون فکر میکردیم چند روز که بگذره حالش خوب میشه اما نشد. به 

و یام بدیدنش که رفته بودیم منو یه گوشه کشید و از تو بهم گفت. ازم قول گرفت که 

حالت خوبه که تو یه جای خوب زندگی میکنی  از وضعیتت با خبر شم که مطمئن شم
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و خوشحالی. میدونست که میخوام به اینجا بیام تا برای شرکت پدرم کار کنم و برام 

 راحته که به شخصه ازت باخبر شم.

به  ،خم هاش درهمه و آروم حرف میزنه تا مطمئن بشه تموم اطالعاتی رو که دارها

. فقط نماز کجا میدو که نمپنهون میکنه. نمیدومیده. انگار که چیزیو هم  درستی تحویل

 احساس میکنم.

یکنم نم. به مرد نگاه ممیکنم و برای چند دقیقه ساکت میمو آشفتگیسستی و احساس 

 و سرانجام میپرسم:

 فهمیدم. لئو دقیقا راجع به من بهت چی گفته؟-

 .با اشتیاق نگاهم میکنه

و براش خیلی خاص بودی. گفتش که  فقط اینکه با تو، تو پرورشگاه آشنا شده-

 و نگران بود که زندگیت چی شده. همش همین. ارتباطتونو از دست دادین

 :چیزی نمیگم و ادامه میده

یه چند ماهی طول کشید تا خوب مستقر شم. بعدش ماه ژوئن اینجا اومدم. تو -

 داده بودم باشم. شوکه قول بپای دست و پا چلفتی فرصت کردم همون

ا ب. ولی حاال لبخندش ژه های بلند قهوه ایش نگاهم میکنهم بهم میزنه و از بینلبخندی 

 . البته مطمئن نیستم.یهناراحت
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میدم. نشون نمیدم که حرف هاش راجع به لئو  در مقابل، لبخند بی جانی تحویلش

 نسال ها او چقدر آزار دهنده ست. ما ارتباطمونو از دست داده بودیم؟ و تموم اون

ه م نامه ننوشتندگی میکرده و حتی یک بار هم براسن دیگو ز زنده و خوب بوده و تو

تباط باشه؟ چرا؟ یا زنگ نزده یا به خودش زحمت نداده تا به هر طریقی با من در ار

حتی نمیدونم چطور با این مسئله که اون جونشو از دست داده کنار بیام. باید به خونه 

ک توپ تو خودم جمع بشم. باید با این کنار بیام. لرزون مثل یم و برای چند ساعت بر

 لیم با شلوار از جام بلند میشم و مرد، کنارم از جاش میپره. دست های سرد و تَرم رو

 :خشک میکنم و در نهایت میگم

برای لئو ناراحت شدم. به نظر نمیرسه خیلی راجع به گذشته ی ما بدونی ولی لئو -

اده بود رو شکست. این واسه خیلی وقت پیشه و من دیگه کسیه که... قولی که بهم د

بهش فکر نمیکنم. هیچ دلیلی نداشت که تو رو بفرسته تا از وضعیت من باخبر شی. 

این کارو میکرد قبل از اینکه... اگه میخواست بفهمه زندگیم چی شده باید خودش 

تت ه قولی که به دوسبه هر حال، لطف تو رو میرسونه که ب یعنی قبل همه ی این اتفاقا.

خوب و من دقیقا همینجام. داده بودی عمل کردی. حاال هم کارتو انجام دادی. 

 سرحال. ماموریت تمومه. به وصیت عمل کردی.

اما مطمئنم بیشتر شبیه دهن کجیه. در مقابل، لبخند  نی میزنمبه زحمت لبخند کم جو

 نمیزنه. نگران به نظر میرسه.

 شخصیمو چی صدا بزنم؟ و پا چلفتیِ دستراستی، مفتخرم بپای -



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   36 
 

لبخند میزنن اما چشم هاش نه. همونطور که به دقت تماشام میکنه،  باالخره لب هاش

 :میگه

 .15جیک مَدسِن-

 ا میدونی که اسم منم اویلیندسن ملقب به بپای دست و پا چلفتی، حتمخب، جیک م-

 هست و اینم میدونی که باید ایوی صدام کنی.  16کروز

ه انگار که جرق جلو میبرم تا باهاش دست بدم و وقتی که دستمو فشار میدهدستمو 

بقیه ی و  ، همون دست میشهامِ منو ناگهان تم ون میگذرنهای کوچک از بین پوستم

توسط جیک مدسن لمس نمیشن، حیات خودشونو از دست قسمت های بدنم که 

 نه یا نه. انگار کهاحساس میکمیدن. این عجیب ترین چیزه و شک دارم اونم اینو 

احساسش میکنه چون که با اشتیاق به دستامون نگاه میکنه و با لبخند ریزی گوشه ی 

 . اصال کسی هم هستلب هاش باال رفته. ظاهرا از این مرد خوشم اومده. تعجب داره

فکر میکنه. بازم و  هدبا خودش میخن داره د؟ شایدن خوشش نیااز کسی شبیه او که

 ه منک ؟ مطمئنم هر روز زن ها جلوی پاش آب میشن. و حقیقت اینهعا؟ واقیکی دیگه

 زن به پای این مرد فکر میکنم در حالی که خیلی نگذشته ادارم به آب شدن تو خیابو

 م. باید برن کرده بود. اینکه مرگ عشق زندگیم منو رسما پریشو

                                                           
15 Jake Madsen 
16 Evelyn Cruise 
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یکنه اخمی م من اولین کسی هستم که دستشو از دست اون بیرون میکشه و با این کارم

 .و به چشم هام نگاه میکنه

 خداحافظ جیک.-

 م و به سمت آپارتمانم قدم برمیدارم.اینو میگ

 :با صدای بلندی میگه

 ایوی...-

 روی لب هاشه. یبرمیگردم. لبخند

 ؟ها. درست میگم دلت واسم تنگ میشه-

 خودت بهتر میدونی جیک، فکر کنم بشه.-

 م.سرعت به سمت خونه میرم و برمیگردم و با لبخند ریزی میزن

و تو خودم جمع میشم  سرم میبندم روی زمین سر میخورم به محض اینکه در رو پشت

ی اندوه و شکست، بهت م از روو برای دوست پسر زیبام، لئوم اشک میریزم. اشک ها

دور  اشک هام برای پسریه که از دست دادمش و پسری که منو. و عذاب هستن

بودم و عذاب کشیدم اما با این حال هنوز هم احساس  انداخت. من سال ها خشمگین

 روی زمین نیست و درد این حقیقتِ نم برای اینکه روح زیبای لئو دیگهناامیدی میک

 نم تحمل کنم.قطعی انقدر زیاده که نمیتو
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 نیاز نیستم میدون، دارم گذشته ی که ازم و از تجربه هایاب میرنجا به خوباالخره همو

 حتما بیدار باشی. ریه کردنکه برای گ
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 فصل پنج 

 

 ست.ایوی ده ساله و لئو یازده ساله 

ن ی من پر کرد . وظیفهمیشه حاضره کننده ای جا، همیشه شام با سر و صدای دیووناین

 پارچاز سه و  کنار سینک ایستادمهمه ست.  دست دن لیوان بهپارچ های آب و رسون

اطرافم حرکت که بقیه ی بچه ها، با سر و صدا  پر میکنم در حالیرو  ، دومیبلند

صدای صحبت، خنده و کمی هم  .شام انجام میدنبرای آماده کردن  ن و وظفیشونومیکن

 .بین بچه های بزرگتر به گوش میرسه دعوا

 اره اینهدرقی که امشب با بقیه ی شب ها شینم. تنها فجای همیشگیم می میز، تو پشت

ازه لکسِ دواقبال ، جایی که ، عبوسانه نشستهتازه وارد به نام لئو یک پسر سمت چپم که

 برای اینکه به یک سه روز پیش رفت الکس مینشست. ن گوش های بزرگساله با او

یی به درد بچه ها و هاینجا واقعا فقط یک انبار .ه بودده شدفرستاپرورشگاه دائمی تر 

دیگه برای  همه ی ما در نهایت به جایی. مکان اضطراری نیاز دارنه به یک ک میخوره

 .زندگی میریم

 که ممتوجه میش دستمال هاست.مسئول آماده کردن  نکه لئو اینجاست. او اولین شبیه

ی که باید از سمت چپ گذاشته بشن و من در صورت اونا رو از سمت راستشون میذاره

هایی چون آن شرلی در گرین گیبلز و خانه ای کوچک  ن کتابندچون عالقه به خو
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 انتخاب تان ها تصادفا یکیشونواز بین داسهمیشه و  نمدارم اینو میدو روی چمنزار

 م.میکن

ده و مادرخوندمون و دو دختر تا توسط پدرخون ظر غذا نشستیممنتنطور که همو

یزده س یدختر از بچه های پرورشگاه، یکی دیگه، نشون روی میز گذاشته بشننوجوو

تنگ خاطر به که  حال بهم زن با صورتی پرجوش و شکم گنده ی 17اَلی ساله به اسم

از  ود،ب بیرون زده شبود به طرز بدی گوشت هارده و پوشیده ترین شلواری که پیدا ک

 :ه و زیر لب میگهیک نخود سمتم پرت میکن اخل کاسه ای که روی میز قرار داشتد

 هی هرزه ی کوچولو...-

بوسه ی یک  ،جهنم قصد داره تو انگار که و لب هاشو به طرز چندش آوری جلو میاره

 .بدهبه کسی  *کارناوالی

و دادگاه پیدا نشده. حتما تو یه خیابان سرش شنیدم مامانِ هرزت امروز سر و کلش ت-

م ه بچه ی کهت بهتر میدون. خودبا یه مرد گرم بوده تا بلکه یه چیزی بهش بماسه

 میره. ذاتش به ننه باباش

چشم هام گشاد میشن و احساس میکنم که اشک ها پلک هامو میسوزونن. گریه 

 ندازم و به بشقابم زل میزنم.نمیکنم. گریه نمیکنم. نگاهمو به پایین می

                                                           
17 Allie 
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قتی که د وخوارازی مخفی نمیمونه. هر کسی که ب البته که تو این خونه هیچ

رخونده و با پد ،نهمیان و تو اتاق پذیرایی جلوی خومددکارهای اجتماعی 

 .راحتی گوش بایسته. سپس شایعه ها پخش میشن به مادرخوندمون حرف میزنن میتونه

م ن تحمل کرده بودیجه آوری از کابوس هایی که تک تکموهمه ی ما، به طرز شکن

  .جهنمِ ناامیدی کشونده بودن به این خبر داریم. کابوس هایی که ما رو

و پدرش به طور کامل  بوده نم که مادرش مردههم از رازهای اَلی خبر دارم. میدو و من

از اَلی و خواهرش قادر نبوده و  و نمیتوسته کار کنه بوده عقلش را از دست داده

 . ولی یک کلمه هم نگفتم.مراقبت کنه

ه نرمی ب رو زیر میز تو دستم میگیرم و اون وقتی که ویلو سمت راستم میشینه دستش

 .های درشتش به بشقابش خیره میشه و با چشم دستمو فشار میده

 :بینیشو با صدای زشتی باال میکشه و میخنده و میگه

 ی. بهتره که با واقعیت روبرو بشی.من واقعا باهات صادقم ایو-

که انگار نمونه ی کاملی  از خودش طوری تعریف میکنهو چرا هر آدم عقل کِل ظالمی 

داقتش که به سمت قلبت ؟ انگار باید به خاطر نوع خاص صبی نزاکتهیک آدم  از

 هم باشی؟ ممنونش نشونه میره

 .چیزی جالبتر از من و سکوتم میره م و اَلی به زودی، دنبالجوابی نمید
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میگیرم و متوجه نگاه خیره ی همون پسری که اسمش لئو  باال سرموپس از یک دقیقه 

 .برنمیداره من نگاهشو از روزل میزنم اما او بود میشم. به جای دیگه ای

و به خاطر حرف  با عصبانیت دندونامو روی هم فشار میدم و گونه هام داغ میشن

 هایی که شنیده بود احساس شرم میکنم.

 نگام میکنی؟داری چرا -

 :ک لحظه به نگاه کردنش ادامه میده و سپس شونه ای باال میندازه و میگهبرای ی

 صورتت خوشم میاد.چون که از -

 . بش با لبخند ریزی باال رفتهل گوشه ییک حاال  اما

میدونم که داره منو دست میندازه اما انگار که از روی بدجنسیش نیست و حسی رو که 

 زیری لبخند ناو دوست دارم. نگاه میگیرم ولی منم مثل کلماتش بهم منتقل میکنه

 میزنم.
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 فصل شش

 

م رد حساس میکنم یک کامیون باری از روا ر میشمخواب بیداصبح روز بعد که از 

 متصادف جونشو از دست داده، تو گلو ئو فکر میکنم که توهنوز هم وقتی به لشده. 

و یک ت میکنم که شتصور یک توده احساس میکنم. چشم هامو میبندم و یک بار دیگه

ین تو زندگیم، ب برای دومین بار .روز زمستونی روی همون پشت بوم بهم لبخند میزنه

 ش میکنم.ذهنم همونجا رها

ین اهمیتی به قبض نم و کمترزیر آب گرم میرم و هرچقدر که میخوام زیرش می مو

رم، وم بگردم، بستنی بخمیخوا. آب گرمم نمیدم. امروز قراره که تقریبا روز آرامش باشه

هش که ب چیزیه هموناین دقیقا م. مطالعه کنم و برای شام به خونه ی نیکول و مایک بر

 نیاز دارم.

با سشوار خشک  میشن موج های سیاه پخش موهامو تا وقتی که روی کمرم مانند

ری پایینش به حالت ضربد ی کهسفید نم و شلوار لی تیره ی جذب و بلوز بافتمیک

 ثاین پوشش همیشه باع ، میپوشم.بلندیش تا زیر باسنم میرسه و یده شدهدرهم پیچ

 احساس زیبایی کنم. میشه

و  مدلیل تصمیم میگیرم به فروشگاه بره هیچ بستنی ای ندارم به همین ظاهرا تو خون

 ش فردا یک مایل بیشتر میدوم.اندازه ی دو پاینت بستنی بخرم. فوق
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میبینم که به یک  به محض اینکه از در ورودی ساختمون پا بیرون میذارم جیک رو

لی پاره ای  شلوار. به سینه و با لبخند، مستقیما منو نگاه میکنه ماشین تکیه زده و دست

ای روی یک تی شرت مشکی پوشیده. به همراه بلوز آستین بلند خاکستریِ زمستانه 

کرد هفته ای که تعقیبم می اولین باره که میبینم شلوار لی به تن داره، حتی در طول اون

دسن شلوار لی خیلی به جیک مار بود که انکم غیرقابل ا. برلوار لی بپوشهندیده بودم ش

 .میاد

 به سمت راست کج میکنم. و دست به سینه سرمووایمیستم 

 ؟ندنبال کمک میگردی نکه گم کردی یمثل اینکه واسه اسباب بازی-

 در اصل اومده بودم چندتا آبنبات تقدیمتون کنم. آبنباتا اونجا تو ماشینمه.-

قط من یا ف یا مسیح! واقعا اون هر شب زیباتر میشه بدجنسانه ای روی لب هاشه. لبخند

 هر روز زیباتر میبینمش؟

 م.بگیرم. لبخند ریزی میزنم و سرمو تکون مید نمیتونم جلوی خودمو

کنارم  راه میفتم و همونطور که رایحه ی چوب و تمیزش رو استنشاق میکنم اونم

کمی دهنمو باز میکنم، زدن میکنه. خدای من، واقعا بوی خوبی میده. شروع به قدم 

. وایی خدای من، واقعا این کار رو کردم؟ گونه هام نم هم مزه کنممیخوام بوشو تو ده

 .هنم چِم شدخدا کنه منو ندیده باشه! نمیدو. داغ میشن
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 یک متر وبه قدش کمِ کم باال میگیرم.  می چرخم و برای دیدن نیم رخ زیباش سرمو

پنجه. مستقیم به روبرو نگاه میکنه.  و شصت ویک متر  . قد منمیرسه هشتاد و هشت

 م.از روی آسودگی نفسی بیرون مید

 شکنم.می سکوت کوتاهمونو

ن میخواد فرصت اینو داشته دلشو ن مطمئنم خیلی از دخترا تو کل شهرمیدونی، م-

 همه ی اون مهارتایی که با دست و پاچلفتیاصال منصفانه نیست  با تو قدم بزنن. باشن

 .خرج من کنی انجام میدی

 لبخندی میزنه.

 تصمیم خودمه، در ضمن من از این که توجهمو خرج تو کنم لذت میبرم ایوی.-

به من زل میزنه و با اون چشم های قهوه ایِ  تقریبا با اضطراب. دیگه لبخند نمیزنه

 .مهربونش براندازم میکنه

در هم قفل میکنم. اونم وایمیسته و  مراه رفتن برمیدارم و دستامو روی سینه دست از 

ی ول شکار میکنم. نگاه کوتاهشو روی سینه هام که زیر بازوهام برجسته شده بودن

 دوست دارم. بگیرم. نگاهشو نمیتونم جلوی خودمو

 :جدی میگم
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بهش فکر نمیکردم منو بود دیگه ببین جیک، تو دیروز راجع به یه آدمی که سال ها -

بم. دیگه الزم نیست حواست بهم باشه. زندگی من خوبه. متعجب کردی ولی من خو

چیز جالبی توش نیست، جذاب نیست ولی من تمام چیزایی رو که میخوام دارم. من.. 

 اممم.. خوشحالم.

 میگیرم اما تصمیم یل به یک سوال میشهتبد ی آخرم بیشتر از اینکه خبری باشه جمله

 .بیارمش نزبو به هک

 :میکشه و با نگاهی مردد میگهجیک دستشو بین موهاش 

من فقط فکر کردم دیروز که رفتی انگار یکم ناراحت به نظر میرسیدی و من باعث -

ناراحتیت شدم. فقط میخواستم مطمئن شم که امروز حالت خوبه.. نه هر روز فقط 

 امروز.

و  بگیرم لوی خودمونم جار که واقعا نگران من بود. نمیتوانگ حرف هاش بی ریا بودن

 لبخند میزنم و به دروغ میگم:

که زندگیش با یه پایان  راجع به کسی من فقط دوست ندارمدیروز حالم خوب بود. -

، به خصوص کسی که دیگه نمیشناسمش. ولی این به این چیزی بشنوم تلخ تموم شده

 امعنا نیست که یه بستنی نتونه حالمو بهتر کنه. دارم میرم بستنی بخرم. میخوایی باهام ت

 ؟موافقی آخرین تعقیب به سبک و سیاق قدیمبا فروشگاه بیایی؟ 

 میزنم. چشمک
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 .هنگامی که دوباره به راه میفتیم زیر خنده میزنه

فکر نمیکنم چون دعوتم کردی دیگه تعقیب محسوب شه. ولی باشه، خوشحال میشم -

 که تا فروشگاه همراهیت کنم.

 ذارم.سر به سرش می

 اده ام، اونم تو یه روز آمبادیگاردپا به تغییر بزرگ عنوانت از بِاصال نمیدونم واسه این -

 که من آدم ساده لوحیم! یفکر نکنیا نه؟ یه وقت 

 :دستمو میگیره و میگه

 !حاضر جواب فقط راهتو برو-

دست هم؟ یکم  کنم. دست تونگاه می کمی جا میخورم و به دست های درهممون

دست هامون لمس میشن سراغم  وقتی کهاحساس خوشایند ن عجیبه. و دوباره همو

ن فقط سعی داره که مهربون باشه ایوی، به خاطر . اوکه همین باعث ترسم میشهمیاد 

، به ارش منو میترسونداین ک ،. به خودت بیا! با این حالهآشفته کرد اینکه دیروز تو رو

بال دنداخل کیفم به از دستش بیرون میکشم و تظاهر میکنم که  همین خاطر دستمو

م و با هر دو یزنبا اینکه هوا اصال آفتابی نیست عینک به چشم م م میگردم.عینک آفتابی

 . تا دوباره هوس اینکه دستمو بگیره به سرش نزنه میگیرم دستم بند کیفمو

هیچ یم م کرده اما همونطور که به راهمون ادامه میدزیر چشمی نگاهش میکنم. کمی اخ

 چیزی نمیگه.
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 . عجیب تر از عجیبه و احوال تمام این اوضاع

 :اتفاقات کمتر ناشیانه به نظر برسه میگمبرای اینکه همه این 

 شرکت بابات تو چه زمینه ای کار میکنه؟ گفتی پس-

 Homelandما محصولی که چند بار قابل مصرف باشه تولید میکنیم به کمک -

Security شعه ی ایکس هستشکه متعلق به بخشی از دولته. در اصل این تکنولوژیِ ا 

که تو سراسر دنیا داخل فرودگاه ها استفاده میشه. کاربردای کوچیک دیگه ای هم داره 

 ولی تمرکز اصلی ما روی همون قسمتیه که بهت گفتم.

 :ن ادامه میدهم و اومیدن سر تکو

 اینجاست و بخش شپدر من سی سال پیش این شرکت رو تاسیس کرد و یه بخش-

 اینجا یکم کارا بهم ریخته. من چند سال پیش ،ساالی اخیر تو سن دیگو اما تو دیگه

ن یاون شعبه ای رو که تو شهر سکارای . اومدم اینجا تا باهاش شروع به کار کرده بودم

که  تیاباال دسو جایگزین کردن یه سری از اون شرایط  . تغییرسیناتی داریم روبراه کنم

ت تالش رکبه جای اینکه برای بهبود شرایط شن بودن پر کردن جیباشوفقط به فکر 

 کنن واقعا الزم بود.

 :به خیابونی که فروشگاه توش قرار داره میپیچیم و من دوباره سری تکون میدم و میگم

نقدر زود مسئولیت همچین کار بزرگی رو پدرت حتما خیلی بهت اعتماد داشته که ا-

 روی دوش تو گذاشته. 
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 .میشه انگار کمی چهرش سخت

من هیچ وقت براش کاری نکردم که باعث بشم اعتمادش بهم جلب بشه. اما اگه -

 راستشو بخوایی، تقریبا یک سال پیش فوت کرد، شش ماه قبل از اینکه من اینجا بیام.

 که انگار به بخشش نگاه پدرشدوباره اخم هاش درهم میرن. نمیدونم چی کار کرده 

 .ند بزنهبخلری که دلم میخواد انجام بدم اینه که باعث بشم ، تنها کااما بی دلیل نیاز داره

 نگه میدارم و لبخند بدجنسانه ای بهش میزنم. به همین خاطر دستشو میگیرم و بینمون

خوشحالم بعد از اون همه درد و غم، با اون مهارت افتضاحت برات باید بگم واقعا -

 .تو تعقیب کردن چیزیو داشتی تا باهاش سرتو گرم کنی

 ش پلک میزنم.با حالت لوسی چند بار برا

چشم های قهوه ایش خواستنی میشن. دوباره همون  و دوباره از خنده منفجر میشه

 .کشش لعنتی سراغم میاد. واقعا االن هورمون هام نیاز به استراحت دارن

 و به خاطر این، تو همه چیز داره خیلی سریع بین من و جیک دوستانه پیش میرهظاهرا 

ن فوق العاده جذابه و آدم خوبی به باالخره اوحساس خوبی دارم. جایی از وجودم ا

اقعا هیچ چیزی درباره ی . من ونظر میرسه. اما قسمت دیگه ای از وجودم کمی نگرانه

های  و، پیغامو ارتباطش با لئ جیک نمیدونم به جز همون چیزایی که خودش بهم گفته

کنجکاوی کنم.  ی که دلم نمیخواد زیاد دربارشونبدی به قلبم میرسونه. پیغام های

 حداقل حاال نه.
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ه رو میبینم کز قرم بلند یک دختر زیبا با موهای همونطور که وارد فروشگاه میشیم

ه ک خارج میشه. وقتی که نگاهش به جیک میفته کمی مکث میکنه ولی به نظر نمیرسه

 دلم لبخند بزنم. ن اصال متوجه دختر شده باشه که همین باعث میشه تواو

سمت هم بردارم و تا به ق به جز بستنی، تا اینجا هستم چیزای دیگه ای تصمیم میگیرم

 .چرخم از چند وسیله ی دیگه پر میشهبستنی ها برسیم 

 :باز میکنه و میگه جیک در فریزر رو

 چه طعمی دوست داری؟-

 :میگم ن ایستاده باز میکنم ویکم دورتر از جایی که اوفریزر رو  یکدر 

 کره ای با گردو.-

 کطعم، فقط از ی تنی کره ایِ گردویی بیرون میاره و منم همزمان از همونبس یک جعبه

 برمیدارم. مارک دیگه ای

 :پرسهمی

 قیمتش دوبرابره. پس بهترم هست. یکی برداشتی؟ این یکیو چرا اون-

 م.سرمو تکون مید

قا رو جعبه ست. ببین، دقی"دنیابهترین بستنی "به خاطر قیمت نیست جیک. این یکی -

 ش همینو نوشته.
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 کامال جدی هستم.

به حرف زدن میکنه که انگار قصد و طوری شروع  نگاهش بین بستنی ها می چرخه

 داره چیزیو به یک بچه ی پنج ساله توضیح بده.

ایوی، اینو میدونی که اونا میتونن هر چی دلشون میخواد رو بسته بندی هاشون -

 .عنی نیست حتما حرفشون راستهبه این م، نه؟ بنویسن

 مخالفت میکنم.

خب، ببین حق با توئه ولی اشتباه میکنی. من فکر میکنم بهترین بودن، نود و پنج -

. تو ممکنه شک داشته باشی که اعتماد به نفس به اعتماد به نفس برمیگرده درصدش

ین نداشته باشی که بهتر امیدوار باشی که اعتماد به نفس داری اما اگه جراتشو یا داری،

و اجازه بدی هر کسی هر جور دلش میخواد قضاوتت کنه،  بودنتو به همه نشون بدی

 دیگه بهترین نیستی. کی جرات داره با آدمی که به خودش مطمئنه مخالفت کنه؟

 ه من خیره شده. بی توجه، بستنی رو تو چرخم میندازمنگاه متعجبش ب دوباره با همون

حرف هام کار خودشونو کرده م، بستنی ها به سمت صف صندوق میروی و از راهر

 .بودن

یک کیف پولشو بیرون میاره تا پول خریدهامو ج وقتی که کار صندوق تموم میشه

م و از پول خودم به صندوقدار میدم. همونطور نپرداخت کنه اما من پولشو برمیگردو

نتونم اید . شیره نگاهم میکنهکه سرشو تکون میده و پولشو داخل کیفش برمیگردونه، خ



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   52 
 

خرج کنم اما از پس پول این خرت  ت مولتی میلیون دالری دارهیک شرککه کسی  مثل

 .برمیام ی لعنتیو پرت ها

به سمت  سکوت صمیمانه ای پالستیک های خریدها تو دستمونه، تونطور که همو

 . آپارتمان من راه میفتیم

 می پرسم:

ب تا اعتمادشو جلکاری برای پدرت نکردی  تو فتیاشکالی نداره اگه بپرسم چرا گ-

 ؟کنی

رف نم از حخیال نشون بدم اما امیدوارم سر نخی بهم بده تا بتوبی سعی میکنم خودمو

ن آدم مورد اعتمادی نباشه، میخوام او یی که کمی قبل زده بود سر در بیارم. اگهها

 نم.هرچه زودتر بدو

 آهی میکشه.

قا خودخواه بودم و همه چیزو خراب میکردم و دقیمن بچه ی دردسرسازی بودم. -

داشت سراغشون نرم، انجام میدادم. اگه یه خرابکاری همون کارایی رو که پدرم توقع 

من همیشه تو صف، اولین نفر بودم. بچه ای نبودم که هر پدر و مادری  اتفاق می افتاد

 .داشته باشه آرزوشو
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های غمگینش خیره  ممیکنم. با چشدرک  طوری نگاهش میکنم تا بفهمه حرف هاشو

باشه، پس تو سکوت به راه  من منتظر جوابی از سمت نگاهم میکنه. به نظر نمیرسه

 رفتنمون ادامه میدیم.

 م.وقتی که به در ورودی ساختمون میرسیم، در رو با پام باز میکنم و داخل میر

 جیک میپرسه:

 در ورودی هیچ قفلی نداره؟-

 .شو روی هم فشار میدهش میکنم، صورتش درهمه و دندوناهدم و نگاوقتی که برمیگر

 خشمگین به نظر میرسه.

گ زدم اما ظاهرا این تو اولویتاش نیست. اممم.. نداره. من چند بار به صاحبخونه زن-

 "ن تو دنیابهتری"مشکلی نیست. اینجا خیلی امنه. البته هیچ کس قرار نیست به اینجا، 

 بگه اما واقعا مناسبه.

 .میکنم بلکه بتونم از این حالت عصبی بیرون بیارمششوخی 

 .یک دنبالم میاد و به سمت در آپارتمانم میریمج

همونطور که بسته ها رو روی زمین میذاره و منتظر نگاهم میکنه بیرون وایمیستم و 

 :میگم
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اممم.. خب.. ممنون جیک. پیاده رویمون خیلی لذت بخش تر از اون چیزی بود که -

 .فکر میکردم

به  حرکتیعالقه ای ندارم به آپارتمان کوچکم دعوتش کنم. لبخند میزنم و بدون هیچ 

 نگاه کردنش ادامه میدم.

 به دست نجاهمو و کرده بازرو  آپارتمانش در که 18موریس سمت به ما دوتای هر سر

 یک .مهروبرویی ی همسایه ناو. چرخه می ،میکنه نگاه جیک به ظن با و ایستاده سینه

 خرس یک شبیه واقعا. میکنه کار سازی نساختمو تو که پوستی سیاه و چاق گنده، مرد

 کرن پرتقالی های کیک و( محبوبش کیک)بلوبری های کیک در ازای . ست گنده

 .میکنه محافظت من از میکنم درست شبرا که( محبوبش کیک دومین)بری

 :میگم ناشیانه و میزنم نمایی دندون لبخند

 .خوبیم ما... اممم. روبراهه چی همه. خوبم من. جیکه این موریس، سالم-

. یدهد جنسی تخلفات سایت یک تو اونو انگار که میکنه نگاه رو جیک طوری موریس

 :میگه لبخند با و میکنه دراز ودستش و برمیداره گام چند جیک موقع نهمو

 .موریس-

 .میگیره شدست تو رو جیک ی شده دراز دست و میشه نرم سرانجام موریس

                                                           
18 Maurice 
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 .جیک-

 همه که میده نشون نهمردو گوی و گفت نوع این میزنم حدس نم،میدو که اونجایی تا

 ه.خوب چیز

 :با و میزنم لبخندی من اینکه تا نمیگه چیزی کس هیچ دقیقه یک برای

 ببینمت؟ میتونم بعدا. موریس ممنون... اوه-

 .میشکنم رو سکوت

 :بعد و میکنه مکثدیگه  ی دقیقه یک موریس

 باشه؟. بزن زنگ فقط داشتی کاری. خونم تو من. البته-

 :میگم میآرو به

 .موریس حتما-

 و من بین. گردونه برمی من سمت نگاهشو جیک و رو میبنده در سرش پشت موریس

 موهای و تودستش دوباره و میکشه پوفی سرانجام و گردونه می چشم مخون در

 دخوامی قلبم استایلش این از که طوری میکشه همتو  هاشو اخم و میکنه فرو کوتاهش

 .وایسه

 اشتهد شمارتو میتونم حداقل. کنی دعوتم خونت به نیست قرار فهمیدم، خودم.. باشه-

 ایوی؟ باشم
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 باعث ومهربونه  و جذاب ناو. ادمی خوشم شاز نه؟ که چرا البته،.. اوه. میکنم درنگ

 لبتها. نداده بهم کس هیچ هطوالنی مدت که احساسی باشم، داشته خوبی احساس میشه

 تهش برای این و کنم فکر بهش منمیخوا اما... لئو از قبل تا باشم صادق مبخوا اگر

 دسنم جیک مانند منو کس هیچ بزرگسالیم، دنیایتو . بودم بچه موقع اون. هپیش سال

 وت اماه معمولی اتفاق یک "جیک دنیای" تو این که نممیدو. نداده قرار تاثیر تحت

 .زیباییه احساس خیلی این و نیست اینطور "ایوی دنیای"

 .من بده گوشیتو-

 .ش میگردونمبر و میکنم گوشیش وارد شمارمو

 :میگه ،میشه دور که نطورهمو و میزنه من به بزرگی لبخند

 .گرفت عنوان ترفیعِ رابطمون االن همین. ایوی کنم تعقیبت نیست قرار دیگه-

 .خندم می

 مدسن؟ جیک میدونستی اینو. میکنی شوخی چیز همه با تو-

 داخل تصویرش انعکاس متوجه موقع نهمو و میزنم لبخند همچنان ها زده ذوق مانند

 دلم واقعا. بزنه زنگ من به قرار مدسن جیک من، خدای وایی. ممیش در ی شیشه

 .لعنتی. بزنه زنگ بهم که دمیخوا
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 فصل هفت

 

با یک بطری شراب قرمز و یک ظرف نبالم میاد و یکم بعد از ساعت پنج، نیکول د

وندای نقره ای کوچکش، روی صندلی مسافر میشینم. یه تو کیک شکالتی در دست،

 کیلی کیک شکالتی دوست داره و منم کیلی رو دوست دارم.

 لبخند میزنه و میگه: بهم نیکول

جذاب آشنا  دید استفاده میکنی یا با یه پرنساز یه کرم جرنگ و روت باز شده. -

 ؟شدی

 چی؟ نه.. شاید به خاطر سردیِ هواست.-

دهن نیکول با تعجب باز میشه و  جواب دادن خیلی مکث میکنم چون انگار که قبل از

 هیجانزده میگه:

اوه.. وایی.. اوه. همیشه منتظر شدی. با یه مرد آشنا شدی. که وایی خدای من! مطمئنم -

ایکم باید همه رو با جزئیاتش همچین لحظه ای بودم. وایسا! فعال چیزی تعریف نکن. م

  بشنوه.

 اخم میکنم.

 چی؟ نیکول! جدی میگم! واقعا هیچی نیست. اگه واقعا هیچی نباشه چی؟-
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نیکول مدام سرجاش تکون میخوره و با سرعت زیادش، تقریبا بیستا از قوانین 

 راهنمایی رانندگی رو میشکنه. 

ه طرناک بقرمز که خیلی هم خ وقتی که به روبروی خونش میرسیم، با اون پاشنه های

میپره و به طرفم میدوه و از تو ماشین منو بیرون میکشه و بطری  بیرون نظر میرسن

 شراب رو از تو دستم می قاپه.

 باهم داخل میریم و کیلی با عجله، جیغ زنان به طرفم میدوه.

 خاله ایوی! خاله ایوی!-

 نم. بعد یکم عقب میرم و جدیتو بغلم گیرش میندازم و میخندم و محکمتر بغلش میک

 میگم:

فکر نمیکردم همچین چیزی امکان داشته باشه کیلی. ولی داری خوشگلتر میشی. دارم -

 کم کم نگران امنیت سیندرال میشم.

 ریز میخنده.

 نه بل! میخوام بل باشم!-

 باشه. پس باید بگم بل تو دردسر بزرگی افتاده.-

 یواشکی میگم:آروم زمین میذارمش و چشمکی میزنم و 

 برات کیک شکالتی آوردم. اگه شامتو خوب بخوری بزرگترینشو میدم به تو.-
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 اونم مرموزانه، یواشکی میگه:

 باشه خاله ایوی.-

داخل خونه میرم و اونم به سمت عروسک باربی هایی که روی زمین رهاشون کرده 

 بود میدوه تا به بازی کردنش ادامه بده.

سرکشی میکنه و درِ  و بوی خوبی هم ازش میاد ز هستنیکول به چیزی که روی گا

ه پر برمیداره و شروع ب ششرابی رو که من آورده بودم باز میکنه و دو تا لیوان از کابینت

همون موقع که مایک با موهای نمدار از دوشی که تازه گرفته بود، از  کردنشون میکنه.

 پله ها پایین میاد، نیکول میگه:

 م.بندو آب بده ببین-

 صدام میکنه.بلند مایک 

 ایوی!-

مایک رو دوست دارم. آدم مهربون  کی تحویلم میده.یداخل آشپزخونه میاد و بغل کوچ

 و خوبیه. یکی از بهتریناست.

 حالت چطوره؟-

 نیکول وسط حرفم میپره.
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حالش کامال خوبه. با یه مرد آشنا شده. همین االن میخواست جزئیاتشو تعریف کنه. -

 یاال. بشین.

 میگم:

از دست شماها. خیلی قضیه رو جدیش کردی نیک. اون فقط یه آدمیه که به طور -

غیرقابل باوری جذاب و بامزه ست. هفته ی پیش که داشت تعقیبم میکرد باهاش آشنا 

 شدم.

خودمو روی کاناپه ی اونا میندازم و شرابمو گوشه ای میذارم و از روی میز قهوه یک 

 بگیرم. و با بیخیالی ورق میزنم تا نادیدشونم برمیدار peopleمجله ی 

 . وسط سالن پذیرایی ایستادن و خیره به من نگاه میکنن.نیکول و مایک ننشستن

 :اخم میکنه و با فریاد میگهنیکول 

چرا؟ وایسا ببینم! از کجا میدونستی که داره تعقیبت چــی؟ داشته تعقیبت میکرده؟ -

 میکنه؟ واقعا داشته تعقیبت میکرده؟

مایک ساکته و طوری نگام میکنه که انگار پریشونه. هردوی اونا روی مبل دونفره 

 روبروی من میشینن.

 مجله رو روی میز میذارم و لیوان شرابمو دستم میگیرم.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   61 
 

که تو چهل و هشت ساعت اخیر اتفاق افتاده بود فکر میکنم و یک  به تمام چیزایی

ر اخم میکنم. اگ. جرعه ی بزرگی از شرابم مینوشم و کمی احساس گیجی میکنم دفعه

 که بند رو آب بدم پس باید واقعا همین کارو بکنم.قرار هست 

 بچه ها. فکر کنم باید از اولش تعریف کنم-

ه جیمی کو جایی عتش نگاه میکنه و طوری بهم خیره میشه که انگار میخوامنیکول به سا

  فاش کنم. براش به خاک سپرده شده بود 19هوفا

 شام بیست دقیقه دیگه آماده میشه. یاال شروع کن.-

وشونم. باید پیش از اینا راجع جفتشون چشم هاشونو به من دوختن. واقعا عاشق هر د

 سرگذشتم بهشون میگفتم. من فقط سعی داشتم که گذشتمو به یاد نیارم.به 

 شروع میکنم.

به شرایطی که داشتم اعتراض میدونید که من تو پرورشگاه بزرگ شدم. هیچ وقت -

معتادی که سعی میکرد برای مواد هر کاری  مامان من یه معتاد بود. ردم اما واقعیتش،نک

غذا تو یخچال هست.. یا من  نگران این نمیشد که من کجام.. اصال . اون هیچ وقتبکنه

ه ب اصال لباس تمیز دارم. وقتی پارتی میگرفت اصال به اینکه چه جور آدمایی رو

واسش مهم نبود چه آدمای اره اهمیت نمیداد و این یعنی به هیچ وجه می آپارتمانمون

                                                           
19 Jimmy Hoffa 

)  



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   62 
 

مریض و روانی رو به جون من میندازه. در اصل چند باری دید که دوست پسراش منو 

 به طرز بدی اذیت میکنن.

 جرعه ی بزرگ دیگه ای از شرابم مینوشم.

تو اون مواقع خیلی حالش به خودش نبود، اصال نمیدونم میشه گفت که تو این  البته-

 مشغول مواد کشیدناش بود و پارتیش چند میکرد یا نه. خوشبختانه وقتی که دنیا سیر

 . توی کمد قایم میشدم، زیرخیلی وقتا میتونستم خودمو قایم کنم روز طول میکشید

 تم توش جا بدم.. جایی که میدونستم امنه. تخت یا هر جایی که جسم کوچیکمو میتونس

به شدت ناراحت به نظر میرسه. اشک ها توی چشماش  نگاه کوتاهی به نیکول میندازم.

میدرخشن. مایک صورتش درهمه و چشم هاشو روی کیلی که دور از ما، تو اتاق 

 پذیرایی با عروسک هاش بازی میکنه متمرکز کرده. 

 آهی میکشم.

و منو تو یه وضعیت به هر حال، باالخره وسط یکی از مهمونیاش پلیسا سر رسیدن -

 بدی با یکی از همون عوضیای مست پیدا کردن. 

 فشار میده. هم نیکول به سختی نفس میکشه. مایک دندوناشو روی

 نیکول زمزمه میکنه:

 ..وایی عسلم.-
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ار که یه عمر از اون زمان ها دستمو تو هوا تکون میدم. این برای خیلی وقت پیشه. انگ

 گذشته.

همین دیروز این اتفاق ها  ام صادق باشم، بعضی وقتا طوریه که انگارولی اگه بخو

 افتادن.

 وقتی که به پرورشگاه رفتم خیلی زود با یه پسری به اسم لئو آشنا شدم. فقط برای-

یح توضشدیم. وابسته چند ماه باهم تو یه خونه بودیم ولی تو همون مدت کوتاه بهم 

تو  هیچ وقت ،تو اون سن کم که سیبرای کاینکه وابستگی بینمون چقدر قوی بود 

 خیلی سخته. تنهاترین آدم دنیاست احساس کنه شرایطی نبوده که

 مکث میکنم. توی ذهنم گم میشم.

 فقط به خاطر این نبود که هر دومون شرایط یکسانی داشتیم. به خاطر این بود که...-

 میکنم. افکارم رو جمع و جور میکنم. دوباره مکث

انگار که نیمه ی دیگمو پیدا کرده بودم و باالخره احساس کامل بودم میکردم. شاید -

همچین احساسی برای منی که فقط ده سالم بود غیرعقالنی به نظر برسه ولی این 

 حقیقته، به همین اندازه آشکار و ساده. انگار که همه ی اون ده سالی که با درد

گذروندم فقط برای این بود که منو تو همون زمان و مکان به اون پسر برسونه و من 

 رسوند. بودنشون منو بهش کهفقط میتونم ممنونِ اون همه درد باشم 
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 به نیکول و مایک نگاه میکنم. هردوشون با تعجب به من زل زدن. تو این سه سال اخیر

زدم بهشون ع به خودم راجامروز ، این همه حرف هایی که از زمانی که اونا رو شناختم

 تقریبا یه رکورد محسوب میشه.

اولش یه ارتباط دوستانه باهم داشتیم و من بهش مثل یه برادر بزرگتر، یه حامی نگاه -

اشق هم شدیم و عاشق و ما بزرگتر شدیم، ع ه سال ها گذشتمیکردم ولی وقتی ک

هم نیست موقتی اتفاق میفته رین جای دنیا باشی، حتی اگه تو زشت توریه که شدن ج

رو  یاون جای نمیتونی لحظاتش رو جز زیبایی با چیز دیگه ای رنگ کنی.کجا باشی، 

 ..ی قشنگ کرد.هارویا تبدیل به باشه، اکابوسمثل  که میتونست برام

وی دادگاه ت میدادم ولی اون حتی یه بارتوافقی یا غیر توافقی باید علیه مامانم شهادت -

 ها شرکت نکرد.

 مکث میکنم. اجازه میدم یادآوری اون شکنجه رو عمیقا احساس کنم.

عشق میگرفتم همیشه احساس میکردم میتونم  لئو حالمو خوب میکرد. وقتی که ازش-

 خوب باشم.

 چشم هام از اشک پر میشن ولی برای ادامه دادن باید خودمو جمع و جور کنم.

دیگه، یکم دورتر از پرورشگاه من منتقل شد ولی هرچقدر که  اون به یه پرورشگاه-

میتونست به دیدنم میومد و ما همیشه روی پشت بومِ بیرون پنجره ی اتاقم همدیگرو 
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 هم. باهم خیال بافی میکردیم.. باهم برای زندگیمون نقشه میچیدیم.. خیلی بچیمیدید

 بودیم ولی خیلی هم مطمئن بودیم.

 لبخندی رو که راهشو به لب هام باز کرده بگیرم.نمیتونم جلوی 

وقتی که من چهارده ساله و اون پونزده ساله بود توسط یه زوج به فرزندخوندگی -

گرفته شد. یکم عجیب بود چون که خیلی خیلی به ندرت پیش میومد یه نوجوون به 

اون  هفرزندخوندگی گرفته بشه. جز چیزایی که لئو بهم گفته بود من هیچی راجع ب

زوج نمیدونستم. اونا خیلی مهربون بودن و فقط میخواستن به یه بچه ای که امید نداره 

ش خوشحال بودم به جز وقتی که من بی اندازه برا خونه ای داشته باشه یه سرپناه بدن.

فهمید پدرخونده ی جدیدش یه کار جدید تو سن دیگو گرفته و اونا باید خیلی زود 

قول دادیم که منتظر هم بمونیم، قول داد که وقتی هجده سالم هم ه ب نقل مکان کنن.

 به محض ندگی باهم بسازیم. بهم قول دادبشه دنبالم میاد و اون موقع میتونیم یه ز

اینکه به سن دیگو برسه برام از همه اطالعاتش نامه مینویسه و با نامه میتونیم باهم در 

 مِ من برای اون میمونه. اصال نمیتونستمخواست که بهش قول بدم تما مم. ازیارتباط باش

که کاری غیر از این بکنم. توی ذهنم، من به لئو تعلق داشتم و اون به  تصورشو بکنم

 من تعلق داشت. فاصله نمیتونست هیچ چیزی رو تغییر بده.

 نیکول دستشو روی قلبش میذاره و زیر لب میگه:

 وایی عسلم...-
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 آهی میکشم و ادامه میدم.

ید. ر منو بوسو برای اولین باپیشم اومد بل از اینکه بره برای خداحافظی یه شب ق-

ورم اینه که اون بوسه معنی یه عهد برای ما داشت. همیشه شنیده وقتی میگم بوسید منظ

بودم که مردم میگم تو یه بوسه گم میشن ولی انگار که همون ثانیه ای که لبامون لمس 

وجودمو از هم جدا  یتکه ها ر که با اون بوسههمدیگرو پیدا کردیم. انگا ، ماشدن

 میکرد و دوباره بهم برمیگردوند.

به خودم میام متوجه میشم که دارم لب هامو با انگشتام دوباره ساکت میشم و وقتی 

عقب میارمشون و نگاهمو به سمت مایک و نیکول که بهم زل زدن  لمس میکنم.

 برمیگردونم.

 نیکول تکرار میکنه.

 عسلم...وایی -

 و واقعا هیچ حرف دیگه ای نیست که بگه.

 چشمامو معطوف نیکول میکنم و تیر آخر رو به هدف میزنم.

 ولی اون هیچ وقت از سن دیگو بهم نامه ننوشت. من دیگه هیچی ازش نشنیدم.-

 :با هول میگههر دوشون هاج و واج به من خیره شدن. نیکول 

 ولی...-



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   67 
 

 مایک میگه:

 چرا...-

 باال میارم.دستمو 

که ممکن بود براش افتاده باشه بررسی  وهر اتفاقیو هشت سال اخیر، خودم میدونم. ت-

کردم.. باور کنید. هر چیزی رو که بتونید بهش فکر کنید، من قبلش بهش فکر کردم. 

من نام خانوادگی پدر و مادرشو نمیدونستم، به همین خاطر نتونستم خیلی پیش برم. 

د که بخوانمیکرد  نوچهارده ساله حتی فکرشوخیلی چیزا بودن که اون موقع، منِ 

 .به اطالعاتی که اون بهم نداده بود احتیاج پیدا میکنم بپرسه. حتی فکرشم نمیکردم بعدا

 ساما من واقعا تالشمو کردم تا یه دلیل منطقی پیدا کنم که چرا هیچ وقت باهام تما

 .نداشت. همیشه به بن بست خوردم

 نیکول با عجله میگه:

 ولی شما خیلی بچه بودید ایوی.-

 م حرفشو قطع میکنم.با تکون دادن سر

نه، میدونم که بچه بودیم ولی اون احساسات خیلی خیلی واقعی بودن. برای -

گفت ولی شکی ندارم که هردومون. هیچ نظری ندارم که چرا ولم کرد، چرا بهم دروغ 

خیلی خیلی واقعی بودن. به چیزی غیر از این فکر نمیکنم. نمیدونم چرا  احساساتش

 نمیخوام به اینکه اصال وجود نداشتن فکر کنم.  اون حس ها عوض شدن ولی
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 لبمو گاز میگیرم.

ره تا زیر گازو خاموش کنه و در صدای بلندی از آشپزخونه میاد و نیکول از جاش میپ

 ض سی ثانیه برمیگرده و دوباره گنگ نگام میکنه.عر

 برای اینکه یکم حال و هوای اتاقو عوض کنم، میگم:

 ...یش بودل پبگذریم! اون واسه هشت سا-

 .تلخ داستان کمی آرومشون کنمباید به خاطر پایان 

سپس بقیه داستان رو تند تعریف میکنم تا به جیک و ارتباطش به لئو میرسم و از اینکه 

 چطور باهاش روبرو شدم و امروز سر و کله ش پیدا شد و شمارمو گرفت میگم.

 نیکول فریاد میزنه!

 عـجـب! این کار سرنوشته ایوی، خود خودشه. من واقعا واسه لئو ناراحت شدم... -

 با ناراحتی نگاهم میکنه.

 ولی گفتی که جیک معرکه ست مگه نه؟-

از خنده منفجر میشم. این خودِ نیکوله. چشمک میزنه. میفهمم به خاطر اینکه منو به 

 خنده بندازه این حرفو زده.

فراتر از معرکه. نمیدونم چرا میخواد وقتشو با من بگذرونه آره. رسما معرکه ست. -

 ولی به نظر میرسه واقعا تصمیمشو گرفته.
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رو گردنم دو تا کله درآوردم. نیکول با  و مایک طوری نگام میکنن که انگار نیکول

 مهربونی میپرسه:

 اممم.. عسلم، اخیرا به خودت تو آینه نگاه انداختی؟-

 میده:مایک سرشو تکون میده و ادامه 

ما اومده بودی  20ال پیش که به مهمونی چهارم جوالیایوی میدونستی تابستون س-

و با ت تا شاید من بتونم تموم مردایی که تو اون مهمونی بودن فرداش بهم زنگ زدن

 کنم؟ شونآشنا

 دستمو تو هوا تکون میدم و با لبخند میگم:

 واقعا دوستای عجیبی داری مگه نه؟مایک خودتم میدونی که -

 مایک میخنده.

م همهمونی تو اون میدونم. ما برقیا تو این کارا خیلی استعداد نداریم و همه ی مردای -

 همینطور بودن ولی هر چی باشه اونا هم مردن ایوی و بر حسب اتفاق چشم هم دارن.

ا عید اعتراف کنم که واقهمون موقع کیلی داخل پذیرایی میدوه و شام میخواد. و منم با

 گرسنه هستم. ظاهرا زیادی کالری سوزوندم.

                                                           
20)  ( 
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رو از روی گاز میاره و منم نوشیدنی ها  مت آشپزخونه میریم و نیکول ماهی تابهبه س

 رو آماده میکنم. حاال میز آمادست.

 نیکول با صدای بلند به مایک میگه:

 ساالدو از تو یخچال بیار عزیزم.-

پالستیکی برمیداره و با چند شیشه سس و ادویه به ما ملحق  مایک یک ظرف با پوشش

 میشه. همه میشینیم و قبل از کشیدنِ غذا با عجله دعا میخونیم.

رسیم و راجع به وسط شام، باهم گپ هم میزنیم و از کیلی درباره ی مهدکودکش میپ

کمی سر به سرش میذاریم. جمعمون گرم و صمیمانه ست و  21دوست پسرش، میسون

. مثل همیشه که برای شام به خونه داشته باشم مثل همیشه احساس خوبی باعث میشه

نواده ای برای م که منم میتونم در آینده خوی نیکول و مایک میام به این فکر میکن

ه که خیالبافی کنم. بهتر خودم داشته باشم یا نه. امیدوارم ولی نمیخوام خیلی راجع بهش

 گرم و صمیمی اونا کافیه. این کارو نکنم. فعال، داشتنِ جمعِ

بعد از شام نیکول ماشین ظرفشویی رو پر میکنه و منم پیشنهاد میدم که کیلی رو به 

ر دوان رو از آب گرم و کف پر میکنم و  خوابونمش. طبقه ی باال میریم.حموم ببرم و ب

 شوره باهم گپ میزنیم و میخندیم.همون حینی که خودشو می

 وقتی که با حوله خشکش میکنم میگه:

                                                           
21 Mason 
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 خاله ایوی برام قصه میگی؟ قصه های تو بهترینن!-

 لبخند میزنم و با حوله ی تو تنش محکم بغلش میکنم.

باشه خوشگلم. ولی امشب باید یه قصه ی کوتاه باشه چون خاله ایوی خسته ست و -

 ؟سرکار، قبوله اید زود بیدار شه برهردا بف

 با ذوق میگه:

 قبوله.-

کمکش میکنم لباس خوابشو بپوشه و دندوناشو مسواک بزنه و بعد تو تختش 

 همدیگرو بغل میکنیم و من شروع میکنم.

 .دوست داشتنی و زیبا و شیرین بودروزگاری یه دختر کوچولو بود که خیلی  یروز-

خوشمزه  به یه آبنبات ونلباش میبوسیدنی شیرین بود که همه ی کسایی که اونو قدربه 

 تبدیل میشد. 

 کیلی اخم ریزی میکنه و میپرسه:

 خاله ایوی؟ ون مثل آبنبات سفت میشدیعنی لباش-

قط . فیکم تیره تر از لبای معمولی رنگشو  نه سفت نمیشد. فقط طعم دار میشد-

رمز وانیل ق. مامانش که میبوسیدش لباش طعم بلکه لذت بخش هم بود خوشمزه نبود

 .س میگرفتمیگرفت، خواهرش که بوسش میکرد مزه ی آدام
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 میگرفتو دوست نداشتن چی؟ ونولی خاله ایوی اگه اونا مزه ای که لباش-

اون طعم فقط سه ماه میموند و بعدش کم کم از بین میرفت ولی همه عاشق مزه ای -

زگار بود و هر اون طعم یه جورایی با مزاجشون ساکه لباشون میگرفت میشدن چون 

 دفعه هم لباشون همون طعم رو میگرفت.

 کیلی سرشو تکون میده و خودش رو بیشتر بهم میچسبونه.

. همه از سر زبونا افتاد و استعداد بی همتاش باالخره حرف اون دختر کوچولو-

سرتاسر دنیا میومدن و دختر رو میبوسیدن تا لباشون طعم آبنبات بگیره. خیلی زود 

قدر زیاد شد که مامان و باباش برای اینکه بتونن کنترلشون کنن کارشونو تعدادشون ان

 کنار گذاشتن و یه کار جدید شروع کردن و اسمشو گذاشتن لبای آبنباتی.

 کیلی خمیازه میکشه و منم همینطور.

دختر کوچولو روز به روز که بزرگتر میشد غمگین تر و غمگین تر میشد چون که -

قط از تواناییش استفاده کنن. پدر و مادرش میدیدن که اون همه پیشش میومدن تا ف

و هر هفته میگذره و دختر کوچولوی شیرینشون جلوی مدام داره منزوی تر میشه 

 چشماشون پژمرده میشه.

 کیلی دوباره خمیازه میکشه.
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به همین خاطر، یکی از نیمه شب ها به یه جای خیلی دور رفتن و دیگه خبری -

رین و سرخ ت ،اهالی بومی یه طایفهتو یه قسمتی از استرالیا،  یگنازشون نشد. ولی م

 شیرین ترین لب ها رو تو کل اون سیاره دارن.

زیر چشمی به کیلی نگاه میکنم و بلند میشم و لحاف رو تا صورت کوچولوی زیباش 

 باال میکشم.

 خواب آلود لبخندی میزنه و میگه:

من به چیز خیلی بهتری واسه آخرش فکر موم کردی خاله ایوی. آخرشو خیلی زود ت-

 .میکنم

 میخندم.

 باشه پس منتقد کوچولو. واسه شنیدنش لحظه شماری میکنم. -

دوباره بهش لبخند میزنم و پیشونیشو میبوسم و به سمت در راه میفتم. همونطور که 

 چراغو خاموش میکنم زیر لب میگم:

 شبت بخیر کوچولوی شیرین.-

 میشنوم.در حال بستن در صداشو 

 شب بخیر خاله ایوی.-
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 فصل هشت

 

 ایوی ده ساله و لئو دوازده ساله ست.

یشتر بفه تریا به سمت میز همیشگی که داخل کا ،که سینی ناهار تو دستمه همونطور

که هیچ وقت ، پسری 22میرم و متوجه اون میشم. دنی پُولم یویلو شریک میشد با وقتا

نمیده. چشم هامو به چپ و راست میگردونم فرصتو از دست برای دست انداختن من 

نو م ی اون رد بشم. هیچ راهی نیست.بلکه بتونم راهی پیدا کنم تا مجبور نشم از روبرو

همه چیزو بدتر میکنه. سرمو باال میگیرم و اون  یده و اگه برگردم و فرار کنم،د

 همونطور که از روبروش رد میشم سعی میکنم نادیدش بگیرم.

راز ای دپهستم که وقتی نفس راحت میکشم متوجه  گذشتن از کنارشانقدر درگیر 

گرفته بودم و به همین خاطر موقعی که پام به پاش گیر  شدش نمیشم. سینیمو جلوم

، هویج های . پنیرمیکنه، سنگینیِ سینی باعث میشه به جلو خم بشم و پخش زمین بشم

ردم میریزن و مقداری هم از آبپز شده و ژله روی آستین های کوتاهم و پایین بلوز ز

 صورت و موهام آویزون میشن.

به خودم میام و سینی رو رها میکنم و میچرخم و با غضب، چهار دست و پا عقب 

و از روی غذای پخش شده از دنی فاصله میگیرم. وقتی میبینم هنوز سر جاش میرم 

                                                           
22 Denny Powell 
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و نیشخندی روی لب هاش، آروم روی پاهام  چشم هاشهتوی  شسته و آشکارا خندهن

 وایمیستم و احساس میکنم یک آدم دیگه ای شدم.

بین غذای پخش شده روی زمین و شیری که زیر پاهام ریخته بود و همچنان هم 

قتی . وی گیر کردمناکداشت از جعبه ی سوراخ شدش چکه میکرد، تو وضعیت وحشت

. خنده ها میکنن، احساس شکست میکنم پر گونه هام داغ میشن و اشک ها چشم هامو

 خنده هم شروع به های ترسیدمو میگردونم، بقیه شروع شدن و همونطور که چشم

به کسایی که با ترحمِ تو چشماشون میکنن. باالخره دنی تسلیم میشه و قهقهه میزنه. 

بهم زل زدن نگاه میکنم و این نگاه ها حالمو بدتر میکنه. به سرعت چشم ازشون 

 رم.میگی

ناگهان دست کسیو روی بازوم احساس میکنم که محکم بهم چنگ میزنه و صدای 

 پسری رو میشنوم که آروم میگه:

 راه بیفت ایوی. کمکت میکنم خودتو تمیز کنی.-

چشم هام به آرومی در جست و جوی اون به دستی که روی بازوم بود نگاه میکنم و 

از من  که ماه پیش به پرورشگاه اومد.، پسری 23به حرکت درمیان. اون لئو مک کناست

بزرگتره، انگار که چند هفته پیش هم تولدش بود و دوازده ساله شد. من سه ماه دیگه 

قدم بلندی برمیدارم تا از روی غذاهای  یازده سالم میشد. سرمو تند تند تکون میدم و

                                                           
23 Leo McKenna 
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نم متوجه یکزیر پام رد بشم ولی لئو به موقع بغلم میکنه. وقتی که به صورتش نگاه م

 میشم که متفکرانه به دنی پُول خیره شده. دنی متوجهش میشه و معترض میگه:

 به چی زل زدی؟-

 .ه نیمه تو سرت داشته باشی چه شکلی میشیداشتم تصور میکردم اگه یه مغز نصف-

چشمات... گفتنش سخته. باید قدرت تخیل باالیی  هم اطراف شاید مثال یه تغییری

 داشته باشی.

 ز جاش میپره. صورتش قرمز میشه و دستاشو مشت میکنه.دنی ا

 تو چی گفتـ...-

ولی همون موقع صدای تلق تولوق پاشنه ی کفش هایی رو میشنویم که به سمت کافه 

 تریا میاد. دنی سر جاش وایمیسته.

 لئو به همه ی کسایی که تو اتاق بودن نگاه میکنه و میگه:

 ؟. واضحهبیفته هیچ کس حق خندیدن نداره.اگه همچین اتفاقی واسه کس دیگه ای -

زیر لب فحشی میده و منو به سمت در راهنمایی میکنه. رئیس پرورشگاه، خانوم هنری 

 وارد کافه تریا میشه و لئو بهش میگه:

 ایوی تصادفا سینیشو انداخت. من میبرمش دستشویی.-

 میکنه و میگه: مبا نگرانی نگاه
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 تا بیاد تمیزش کنه. تو حالت خوبه عزیزم؟اوه. باشه. مستخدمو صدا میزنم -

همونطور که بیرون میریم فقط سرمو تکون میدم. نمیدونم چرا لئو بهش نگفت که کار 

 دنی بود. انقدر خجالتزده هستم که نمیتونم حرفی بزنم.

 ویلو توی راهرو پشت سر ما میدوه. آرنجمو میگیره و زمزمه میکنه:

 ایوی حالت خوبه؟-

وم حرف میزنه انگار که فکر میکنه اگه بلند حرف بزنه باعث میشه ویلو همیشه آر

 کسی متوجه حضورش بشه. بهش نگاه میکنم و لبخند اطمینان بخشی میزنم.

لئو رو تو راهرو رها میکنیم و به دستشویی دخترها میریم. به بهترین شکل ممکن با 

روی صورت و  لباسمو پاک میکنم و تکه های غذا رو از ،دستمال کاغذی مرطوب

 اسمکه لبا جایی موهام برمیدارم سپس برای چند دقیقه جلوی خشک کن می ایستم ت

می ایستم آهی میکشم و داخل دهنمو گاز میگیرم  تقریبا خشک میشه. وقتی جلوی آینه

دیدن، چتری های خیلی  وو برای چند دقیقه به خودم نگاه میکنم. میدونم همه چی

بلند.. چون که هیچکس منو آرایشگاه نمیبرد تا موهامو مرتب کنم، لباسای کهنه ای که 

هم نیاز داشتم)خیلی خجالت  قت به یک لباس زیرحسابی تنگ شده بودن. در حقی

میکشیدم که از کسی بخوام برام همچین چیزی بخره( و کفشی که موقع راه رفتنم تلق 

 مد. چون که کفه ش داشت درمیو ا میدادتلق صد
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 میچرخونم. و در سکوت نگام میکنه، جایی که ویلو ایستاده چشم هامو به سمت چپ

 که فقط مخصوص ویلوئه لبخند میزنه و میگه: با اون لبخند شرمزده

 اون پسره از تو خوشش میاد.-

 ابروهامو باال میدم و لبخند میزنم.

 پُول خوشش نمیاد.لئو؟ فکر نمیکنم.. اون فقط از دنی -

 زیرکانه میخنده.

 شاید از اون خوشش نیاد ولی هنوزم میگم از تو خوشش میاد.-

 منم لبخند زیرکانه ای میزنم و همونطور که از دستشویی بیرون میریم دستشو میگیرم.

یکی از پاهاشو خم کرده و به دیوار تشویی وایساده. لئو تکیه زده به دیوار روبروی دس

 هاشو توی جیباش فرو کرده. وقتی زنگ رو میزنن لبخندی میزنه و میگه:زده و دست 

 بیایین، شما دخترا رو تا کالس میرسونم.-

سپس دستشو توی کوله ش میبره و یه بسته ی کوچک بادوم زمینی بیرون میاره و به 

 ناهار من. اینم از من میده و چشمکی میزنه.

*** 
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و تکالیفمو انجام میدم که همون  پله های ورودی پرورشگاه نشستم بعد از مدرسه روی

م کرده و کبود و لب های خونیشو میبینم وقتی که چشم های ور باال میاد.موقع لئو 

 چشمام درشت میشن.

 میفتم و زیر لب میگم: هبلند میشم و به سمتش را

 وای خدای من، چه اتفاقی افتاده؟-

مین خاطر سرجام وایمیستم و دستامو به کمرم میزنم و با با شیطنت لبخندی میزنه. به ه

 استهزا نگاش میکنم.

 لئو واقعا چی باعث شده فکر کنی کتک خوردن خنده داره؟-

 خنده داره چون دنی پُول از من داغون تره.-

لئو! اون دوبرابر توئه! میتونست تو رو به کشتن بده. باورم نمیشه که این کارو کردی. -

 چرا؟

 جمع میکنه و غضبناک نگام میکنه.لباشو 

 حقش بود.. دلیلش اینه.-

 نفس عمیقی میکشم. جلوتر میرم تا لمسش کنم اما دستمو عقب میارم.

 ولی صورتت.. انگار که درد میکنه.-

 چیزی نیستن. در مقابل بقیه دردااین دردا -
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 آرومی ازم رد میشه و داخل خونه میره. اینو میگه و با طعنه ی

 میفهمم و یاد یک جمله میفتم:منظورشو 

 چوب ها و سنگ ها میتونن استخوناتو بشکنن ولی اسم ها هرگز بهت آسیبی نمیزنن.-

 ولی اگه همش برعکس باشه:

چوب ها و سنگ ها و مشت ها میتونن استخوناتو بشکنن ولی این حرف ها هستن -

 رو میشکنن. که قلبت
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 فصل نه

 

که یک تماس از دست رفته و یک پیام از  کاریم میبینم تایم استراحتِ موقعروز بعد، 

 همون شماره ی ناشناس دارم.

 بیکار شدی بهم زنگ بزن خوشگله. جی ام.

 وای خدای من! شماره ی جیکه! بهم گفته خوشگله.

 مضطرب شمارشو میگیرم و اون با:

 ایوی.-

 جوابمو میده.

 سالم جیک.-

 میزنم؟ لعنتی.چرا انگار دارم نفس نفس 

ت میتونم صحببیشتر نگوش کن.. االن دارم میرم سر یه جلسه واسه همین یه دقیقه -

 کنم ولی میخوام امشب واسه شام ببرمت بیرون.

 متعجب میگم:

 اوه.. امم من...-
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 به شوخی میگه:

 ایوی االن منظورت بله بود یا سوالی که جوابش بله ست؟-

 لبخند میزنم.

 بریم. من.. باشه میتونیم-

 دستپاچگی میکنم.یکدفعه احساس خجالت و 

 عالیه. ساعت هفت میام دنبالت.-

 خنده رو توی صداش بشنوم. میتونم

 اممم...-

 مثل احمق ها به تته پته میفتم.

 امشب میبینمت ایوی.-

 اینو میگه و قبل از اینکه دوباره پشت تلفن تته پته کنم گوشی رو قطع میکنه.

 لعنت به من!

*** 
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ون وقتاییه که آرزو میکنم کاش وان داشتم. عمیقا دلم میخواد قبل از قرارم با جیک از ا

قبل از یک قرار با  تو یه وان خودمو بشورم. اصال نمیدونم چرا. فقط انگار که باید

 کاری بکنم. یک قرار با جیک مدسن! جیک مدسن

 امنیت بهم ساین اصال ح برای یه لحظه وحشت زده میشم. دست و پام رو گم میکنم.

تم سنمیده. نکنه سعی کنه منو ببوسه؟ شاید بهتر باشه قرارو بهم بزنم. من اصال بلد نی

 که چه جوری باید سرقرار برم.

خودم رو جمع و جور میکنم. این فقط یه شامه. اگه احساس ناراحتی کنم بهش میگم 

 بربیام.که حالم خوب نیست و برمیگردم خونه. بسیار خب.. میتونم از پسش 

شِیو میکنم و هر اینچ رو مرطوب میکنم. الک های قبلیمو  دوش میگیرم و همه جامو

 پاک میکنم و روی ناخن هام الک قرمز براق میزنم. 

ک میکنم و سپس دور بیگودی میپیچمشون و وقتی الکم خشک میشه موهامو خش

 وقتی فرفری میشن روی کمرم رهاشون میکنم.

میزنم و یکم هم خط چشم مشکی از همیشه بیشتر آرایش میکنم و مثل همیشه ریمل 

 رژگونه و رژ لب مایعی توت فرنگی. میکشم به همراه

کم کمد کوچ که باهاش سِت بود میپوشم و به سمت ت مشکی توری با لباس زیرشر

 راه میفتم.
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خاطر پس از کلی  هیچ نظری ندارم که جیک واسه شام کجا میخواد منو ببره به همین

 فکر کردن به نیکول پیام میدم.

 با جیک قرار دارم! واسه شام چی بپوشم؟ بهم نگفته که کجا قرار بریم.

شلوار مشکی، تاپ دوبنده ی کرم چــی؟ فردا باید همه رو با جزئیاتش واسم تعریف کنی. 

. ولی تاپکه واسه شام تولدم پوشیده بودی و  صندلِ بندی مشکی. کت پشمی مشکی روی 

 (;وقتی درو براش باز میکنی کت تنت نباشه 

 باشه. نجاتم دادی. فردا حرف میزنیم.

 واسم از آقای جذاب دزدکی عکس بگیر.خوش بگذره.  (;آره حرف میزنیم 

:p 

لباسایی رو که نیکول گفته بود میپوشم و به خودم تو آینه نگاه میکنم. شلوار مشکیم 

خیره کننده ست. احساس دلواپسی میکنم. نمیدونم روم مناسبه ولی تاپ کرمم خیلی 

بندهای خیلی نازکی داره و از زیر سینه  میشه همچین چیزی رو جلوی جیک بپوشم.

گشاد میشه به همین خاطر روی سینه هام خیلی کیپ وایساده به قدری که برجستگیش 

 رو چند برابر نشون میده.

ل میم میگیرم یه بطری شراب باز کنم و قباز آینه رو میگیرم و نفس عمیقی میکشم. تص

 از اومدن جیک یه لیوان بخورم بلکه بهم جسارت بده و اضطرابمو کم کنه.
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میشنوم.  صدای تقه ای رو روی درهمونطور که جرعه ی چهارم از شرابمو میخورم 

 دقیقه ست. 6:53ساعت 

به  و ای آب میکشم رفشویی خالی میکنم و لیوانمو عجلهشراب نیمه تمومم رو توی ظ

شمام براندازش سمت در میرم. وقتی که در رو باز میکنم جیک بهم لبخند میزنه. چ

ه خاکستری، پیراهن سفید دکمه دار، کمربند مشکی و کفش های میکنن. شلوار مردون

ی.. بدون دعوت، قدم داخل میذاره و ناگهان با دستاش چونمو قاب رسمی مشکی. وا

 سمت خودش میکشه. میگیره و محکم منو به

برای یه ثانیه چشمامون بهم میفتن و آتیش توی چشماش رو میبینم قبل از اینکه لب 

 هاش روی لب هام سقوط کنن.

 از ته گلوم صدایی درمیارم و دستامو دور گردنش میندازم.

 زبونم برخورد میکنه ناله ای میکنم. میاره و وقتی باداخل دهنم  وزبونش

 مزه ی خوبی داره.

 خیلی میگذره و هیچ وقت به این شکل بوسیده نشده بودم. زمان بوسیده شدنم از

 بدنمو بیشتر بهش میچسبونم تا بیشتر احساسش کنم. با زبونش لبامو غارت میکنه. 

یکی از دست هام به سمت موهای نرمش میره و انگشتام بینشون فرو میره که همون 

 موقع یکی از دستاشو پایین میاره و باسنمو قاب میگیره. 
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تو پاهام احساس ضعف میکنم و خودمو بیشتر بهش میچسبونم. بوسه ش تنها چیزیه 

 که منو به این دنیا متصل میکنه، تنها دلیل زندگیم.

ترضانه صدای معازم جدا میکنه به سختی نفس میکشه و یه قدم عقب میره. وقتی لباشو 

ت نم که لبخند شیطنای از انتهای گلوم درمیاد. چشمامو آروم باز میکنم و جیک رو میبی

 .آمیزی روی لب هاشه

 عجب.. توام بلدی ببوسی.-

فس، نسختی میکشم و با هر خجالتزده لبخند میزنم. سعی میکنم به خودم بیام. نفس 

 و خواستنیش رو به وجودم میفرستم. عطر چوب

 مثل احمق ها میگم:

 ووو...-

 دوباره زیرکانه میخنده و میگه:

 آره.. گشنته؟-

 تند تند پلک میزنم و وقتی متوجه سوالش میشم میگم:

 آره.-

در رو قفل میکنم و کتمو میپوشم. تا ماشینش که جلوی ساختمونم پارک کرده بود 

 همراهیم میکنه.
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 بهش لبخند میزنم و میپرسم:

 درستش این نبود که بعد قرارمون منو ببوسی؟-

 چشمک میزنه.

 نمیدونم فقط بوست کردم یا اینکه خودمو تا مرز جنون رسوندم.نمیتونستم صبر کنم. -

 از این حرفش خوشم میاد.

، BMWدر حالی که مثل احمق ها لبخند گشادی بهش میزنم جیک کمکم میکنه توی 

صندلی مسافر بشینم. توی صندلی نرم و چرم فرو میرم. بوی تازه ی ماشینو به روی 

راجع بهش شنیده بودم ولی هیچ وقت واقعا تجربش نکرده  ریه هام میفرستم. قبال

سرمو به عقب  حاال میفهمم که چی باعث شده انقدر حس خوبی داشته باشم.بودم. 

 تکیه میدم و چشمامو میبندم. 

 ین جدید.امممم.. بوی ماش

همزمان بوی یه ماشین چرخه و سوار میشه و من حاال، در منو میبنده و دور ماشین می

خیابون جدید و بوی چوب و خواستنی عطر جیک رو نفس میکشم. وقتی که وارد 

ا دست همونطور که ب میگیره و به طرف لباش میبره. بعد میشیم دست چپمو تو دستش

 هم نگه میداریم.  صندلیامون توچپش رانندگی میکنه دستامونو وسط 

 لبخندزنان میپرسم:
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 منو کجا میبری؟-

 بریم یه رستوران روی رودخونه.غذای دریایی دوست داری؟ با خودم فکر کردم -

 اصال الزم بود بپرسه؟

 لبخند میزنم.

 دریایی دوست دارم. خوب به نظر میرسه. آره غذای-

تا اینکه دوباره نگرانی هام شروع میشن. فکر  ند دقیقه به سکوت خوشایندی میگذرهچ

 میکنم باید از قصد و نیت جیک مدسن سر دربیارم.

احساس میکنم جیک همه ی قدرت رابطمون رو تو دستش گرفته. در حال حاضر 

میدونم که جیک برای من زیادیه اما متاسفانه با دونستن این موضوع، توی ماشینش 

ش برای شام بیرون ببره. من هیچ وقت دختری نبودم نشستم و اجازه دادم منو با خود

که تو زندگیش شانس های زیادی داشته باشه. این منم، کسی که باید باشم. و این مرد، 

 در حال حاضر تمام اراده ی منو بهم زده و من فقط یک هفته ست که اونو میشناسم.

من نفوذ ناپذیر میدونم که جیک مدسن مردیه که هر زنی دلش میخواد مالکش باشه. 

 نیستم اما احمق هم نیستم.

 لبمو گاز میگیرم و میگم:

 پس جیک، تو با خیلیا قرار میذاری؟-
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 نه...-

 مکث میکنه، فکر میکنه و بعد ادامه میده.

 زنای زیادی بودن ایوی اما نه، من با خیلیاشون قرار نذاشتم.-

دقت بررسی میکنه و به به این اطالعات ناچیز بهم خیره میشه و عکس العملم رو 

 سپس سرش رو به طرف جاده برمیگردونه.

 من به این موضوع افتخار نمیکنم ولی خب، این واقعیته. این تو رو اذیت میکنه؟-

 آشفته به نظر میرسه.

حدس هایی زدم که  بطه رو با من شروع کرده اماکه چرا جیک این را اصال نمیدونم

رفو میزنم صورتم به بی حالت ح دارم اینخوب نیستن. سعی میکنم وقتی هم اصال 

 .ترین شکل ممکن باشه

 واسه ارضای تمایالتت باشم جیک. یه جسم من نمیتونم-

 بدون اینکه بهم نگاه کنه میگه:

 من تو رو واسه این کار نمیخوام ایوی.-

 دلم فرو میریزه. وای لعنتی! من یه احمقم!

 من... چون...اوه، من فقط فکر کردم... منظورم اینه که، -
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 به تته پته میفتم. وای خدای من، یعنی میشه االن بمیرم؟

 باالخره نگام میکنه و به نرمی میگه:

وقتی کامال مال من شدی باهم رابطه رو شروع میکنیم. این ایوی منظور من اینه که -

 واست به اندازه ی کافی واضحه؟

اوری ماتش به طور غیر قابل بمستقیم به روبرو خیره میشم. نمیدونم چی باید بگم. کل

بهم غرور میده و یه جریان الکتریسته از بین پاهام به سرعت میگذره. رون های پامو 

 بهم فشار میدم.

 ایوی بهم نگاه کن. تو هم احساسش کردی، درست نمیگم؟-

چیه. بینمون جرقه های ریز رو میتونم و حق با جیکه چون میدونم دقیقا منظورش 

گرمای جسمانی و این حس قوی به کسی رو هیچ وقت احساس احساس کنم. این 

 نکرده بودم. هرگز.

 سرمو برای جیک تکون میدم و زمزمه میکنم:

 آره.-

 انگار که دارم چیزیو قبول میکنم که اصال نمیدونم دقیقا چی میتونه باشه.

میشه بهم لبخند  The Chart Houseوقتی وارد پارکینگ روبروی یک رستوران به اسم 

 میزنه.
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 ماشین رو خاموش میکنه به طرفم برمیگرده. صورت زیباش جدی میشه وقتی میگه:

 میتونم بپرسم تا حاال با چند تا مرد قرار گذاشتی ایوی؟-

 انگار که نفسش رو حبس کرده.

به روبرو خیره میشم و با متعجب میشم و احساس میکنم گونه هام آتیش میگیرن. 

 :گستاخی میگم

 مردای زیادی بودن جیک ولی شک دارم بشه گفت با خیلیاشون قرار گذاشتم.-

پره های بینیش گشاد میشن و قبل از اینکه خودش رو کنترل کنه برای لحظه ای کوتاه، 

عصبانیت چشماش رو پر میکنه و بی حرف، یک دقیقه بهم خیره میشه و باالخره به 

 نرمی میگه:

 منو دست انداختی؟-

 میپرسم:

 واسه تو اشکال نداره اما واسه من داره؟-

 آره به خاطر اینکه تو نسبت به من آدم بهتری هستی.-

 به سادگی این حرفو میزنه. انگار این، براش یه چیز آشکار تو کل دنیاست.

 جیک...-
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شروع به حرف زدن میکنم اما نمیدونم باید چی بگم. انگار که خودش میدونه من چه 

ی ولجور دختری هستم. مطمئنم که این بی تجربه بودنم به سادگی من رو لو میده. 

چیزی که اون نمیدونه اینه که من هیچ وقت برای کسی کافی نبودم. به هر کسی که 

 ه باشه.احتیاج داشتم هیچ وقت نخواست منو داشت

 من فقط یه جواب صادقانه میخوام. فقط میخوام بدونم چندتا مرد تو زندگیت بودن؟-

 فکش سخت شده. دقیقا برای چی انقدر پافشاری میکنه؟

 آهی میکشم.

با چند تا مرد قرار گذاشتم. بیشترشون رو دوستم نیکول پیگیری میکرد. هیچ کدومش -

دفعه نرسید. آخرین باری که سر قرار رفتم جدی نبود و هیچ کدومش به بیشتر از سه 

یه سال پیش بود. یه بار واسه شام رفتیم بیرون. ازم خواست دوباره منو بیرون ببره و 

 من مخالفت کردم. همینقدر کافیه واست؟

ن چواحساس خجالت میکنم و به خاطر پافشاریش روی این موضوع خشمگین هستم 

 مم زندگی اجتماعیم تا چه حد رقت انگیزه.که گفتن این حرف ها باعث میشه که بفه

 دستمو تو دستش میگیره و میپرسه:

 تو دبیرستان چی؟-

 سرم رو آروم تکون میدم و بی احساس میخندم.
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 دبیرستان؟ نه هیچ وقت تو دبیرستان با کسی قرار نذاشتم.-

برای یک لحظه بهم زل میزنه و به جلو خم میشه و با یک انگشت روی چونه م، سرم 

 و به طرف خودش برمیگردونه و روی لبامو با لطافت میبوسه.ر

وقتشه که بهت غذا بدم و راجع به چیزای قشنگتر صحبت کنیم. میخوام لبخندتو ببینم -

و صدای خندتو بشنوم. میخوام بدونم نیکول کیه، فیلم مورد عالقت چیه، چرا انقدر 

داری. همینجا منتظر دوست داری صبحای زود بدویی، چه آهنگایی روی آی پادت 

 باش.

ماشین به سمت من میاد و در رو برام باز میکنه و کمکم میکنه پیاده بشم.  از دورِ

 دستمو میگیره و به سمت رستوران راه میفتیم.

*** 

غذا خوشمزه ست. باهم  رستوران زیباییه با یک منظره ی دوست داشتنی از رودخونه.

مایک و نیکول و کیلی میگم. از اینکه  میخندیم و وسط شام حرف میزنیم. بهش از

از اینکه تو بچگی چقدر احساس ضعف میکردم و  دویدن چه حس خوبی بهم میده،

لذت  ن بکنم، از این حسچطور دویدن باعث میشه قوی باشم و احساس کامل بود

 طوری که انگار منظورم رو متوجه میشه. حرفامو تایید میکنه میبرم.
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و لبخند میزنه و بهم  البه. سرش رو تکون میدههر چیزی که میگم براش ج انگار

شجاعت میده که ادامه بدم. اون باعث میشه احساس خوبی داشته باشم و فکر کنم که 

 خواستنی هستم.

 جیک بهم میگه:

 خیلی خوب از پس همه چی براومدی ایوی.-

 ؟م رو تو هم میکشم. از چی حرف میزنهکمی اخما

 خدمتکار یه هتلم جیک.من -

 میزنم که انگار هنوز نمیدونه کار من چیه. طوری این حرف رو

 با اون گرمای خواستنی توی چشم های قهوه ایش نگام میکنه و میگه:

هیچ وقت از کار درستی که انجام میدی تا مخارجتو دربیاری خجالت نکش. خیلی به -

شتی وارد همون چرخه ی ندرت پیش میاد کسی با شرایطی که تو پشت سر گذا

تکراری نشه... مواد، حاملگی زودرس، تجاوز. به خودت افتخار کن. تو شایسته ی اینی 

 که همه ی دنیا بهت احترام بذارن. من که فکر میکنم تو بی نظیری.

تا به حال هیچ کس بهم نگفته بود که بهم افتخار میکنه. حتی یک نفر. و به همین 

م وارد میکنه و میتونم احساس کنم که چشم هام خیس خاطر این حرفش تلنگری به

 میشن. نگاهمو خجالتزده پایین میندازم و جرعه ای از شرابم مینوشم.
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 زمزمه میکنم:

 ممنون.-

برای یک دقیقه ساکت میمونیم و با اینکه اصال دلم نمیخواد وارد جزئیات گذشته ی 

سه باری که با جیک بودم خودم و لئو بشم اما کنجکاویم بیش از حد تحملمه. دو 

 :حاال ناخودآگاه میگم انقدر از مرگ لئو شوکه بودم که نمیتونستم چیزی بپرسم اما

 میشه راجع به لئو ازت بپرسم؟-

 به سرعت چشم هاش رو به چشم هام میدوزه و سرش رو تکون میده.

 البته.-

 ولی یک دفعه نگاهش کمی محتاط میشه. 

 داشت؟خوشحال بود؟ زندگی خوبی اون -

 مکثی میکنه و بعد:

نمیدونم چطور باید سوالتو جواب بدم. من خیلی خوب نمیشناختمش. منظورم اینه -

 که به جز باشگاه و مهمونیا جای دیگه ای نمیدیمش.

سرمو تکون میدم. متوجه میشم که دارم لپمو از داخل گاز میگیرم. این عادت بدیه که 

 مکث میکنم و نفس عمیقی میکشم. از وقتی پرورشگاه بودم روم مونده بود.
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وقتی که داشت میرفت بهم قول داد که باهام در ارتباط میمونه ولی هیچ وقت این -

 کارو نکرد. تو دلیلشو میدونی؟

ناراحت به نظر میرسه. انگار که برای من احساس تاسف میکنه و این دقیقا چیزیه که 

 و بدونم.ببینم ولی حس میکنم که باید دلیلش ردلم نمیخواست 

متاسفم. نمیدونم. من حتی نمیدونم زندگی شخصیش چه جوری بود و اولین باری -

و من همه ی حرفاشو قبال واست تعریف که از تو برام گفت تو همون بیمارستان بود 

 .کردم

از شرابم مینوشم. احساس میکنم با آوردن  و جرعه ی دیگه ای سرم رو تکون میدم

اسم لئو دارم اولین قرارمون رو خراب میکنم به همین خاطر خودم رو جمع و جور 

 میکنم و به جیک لبخند میزنم و میگم:

قصد داشته کسیو بفرسته، خوشحالم که اون شاید گفتنش عجیب باشه ولی اگه اون -

 کس تو بودی. امشب شب قشنگیو گذروندم.

ی میزنه اما بعد لبخند بزرگ یه ساکت میشه و صورتش حالت عجیبی میگیرهای یک ثانبر

 و میگه:

منم خوشحالم که منو فرستاد. فکر میکردم این منم که دارم بهش لطف میکنم ولی -

 ظاهرا اون به من لطف کرده.
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وقتی که بشقاب هامون خالی میشن جیک از روی میز دستش رو جلو میاره و دستمو 

 ره و میگه:میگی

 دوباره میتونم باهات بیام بیرون؟-

 سرمو به نشونه ی آره تکون میدم و پایین رو نگاه میکنم و خجالت میکشم.

میکنه و همونطور  یک سریع قبض رو امضاخدمتکار کارت بانکی جیک رو میاره و ج

 که از جاش بلند میشه میگه:

 آماده ای؟-

تم رو بپوشم و دوباره دستم رو میگیره و از لبخند میزنم و بلند میشم. کمکم میکنه ک

 رستوران خارج میشیم.

میریم. به راحتی راجع به شهر و جاهایی که دوست داریم به سمت آپارتمانم با ماشین 

گپ میزنیم. اون از بزرگ شدنش کنار ساحل تعریف میکنه و وقتی که بهش میگم 

اشه بکسی  اولین داره اون دوست دارم یک روزی اقیانوس رو ببینم، بهم میگه دوست

 کنار اقیانوس میبره.  که منو

جوابش رو نمیدم چون فکر میکنم هنوز خیلی برای خیال پردازی هایی که شامل سفر 

 میشن زوده. 
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دو سه مایلِ باقی راه رو در سکوت خوشایندی میگذرونیم در حالی که رادیو با پخش 

 موزیک مالیمی سکوت بینمون رو میشکنه.

بون ماشین رو نگه میداره چون همه جای پارک های روبروی آپارتمانم گرفته وسط خیا

شدن و جیک ماشین رو خاموش میکنه اما پیاده نمیشه. به دقت نگاهم میکنه و من هم 

لبخندی بهش میزنم. احساس میکنم که توی ماشین گرمش از همه ی دنیا جداییم و 

 فقط ما دو تاییم.

 جیک میگه:

 ی وقتی لبخند میزنی.خیلی خوشگل میش-

ه نرمی با لباش، لب هام رو یک دفعه خم میشه و چونم رو توی دستش میگیره و ب

 نوازش میکنه.

شماش یک . توی چپیشونیش رو به پیشونیم تکیه میده و مستقیم به چشم هام زل میزنه

هم زل میزنیم تپش های قلبم ه وم هست. وقتی از اون فاصله ی کم بنگاه گنگ و نامفه

ندتر میشه. نمیدونم فقط ترسیدم یا این نزدیکیش باعث شده خونم تندتر پمپاژ بشه. ت

نمیدونم تو این لحظه دقیقا چه حسی دارم. نمیدونم دلم میخواد بهش نزدیکتر بشم یا 

رمو س احساسات زیادی تبدارن و خیلی زود دارن اتفاق میفتن.ر بشم. همه این ازش دو

 ر عقب میکشم. خیلی آروم تکون میدم و در آخ

 با صدای آروم و مهربونی میپرسه:
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 چی شد؟-

 نفسم رو داخل میفرستم.

 هیچی. این اتفاقا یکم برام تازگی دارن.-

 ولی بهش لبخند میزنم و اونم بهم لبخند میزنه.

جیک منو تا در آپارتمانم میرسونه و با اینکه شبمون رو با یک بوسه ی آتشین شروع 

کرده ولی حاال با بوسه ای که بیشتر پاکه و مثل نوازش لب هامه تمومش میکنه. لبخند 

عطش خواستن، روبروی در رها میکنه. من رو ناامید و با زیباش رو تحویلم میده و 

لبخند  طفق ا تسلیمش نمیشم تصمیم نهاییم اینه کهولی برخالف خواسته ام که مطلق

 بزنم و دور شدنش رو تماشا کنم.
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 فصل ده

 

از خواب بیدار میشم. سه مایل رو اطراف پارک، به بعد، برای دویدن زود  صبح روز

سرعت میدوم. صبح پرنشاط و خنکیه. آسمون ترکیبی از رنگ های زرد و نارنجی و 

 آبی کمرنگه. 

به خونه برمیگردم و همین که میخوام در البی رو باز کنم میفهمم که قفل تعمیر شده. 

باالخره! صبر کن ببینم، اینکه جیک دو سه روز پیش از خراب بودن قفل مطلع شد و 

 امروز این قفل به طرز عجیبی تعمیر شده میتونه تصادفی باشه؟ 

ن با رادیوی کوچکی که روی با نگرانی داخل میرم و دوش سریعی میگیرم و همزما

. خودم رو خشک میکنم و لوسیون میزنم و همخونی میکنمروشویی حموم گذاشتم 

یونیفرم هیلتون رو میپوشم. امروز شیفتم زودتر شروع میشه و شب هم برای آماده 

کردن تدارکات میرم. یه مهمونی تو یکی از هتل های گرون قیمتِ مرکز شهر قراره 

ه هم پول خوبی ازش درمیاد و به خاطر همین هر وقت یکی از برگزار بشه و همیش

 این کارا گیرم میفته هیچ وقت از دستش نمیدم.

موهام رو به سرعت خشک میکنم و پشت گردنم به حالت گوجه ای میبندمش. یکم 

ریمل و رژ لب مایعی میزنم و حاال برای بیرون رفتن آماده ام. همین که گوشیمو از 
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رم. حتی پیش از خوندن ونه برمیدارم میبینم از جیک یک پیام داروی کانتر آشپزخ

 .پیامش هم لبخند میزنم

 دیشب با تو خیلی بهم خوش گذشت. امروز چی کاره ای؟

 لبخند بزرگی میزنم و سریع تایپ میکنم.

 دو جا کار دارم. دیر وقت برمیگردم خونه. (:به منم خوش گذشت. 

همین که به روبروی در البی میرسم یاد قفل جدید کتم رو برمیدارم و بیرون میام. 

 تعمیر شده میفتم و پیامم رو به سرعت با این جمله ادامه میدم:

 تعمیر شده ی آپارتمان من چیزی میدونی؟ راجع به قفلِتو راستی، احیانا 

 روی یکی از صندلی های اتوبوس میشینم و یک دقیقه بعد گوشیم دینگ میکنه.

باشم و به خاطر تعمیر نکردن، صاحبخونتو با قانون تهدید کرده باشم. ممکنه من زنگ زده 

 .اید همیشه احساس امنیت بکنیخوبه که دست به کار شده. تو ب

پیامش رو چند بار میخونم و قلبم گرم میشه. لعنتی. من دوسش دارم. این دوست 

هیچ چیزی  .اصال من و اون بهم نمیخوریم داشتن پایان خوبی داره؟ کامال واضحه که

راجع بهش با عقل جور درنمیاد و همه چیز فریاد میزنه که این رابطه یه ریسکه ولی به 

نظر میرسه اونم از من خوشش میاد. خودش گفت که همون چیزی رو که من بینمون 

احساس میکنم اونم حس میکنه. فقط آروم باش ایوی. تو فقط سر یه قرار رفتی. و 

 دارم با خودم حرف میزنم.حاال هم با حالت زننده ای 
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 باالخره، جواب میدم. 

 پس، ممنون. لطف کردی. 

 دو سه دقیقه میگذره و بعد:

شب خوبی  /من از هیچ کاری برای تو دریغ نمیکنم. دارم میرم سر یه جلسه. موقع کار، روز

 داشته باشی. میتونم فردا بهت زنگ بزنم؟

 آهی میکشم.

 ؟اگه بگم نه چی

 روز خوبی داشته باشی ایوی. (:زنگ میزنم بازم به هر حال من 

دوباره لبخند میزنم و گوشیم رو داخل کیفم میندازم. نمیخوام انقدر تو فکرش باشم. 

قصد دارم مدام بهش فکر کنم ولی حاال نه. االن تقریبا مشغول کارم و پشت سر هم کار 

 تمرکز کن ایوی.دارم. 

 اتوبوس میشم و برمیگردم خونه با کلیشیفتم رو در هتل هیلتون تموم میکنم و سوار 

وقت تا بتونم بدنم رو بشورم )چرا باید موهامو بشورم در حالی که کل شب باید به 

عت آشپزخونه رفت و آمد کنم و بوی غذا بگیرم؟( و دراز میکشم تا برای یک سا

باشم به همین خاطر ترجیح میدم از قبلش حداقل یک  بخوابم. تا دیروقت قراره بیرون

 ساعت بخوابم.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   103 
 

رتیِ داغ داره با یه کیک های صوراحتی دکمه دار آبی که همه جاش عکس کاپ  شلوار

میپوشم و به سمت آشپزخونه راه میفتم تا برای شام ساندویچ درست کنم. با  تاپ سفید

گوشت و پنیر و کاهو سر و تهشو هم میارم و یک سیب قاچ میکنم و ایستاده پشت 

 ش.  کانتر آشپزخونه میخورم

سپس به تخت میرم و گوشیمو روی ساعت شش تنظیم میکنم و دراز میکشم و با فکر 

 کردن به جیک به خواب میرم.

و به بدنم کش و قوسی میدم. احساس میکنم میتونم بقیه ی  زنگ میخورهآالرم گوشیم 

ت دارم. یونیفرم شب رو هم بخوابم. ولی برای آماده شدن فقط یک ساعت فرص

 توی و بلوز دکمه دار سفیدِ اتو شده که شلوار مشکی. یک میدارممخصوصم رو بر

 کمدم آویزونه. پیشبندم رو مرتب تا میزنم و داخل کیفم میذارم.

موهامو شونه میزنم و به همون حالت قبل، گوجه ای میبندمش. صورتم رو میشورم و 

مایعی تیره تری دندونامو مسواک میزنم و خیلی کم آرایش میکنم اما این دفعه از رژ 

استفاده میکنم. به هر حال این یه پارتی شبانه ست و حتی با اینکه من واسه کار به 

 اونجا میرم، هنوزم فکر میکنم میتونم یکم بیشتر صورتمو آرایش کنم.

دوست داره که ما یک ساعت  24مهمونی زودتر از هشت شروع نمیشه اما رئیسم، تینا

هنگی ها کمک کنیم و سینی ها رو پر کنیم. دقیقا ساعت زودتر اونجا باشیم تا برای هما

                                                           
24 Tina 
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شش و ربع راه میفتم و تا به مرکز شهر برسم زمان زیادی رو توی اتوبوس میگذرونم. 

 خونه. گردمیکی از همکارام بربا ماشین از اینکه مهمونی تموم شد  بعدتصمیم میگیرم 

به  گزار بشه وارد میشم وطبق دستور تینا از در پشتی هتلی که قرار مهمونی توش بر

 طرف سالن مهمونی راه میفتم و بعدش وارد آشپزخونه میشم.

 ایوی!-

 25نمیزنم. من صدای لند زنه و بالفاصله لبخند بزرگیمیشنوم کسی اسمم رو فریاد می

که با همون  هرجایی میتونم تشخیص بدم. اطراف رو نگاه میکنم و اون خودشه از رو

م با سرعت به طرف از سالن مهمونیدستی که برام تکون میده اطوارش موقع راه رفتن و 

منو میاد. لندن یک همجنسباز دو آتیشه و سرخوشه و من در حد مرگ دوسش دارم. 

 بلند میکنه و همونطور که میچرخونه میگه:

 ین باری که همو دیدیم خیلی گذشتهخدای من، دلم واست تنگ شده بود! از آخر-

 میگذروندی؟ هاندیدنتو نمیگیره. این همه مدتو کجا! تلفن اصال جای خوشگله

 همین که پایین میذارتم با صدای بلند میخندم و سر به سرش میذارم.

 هی، این تو بودی که گذاشتی رفتیا.-

 اما بعدش همونطور که به سمت آشپزخونه راه میفتیم با جدیت براندازش میکنم.

                                                           
25 Landon 
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 حال مامانت چطوره؟-

ش شکایتاشو راجع به گند زدن اون زنه که اومده بود خونشو همین که با اون عصبانیت-

ا این فکر کنم ب تمیز کنه وقتی که بیمارستان بود شروع کرد، من گذاشتمش و اومدم.

 اوصاف میتونم بگم که حالش واقعا خوب شده.

برگشته بود. برای کمک به مادرش که از بیماری ام اس  26وریلندن به زادگاهش در میز

کارش به بیمارستان کشیده بود. اون و مادرش فقط همدیگرو دارن و  دو ماه پیش

خیلی هم بهم نزدیکن. مادرش کامال شرایط لندن رو پذیرفته و هیچ کاری نیست که 

 لندن براش انجام نده. رابطه ی اونا واقعا زیباست.

ند میزنم و جذابیتش با اون موهای طالیی رو در دل تحسین بهش نگاه میکنم و لبخ

 یکنم و میگم:م

 واقعا از شنیدنش خوشحال شدم لَن.-

 درِ دو لنگه ی آشپزخونه ی بزرگ هتل رو باز میکنه و میگه:

 و وقتی من رفته بودم کوچولوی خوشگل من چی کارا میکرده؟-

ل داوه، خودت میدونی دیگه.. یکم اینجا کار میکنم یکم اونجا. کار، مطالعه، دویدن و -

 عاده جذاب.دادن به یه مرد فوق ال

                                                           
26 Missouri (

)  
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راه میفتم و به خوبی میدونم که االن به عقب کشیده میشم. همونطور که گفتم به عقب 

 کشیده میشم. فریاد میزنه:

 چــی؟-

و البته که هیچ کس نمیتونه مثل لندن فریاد بزنه. همه کسایی که تو آشپزخونه کار 

 یرن.بهمون چشم غره ممیکنن نگاهشون به ما میفته و قبل از اینکه برگردن سر کارشون 

بازومو میگیره و منو به طرف میز کوچکی در گوشه ای که لیست امضاها هم روشه 

 میکشه. اسمم رو سریع امضا میکنم و به طرف لندن برمیگردم و میگم:

اتفاقی دیدمش. اون دوست یکی از دوستامه و خب، اخیرا رابطمون تازه شروع شده. -

ولی وقتی  جذابه. همش همین... اون رسماباهم سر یه قرار فوق العاده رفتیم و 

 ...میبینمش تو دلم قند آب میشه.. باور میکنی؟

 اخم میکنم.

وایسا ببینم، لعنتی. جمله ی آخرمو که بلند نگفتم.. گفتم؟ االن همه چیزو خراب -

 میکنم.

قه یشه برای یک دقین با اشتیاق به من گوش میکنه و پس از اینکه حرفام تموم ملند

ش و اون یکی دست همونطور که یکی از انگشتاشو روی لبش گذاشته و ساکت میمونه

 متفکرانه به من زل میزنه. و سرانجام میگه: رو به کمرش زده،
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اسم و تو تمام این من چهار ساله که تو رو میشناالن ببین چی میگم خوشگله. تا -

مدت ندیدم حتی یه بارم به یه مرد اشاره کنی. یا یه دختر که البته فکر نمیکنم خیلی 

 باب میلت باشه. پس...

 میخندم و اون ادامه میده:

برات راحت نبوده که خودتو تو  این خیلی مهمه. این عالیه. شبمو ساختی. میدونم که-

که دلیل خوبی هم براش داری. ولی چه همچین شرایطی قرار بدی و اینم میدونم 

بخوایی چه نخوایی تهش به هیچی ختم شد. قسم میخورم ایوی، واقعا خوشحالم که 

 این شانسو به خودت دادی.

 غمگین نگام میکنه.

 خدایا، من واقعا عاشق لندنم.

 با کمی خجالت میگم:

 ممنون لن.-

ن منمیشه یا اینکه  عث بدبیاریباره ی چیزی بادرو راستی، بلند صحبت کردن -

عنتی، لهمیشه راجع به اینکه چطوری دوناتا مستقیم میرن توی ماتحتم بلند فریاد میزنم. 

 شدم. نمیتونم دیگه ازش دور بمونم. 27کریسپی کریم من معتاد

                                                           
27 Krispy Kream ) ( 
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 با صدای بلند میخندم.

 با اون لبخند بزرگ که فقط مخصوص لندنه لبخند میزنه و میگه:

 خونه یه چیز دیگه هم یاد گرفتم. ظاهرا من یه کلیشه ام.درضمن وقتی که برگشتم -

 گیج نگاه میکنم و میپرسم:

 منظورت چیه که یه کلیشه ای؟-

خودت میدونی دیگه، یه کلیشه... مثال همون داستان همیشگیه رئیسی که با منشیش -

 رابطه داره، میشه یه کلیشه!

 کلیشه ای نمیفهمم؟آره، میدونم معنیش چیه. منظورتو از اینکه تو یه -

تی که اون آهان فهمیدم. خب من مدت زیادی رو تو خونه ی مامانم میگذروندم وق-

رمانای عاشقانه رو میخونه. واسه همین منم چندتاشو خوندم و  اون همه ی خواب بود.

به این رسیدم، یه دختر خوشگل و یه همجنسباز که بهترین دوستشه. این  تصادفا

 منم یه کلیشه م. موضوع کلیشه ایه. پس

 از خنده منفجر میشم.

آهان پس اینطوریاست. فکر کنم به خاطر زیباییِ بی همتام مجبورم اطراف مردایی -

 بگردم که تمایلی به اذیت کردنم نداشته باشن. تو هم تنها انتخابمی.

 بهش چشمک میزنم و ضربه ی محکمی به باسنش میزنم.
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 ا اشمئاز صدایی از خودش درمیاره.ب لندن هم میخنده و همین که ماچش میکنم

یک ساعت بعد آشپزخونه پر از سر و صدا میشه. رئیس پنجاه سالمون، تینا با اون 

ر پ ممون احوال پرسی میکنه و بهمون توموهای بلوند وزِ فرفری و خنده ای زیبا با ه

. ق العاده ستکردن سینی ها کمک میکنه. اون مالک شرکت تدارکاته و یک رئیس فو

 طرز بامزه ای، فوق العاده شوخ طبعه. مفید و مهربونه و به

خوردنی تعارف میکنم. زن ها در لباس در سالن رقص قدم میزنم و به مهمونای آراسته 

شب زیبا و بلند و مرد ها در کت و شلوار رسمی هستند. این مهمونی برای کمک به 

و منم جز اینکه سهم  افزایش آگاهی ها درباره ی اختالالت اوتیسمی برگزار شده

کوچکی برای کمک داشته باشم نمیتونم کار دیگه ای انجام بدم. همونطور که خوراکی 

های خوشمزه ی تینا رو در اطراف سالن از مهمونی به مهمونی دیگه تعارف میکنم 

 لبخند بزرگی میزنم. 

ه بسه تا از سینی ها رو توی سالن تعارف میکنم و برای پر کردن بعدی با عجله 

 آشپزخونه برمیگردم.

 استیلِ ضد زنگ ایستاده و سینیشو پر میکنه.بلندِ  پشت کانتر لندن کنار من،

هر دفعه که نگاش میکنم ، جلوی بار وایساده دیدی؟ جذابیو که اون گوشهدختر، اون -

 از درون داغون میشم. جدی میگم.

 میخندم.
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ن رسیدم سینیم خالی شد. ایفکر نمیکنم اون گوشه رفته باشم. به وسطای سالن که -

 دفعه از اونجا شروع میکنم.

 چشمک میزنم و لبخند بزرگی میزنه.

به سالن برمیگردم و مستقیم به سمت بار میرم. اینطوری میتونم بعدا به لندن آمار بدم. 

کنار گروه کوچکی وایمیستم و همونطور که بهشون دستمال تعارف میکنم لبخند میزنم 

شون میگیرم. محتویات سینی ها نون بستنی که هر کدوم با قطره ای و بعد از سینی جلو

هست. این واسه من حال بهم زنه ولی این آدما سینیمو خالی خاویار سیاه پر شدن 

 میکنن و منم حرفی ندارم که بزنم.

که لندن ازش  ینم که احتماال همون کسیهمیب مرد رو وقتی که ازشون دور میشم یه

منه اما حتی با این نقطه نظر هم میتونم بگم مرد خوش قیافه ایه. حرف میزد. پشتش به 

 ندن میسوزه چونو باسن برجسته. با این حال دلم واسه لشونه های پهن و کمر باریک 

م . بهشون نزدیکتر میشم و اون زوج به سمتلباس قرمز چسبون توی بغلشه یه بلوند با

 مرد جیکه. وای نه!برمیگردن. نفس سختی با صدای بلند میکشم. اون 

 لعنتی! کثافت! کثافت! کثافت!

م جلوی پاهام سقوط میکنه. برای یک دقیقه بی جون سرجام وایمیستم و به دنبال قلب

اش برای یک دقیقه متعجب و چشم گردم. خیلی دیره. جیک منو میبینهراه فرار می
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ار که انگو بعد طوری لبخند میزنه  باورنکردنی ای توشون جاری میشه خشممیشن و 

 من یه دوست قدیمیم که چند ساله ندیده. 

سعی میکنم به خودم بیام و خدایا! من چقدر احمقم! خیلی سریع چشم هامو میبندم و 

 لبخندی تحویلش میدم که امیدوارم اونم ساختگی بودنشو احساس کنه.

جدا میکنه و به سمتم راه میفته. نگاه نگرانی روی خودش رو از زن لباس قرمز 

 رتشه. صو

 ایوی نمیدونستم تو هم اینجایی.-

 چشماش درشت شدن و روی من متمرکزن.

 خدای من اون بی نظیره.

 یک حقه بازِ دروغگوی عوضی هم هست.

 لباس قرمز دنبالش راه میفته و میگه: اینکه کلمه ای به زبون بیارم زنقبل از 

 تو اونو میشناسی جیکی؟-

 و باید بگم این حرفشو با خشم میزنه.

 ثافت!جیکی؟ کثافت! کثافت! ک
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به زن لباس قرمز زل میزنم و متوجه میشم برخالف اینکه صورتش خشمگینه زن 

خوش قیافه ایه. به نظر میرسه قیمت لباسش بیشتر از قیمت کل کمد من و کفش ها و 

 کتم میشه. سپس نگاهمو رو جیک برمیگردونم و احمقانه میگم:

 سالم.-

 خدایا من چقدر احمقم!

و با اینکه داره با زن لباس قرمز حرف میزنه اما چشماشو هنوز فک جیک سخت میشه 

 به من دوخته. 

 آره، البته که میشناسمش. اون ایوی کروزه.-

 سپس پس از کمی مکث سرشو سمت لباس قرمزه کج میکنه و میگه:

 .28گوئن پارکر-

 نگاهم روی گوئن برمیگرده و دوباره مثل احمق ها زیر لب میگم:

 سالم.-

 گوئن دستاشو جلوی سینه های بزرگ و پالستیک مانندش درهم میبره و میگه:

 نیازی به معرفی نبود جیکی. من فقط تعجب کردم که تو میشناسیش. -

 سپس خودشو تو بغل جیک جا میده و به من زل میزنه. 

                                                           
28 Gwen Parker 
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 جیک نفس عمیقی میکشه و دوباره فکش منقبض میشه و خوشحال به نظر نمیرسه.

به خودم میلرزم و باید به یه جایی خیلی خیلی دورتر از جیک و گوئن برم و از دارم 

 دور منظورم جایی مثل مکزیکه.

 میگم:

 بسیارخب، پس عصر خوبی داشته باشین.-

و بعد راه میفتم تا ازشون دور بشم ولی به خاطر لرزشم سینیم به جلو کج میشه و یکی 

م از لبه سرازیر میشه و قطره های بزرگ از نون ها قبل از اینکه سینی رو صاف کن

 خاویار سیاه با صدا روی صندل زیبای پاشنه دارِ نقره ای گوئن میریزن.

برای یک ثانیه هیچ صدایی از هیچکسی درنمیاد و با وحشت سر جام میخکوب میشم. 

 سپس گوئن با صدای گوشخراشی فریاد میزنه:

ده؟ نه، البته که نمیدونی! اینا کفشای وای خدای من! اصال میدونی قیمت این کفشا چن-

 دالری هستن. 140000

و خدای من، یخ میزنم. ولی مغزم میتونه اینو تحلیل کنه که من اصال نمیدونستم 

تویات کل د داره و حدس من درباره ی قیمت محدالری هم وجو 140000کفشای 

به کمد من . و اصال هم هکمدم در مقابل لباس های اون خیلی به دور از انتظار بود

 نمیومد.
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ظاهرا لندن از وسط ناکجا با سرعت سمت ما اومده و سینی رو از دستام بیرون کشیده 

و وقتی که خم شده تا سینی رو ازم بگیره با چشم های گشاد سرشو نزدیکتر آورده و 

 حاال حرکت آهسته ی لباشو میبینم که میگه:

 خوبی خوشگلم؟-

یدم و کنار گوئن که داره خاویار رو از روی کفشاش با آروم سرمو براش تکون م

 دستمال پاک میکنه و زیر لب لعنت میفرسته خم میشم و میگم:

متاسفم. لطفا بذارین کمک کنم پاکش کنین. اگه باهام تا اتاق خانوما بیایین میتونم از -

 شوینده ی لباس استفاده کنم. قول میدم مثل اولش میشه.

 است میشه و میگه:بهم زل میزنه ولی ر

 باشه!-

ینطور ادامه بده به یه مجیک همونجا وایساده و با فک منقبض نگاه میکنه و اگه ه

 اصال شوخی نیست. 29TMJن احتیاج پیدا میکنه چون محافظ ده

لندن دوباره میدوه و از یکی از سینی ها به جیک یک گیالس شامپاین تعارف میکنه و 

 برم.منم گوئن رو به اتاق خانوما می

وقتی که میرسیم بهش اشاره میکنم که روی صندلی تاشو بشینه و اونم کفشش رو 

درمیاره و با اخم های درهم به من میده. از سبد اهدایی مهمون ها روی کانتر 
                                                           

 29() 
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باز میکنم و روی کفش رو کامال  Bounceی  دستشویی یک بسته ی کوچک شوینده

پاک میکنم. همچنین از سبد مهمونا یک پاک کننده ی بچه به گوئن میدم تا روی پاشو 

 پاک کنه.

 وقتی کارم تموم میشه کفششو دستش میدم و میگم:

  مثل اولش شد! واقعا خیلی خیلی متاسفم. امیدوارم عصرتونو خراب نکرده باشم.-

صادقانه بگم، واقعا امیدوارم عصرشو خراب کرده باشم چون سعی میکنم مودب باشم. 

 که احساسم دو طرفه ست.

حرفمو نادیده میگیره و کفششو میپوشه و به سمت سینک میره تا دستشو بشوره و 

 همونطور که منم دستمو کنارش میشورم باالخره میگه:

دمی مثل تو میدونی، جیک عاشق کمک به دیگرانه. احتماال دلیلشم همینه که با آ-

 دوسته.

 دستاشو خشک میکنه و بعد برمیگرده.

این کارش محشره. فکرای دیگه ای راجع بهش نکن باشه؟ اون آخر شبا تو تخت -

 ازش لذت میبرم.که و تنها منم  خواب منه

بعد از این حرفش با طعنه از کنارم رد میشه و کمی منو به کنار هول میده و از در 

 ! گریه نمیکنم!خارج میشه. گریه نمیکنم
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لعنت بهت لئو، چرا اونو فرستادی؟ اون کامال بازیم داده. همه ی اون حرفاش که 

! وای خدای من! "تو بی نظیری ایوی"و  "تو هم اینو احساس میکنی ایوی"میگفت 

اون دوست دختر داره! این فکر باعث میشه بخوام دوباره گریه کنم اما خفه ش میکنم 

 م.و از دستشویی خارج میش

مستقیم به سمت آشپزخونه میرم و لندن هم اونجاست. منو کناری میکشه و زمزمه 

 میکنه:

عجب آدمی بود ایوی! خودشه نه؟ خودِ خودشه! چه افتضاحی! وقتی که با اون باربی -

حرومزاده رفتی دستشویی فقط با حرص قدم میزد. نگاه روی صورتش پر از غم بود 

 عسلم. چه خبر شده؟

 دستشو میگیرم و به سمت کانتر سینی ها میبرم. آهی میکشم و 

مشخصه که دوست دختر داره لندن. احتماال داشته از ترس شلوارشو خیس میکرده از -

اینکه ما فهمیدیم چه آشغالیه. منم همون احمقیم که بعد از یه قرار و حرفای قشنگ 

اتفاق افتاد اون داشت... زود واسه یه پسر غش و ضعف میکنه. موقعی که همه اینا 

حتی نمیدونم داشت چی کار میکرد! این دقیقا همون دلیلیه که نمیخوام وارد رابطه 

 بشم. خدای من! واقعا تحقیر شدم.

 با ناراحتی نگام میکنه و دستمو فشار میده.
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یادت باشه قبال چی بهت گفتم ایوی. اهمیت نمیدم که تهش چی میشه.. من در حد -

 این رابطه واست خوشحال بودم. میشنوی چی میگم خوشگلم؟ مرگ واسه قبول

 صورتمو با دستاش میگیره و برای یک دقیقه نگام میکنه و بعد زمزمه میکنه:

خدای من! تو خیلی خوشگلی. هیچ ابلیسی با لباس قرمز حق نداره اون شکلی نگات -

 کنه.

شار دستشو متقابال ف لبخند واقعی به لندن میزنم چون که اون واقعا دوست داشتنیه و

 میدم و میگم:

هی، فکر میکنی واسه بقیه مشکلی پیش نمیاد اگه همینجا سینیارو آماده کنم و تو -

 سالن نیام؟

تموم ا تقریببه عالوه االن وقت کوکتل آره فکر نمیکنم کسی مشکلی داشته باشه. -

تو مغزم اینکه این آدما میخوان ساعت نه شب شام بخورن اصال شده. وقت شامه. 

دالر به کفش پول میده احتماال خودشم میتونه  140000نمیگنجه ولی وقتی کسی 

 قوانینشو تعیین کنه.

 با ناباوری میگم:

 وای خدای من! توام شنیدی؟-

 خوشمزه و اشتها برانگیز میذارم. ی داخل سینی خمیرهای نون پر شده 
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 Paylessشنیدم ولی عزیزدلم من هفته ی پیش چندتا صندل بنددار خوشگلتر تو -

Shoes Source  دالر بود. میخواستم بخرمشون ولی اندازم  29دیدم که قیمتشون

 نمیشدن.

 از خنده منفجر میشم و لندن چشمک میزنه و مستقیم به سمت در میره.

ر با محتویات شام برای بقیه پ روبقیه ی شب رو تو آشپزخونه میگذرونم و سینی ها 

 میکنم.

 همونطور که دسرها رو میذارم تینا پرسروصدا میگه:

 ایوی عزیزدلم! شنیدم خاویار رو روی پای اون بلوند قدبلند قرمز ریختی!-

 خشکم میزنه. وای نه! به آرومی به سمت تینا برمیگردم و تو خودم جمع میشم.

 ش پاک کردم و کامال مثل اولش شد.آره تینا. فقط یه تصادف بود. من برا-

 عسلم...-

 لبخند بزرگی میزنه و ادامه میده:

به نظرت من عصبانیم؟ خصوصا اون یکی بی مزه به نظر میرسه. فقط ناراحتم که چرا -

 رو جفت پاهاش نریختی. 

 شونه هامو فشار میده و با عجله میره.

 وای، تینا معرکه ست.
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وه، وقت رفتن ما میشه. گروه دیگه ای برای وقتی شام سرو میشه و بعدش هم قه

 تمیزکاری هست و همشون توی آشپزخونه جمع شدن. 

دستامو توی سینک صنعتی آشپزخونه میشورم که لندن به آشپزخونه برمیگرده. 

 همونطور که به سمتم میاد متوجه میشم اخم کوچکی روی صورتشه و میپرسم:

 چی شده؟-

اینا  بهت بگممرد رویاییت اینو یواشکی داد به من و ازم خواست بدمش به تو. گفت -

 محبوبای جدیدشن. باید بگم ایوی، اون جذابه ولی عجیب غریبه. 

بهم میده و من متوجه میشم که مال سبد اهداییه توی بسته آبنبات نعنایی سپس یه 

 دستشویی بود.

. سپس توی دستم نگاه میکنمآبنبات نعنایی  ندیوهام میندازم و به بسته بچینی به ابر

برمیگردونمش و نمیتونم مانع لبخندی که جای اخمامو میگیره بشم. روی طرف دیگه 

 ."دنیا بهترین آبنبات نعنایی"با خط درشت چاپ شده، ی بسته بندی کوچک 

 توی سطل زباله پرتابش میکنم و سر کارم برمیگردم.
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 فصل یازده

 

 لئو سیزده ساله ست. ایوی دوازده و

کردن  هتمیز تابستون زل زدم. نگابه آسمون کشیدم و  بیرون اتاقم، روی پشت بوم دراز

ی چیزها توی این به ستاره ها رو دوست دارم چون باعث میشن احساس کنم که بعض

 دنیا همیشگین.

هم اینجا رو دوست دارم.  به این پرورشگاه اومدم و خیلیمن یک سال پیش 

سه تا از ما رو اینجا نگه داشتن ولی من اینجا اتاق  ه و مادرخونده ی جدیدمپدرخوند

یک اتاق میمونن. فضای اتاقم  یبقیه باهم خواهر هستن و باهم توخودم رو دارم چون 

خیلی کوچیکه، یه اتاق رختشویی که تغییرش دادن ولی یه پنجره داره که به یه پشت 

 بوم با شیب مالیمی باز میشه و من عاشق اینم که بیام اینجا و زیر آسمون دراز بکشم.

پدرخونده و مادرخوندم به طور واضحی حواسشون به چک هایی که برای محافظت از 

دریافت میکنن هست اما آدمای بدجنسی نیستن، بیشتر مواقع نسبت به ما بی ما 

 بی تفاوت بودنشون آرزومه. که این موضوع برای من ایرادی نداره حتی تفاوتن

و لبخند میزنم. این نشونه ی  پشت بوم برخورد میکنه روی کنارم ،یک سنگ کوچک

 که یعنی داره باال میاد.  لئوست
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 ا به سمتم میاد وبوم چهاردست و پمیشنوم که داره از داربست باال میاد و بعد از روی 

شلوارک ورزشی گشادی  میندازه و مثل من دراز میکشه. خودش رو با صدا کنارم

 استخونی برجسته ی پسرونه ش جلب میشه. پوشیده و توجهم به زانوی 

 به دقت نگاهش میکنم و اون اخم میکنه.

 میپرسم:

 ی شده لئو؟چ-

 چهره ش عصبانی میشه و میگه:

چی کار کردم که انقدر باعث شدم تا این حد ازم متنفر بشه  "نفس کشیدن"جز -

 ایوی؟

 به سمتش میچرخم و دستمو خم میکنم و سرمو روش میذارم و شروع میکنم:

 لئو...-

 ولی وسط حرفم میپره و میگه:

کنه به خاطر اینکه منو آزار بده. این اون برادرمو فرستاده تو اون جهنم دره زندگی -

نداره، همش به خاطر منه. داره یه پسر کوچولوی بی  30کارش اصال ربطی به سث

 گناهو اذیت میکنه فقط به خاطر اینکه خیلی از من متنفره و چشماش بسته شده.

                                                           
30 Seth 
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تمام این دو سالی که لئو رو چشمام از اشک پر میشن چون میدونم حق با اونه. 

فهمیدم که باباش مجسمی از یه شیطانه. بزرگترین خطای لئو این بود که شناختم 

و به خاطر گناه وحشتناک لئو که  و اونو حامله شد اش خیانت کردمامانش به باب

 ، باباش تنها هدف زندگیش رو روی شکنجه کردنِ اون گذاشته."آفریده شدنه"

م و حاد اوتیسث بیماری سدومین خطای لئو این بود که عاشق برادر کوچکترش بود. 

باباش میدونست لئو عاشق سثه، از اون استفاده میکرد تا لئو رو  چون کندذهنی داشت.

آزار بده. اون بطری آبجوش رو به سر سث پرتاب میکرد و وقتی لئو مدرسه بود و 

ی و به هر طریق شت توی کارخرابی هاش غلت بزنهنمیتونست ازش مراقبت کنه میذا

د تا با اذیت کردن لئو به نتیجه برسه. وحشتناک ترین قسمت ماجرا به سث ظلم میکر

برای  به چشم یه بازیچهگوشت و خون خودش بود ولی اونو  این بود که سث از

 .میدید ارضای حس جنون و حقارتش

 اونا سثو به یه خونه زیر نظر دولت بردن. اونجا اونو به کشتن میده.-

 میرم و بدنم رو به بدنش میچسبونم و دستشبغض رو توی صداش میشنوم. نزدیکتر 

 رو تو دستم میگیرم. 

دلیل اینکه لئو توی پرورشگاهه اینه که پس از تهدید باباش با سث، لئو سعی کرده بود 

ئو ل کنه به همین خاطر باباش به طرز وحشتناکی کتکش زده بود. اب خفهاونو توی خو

 کنه ولی اون به خاطر فرستادن سث بهاعتراف کرده بود که نمیتونسته این کارو ب بهم
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 باباش به جای که میخواسته با این کارش اجازه بدهقدری ترسیده و خشمگین بوده 

که اون تا چه حد جسوره اما  هزار بار به لئو گفتم سث خشمش رو سر اون خالی کنه.

 منو باور نمیکنه.

 آهی میکشه.

ولی فقط نمیخوام سث به خاطرش من اصال اهمیت نمیدم که چی قرار به سرم بیاد -

مجازات بشه ولی االن داره میشه به خاطر اینکه مامانم برگه های رفتنشو امضا کرده، 

بوده تا بتونه برگرده  ون احمقِ از خودراضیحتی با اینکه میدونم این خواسته ی ا

 و شکی ندارم که سپردنش به من خیلی به نفعشون بود.خونه. 

لی از سث برای اونا کار خی تماجرا اینه که با رفتن لئو، مراقب حرفی نمیزنم اما حقیقت

. لئو قبل از اینکه به پرورشگاه فرستاده بشه همه کاری برای اون پسر اری شددشو

 بردنش و کوچولو میکرد، از عوض کردن پوشکش بگیر تا بازی کردن باهاش، حموم

 .تو تخت شهر شب خوابوندن

ه سث رفت"از راهرو رد میشد زیر لبی بهم گفت  داشت توی دادگاه، اون حرومزاده که-

بعد همونطور که داشت میرفت قهقهه میزد.  "پسر. امیدوارم بتونه با شرایطش کنار بیاد

دارم میگم قهقهه میزد ایوی! و مامانمم رفتارش بهتر از اون نبود. انگار که به خاطر 

 ه میفتاد.شخصیت فوق العادش هیپنوتیزمش شده باشه فقط دنبالش را
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 تنها شاهرگدستشو فشار میدم انگار این من اشک ها روی گونه هاش سرازیر میشن و 

 حیاتی زندگیمه.

میدونی تنها دلیلی که امروز دادگاه اومدن این بود که جلوی قاضی ناله کنن تا نشون -

بدن با خوبی کردن به بچه ای مثل من و تحمل کندذهنی اون یکی بچه، با چه دردی 

 قاضی دلش میسوزه و براشون زندگی دست و پنجه نرم میکنن. شاید خیال میکردنتو 

 یه سفر به مناطق استوایی ترتیب میده.

 خنده ی بی جونی میکنه.

اما در اصل من خیلی تالش کردم تا از سث مراقبت کنم ، موضوع اصلی اینه ایوی-

حرومزاده درباره ی من  حتی نتونستم از پس یه کار بر بیام. اون گند زدم به همه چی.

باعث میشم همه کسایی که عاشقشونم نابود راست میگه. من همه چیو خراب میکنم. 

 بشن. باالخره من گند میزنم به همه چیز چون خودمم همچین آدمیم. 

 دیگه تحملم تموم میشه. آروم میگم:و 

 بس کن.-

 و بعد با تحکم میگم:

نمیدم که اون دلیل کوچیک به خاطر انسانیتت بس کن! اشتباه میکنی لئو. و من اجازه -

بذاره همچین فکری راجع به خودت داشته باشی. تو شجاع و قوی و نجیبی. تو لئوی 

 منی.
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 لئو حاال ساکته و نفسای منظم میکشه اما بدنش هنوز منقبضه و سرانجام میگه:

 یه داستان واسم بگو ایوی.-

گرمیه  ش نزدیکتر میشم. شب تابستونیبه ،نفس عمیقی میکشم و با اینکه ممکن نیست

 و به خاطر نزدیکیمون عرق کردم اما عقب نمیرم.

 هردومون برای چند دقیقه سکوت میکنیم اما سرانجام من طاق باز دراز میکشم و میگم:

روزی روزگاری یه زن خیلی زیبا بود و با اینکه صورت یه فرشته رو داشت اما درون -

که باید قلبش قرار میگرفت، به جاش یه شکاف بزرگ  وجودش تهی بود. دقیقا جایی

 ازداج میکنه. استگاریش و اون باهاشوبود. به خاطر این نقص، یه آدم بدجنس میاد خ

زن مجبور میشه از اون  یه روز زشت بود. مبه اندازه ی ظاهرش درون وجود اون مرد

ا تحملش میشه. ب بدجنس فاصله بگیره چون ذات بدش و صورت زشتش بیش از حدِ

ون ا این اوصاف، حتی آدمای بی احساس هم تا یه حدی پلیدی رو میتونن تحمل کنن.

انقدر دور شد تا به یه علفزار خلوت رسید و وسط اون علفزار دراز کشید و سکوت 

داشت این بود که همون نزدکیا نشب به وجودش رسوخ کرد. چیزی که اون ازش خبر 

د عده بود. یه شیر بزرگ که یال هاش از طال بود و غرش ریه موجود شیطانی کمین کر

بی احساس روی همین که زن زیبای . شیر تا و برق مانندش به اندازه ی غرش صد

وقتی زن چشماشو باز کرد و و چمن ها دراز کشید این شیطان آروم بهش نزدیک شد 

ود. ه بود نبچون ظاهرش شبیه هیچ کسی که اون تا به حال دید اونو دید افسونش شد
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اون زنو با چنگال بزرگش گرفت. با اینکه عجیب بود اما زن نمیترسید و فقط کنجکاو 

بود. وقتی سپیده دم از راه رسید، زیبا بیدار شد و فکر کرد تمام دیشب همش یه خواب 

بوده. اما زن حاال یه بچه توی شکمش داشت، یه پسر. و این پسر زیبا موهبت هایی از 

 به ارث برده بود، زیبایی مادرش و قلب پدرش، قلب یه شیر. هر دو والدینش

 سکوت میمونیم. هردوی ما برای لحظات طوالنی تو

 آتیش توی چشماش نگام میکنه و زمزمه میکنه: پس لئو به سمت من میچرخه و باس

 دوست دارم ایوی.-

 متقابال زمزمه میکنم:

 دوست دارم لئوی من.منم -
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 فصل دوازده

 

ازم میپرسه که دلم میخواد واسه نوشیدنی  پشت سر هملندن منو به خونه میرسونه. 

 مهه توی تختم بخزم و در رو به روی دلم میخوادشبانه بیرون برم اما من واقعا فقط 

 دنیا ببندم.

دیگه جیک رو دوباره ندیدم اما تا اونجایی که میدونم این پس از حادثه ی خاویار 

اون کنار گوئن، درد و حقارت  تماشایبهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. 

 به همراه داشت. برام بیشتری رو 

 وقتی لندن منو به خونه میرسونه، بغلم میکنه و بهم میگه که فردا بهش زنگ بزنم.

آپارتمانم نشسته و کلی شست و شو باید انجام بدم اما اگه چند الیه گرد و خاک تو -

 بیخیال همه ی این کارای هیجان انگیز میشم.نیاز داشتی جیک ثانیه  به یه همدم

 لبخند میزنه و منم بهش لبخند میزنم و آروم میگه:

 عاشقتم دختر.-

 همینطور که از ماشین بیرون میام میگم:

 عاشقتم لن.-
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نو باز میکنم و البته که ذهنم، مستقیم سراغ جیک میره. از فکر قفل در ورودی ساختمو

 اینکه اونو گوئن دقیقا همین االن دارن چی کار میکنن مور مورم میشه.

وارد آپارتمانم میشم و دوش سریعی میگیرم. دندونامو مسواک میزنم و یه تی شرت 

 کهنه و شلوارک میپوشم و به تخت میرم.

جیک مدسن که حتی اراده کنه میتونه هر دختری رو داشته باید میدونستم مردی مثل 

 باشه، هرگز دختری مثل منو انتخاب نمیکنه.

 .ه میذارم اشکام سرازیر بشنو باالخر به دور بالشم حلقه میزنم

*** 

صبح روز بعد، زود از خواب بیدار میشم و دوباره به سختی از تختم بیرون میام. دوش 

رو میپوشم و پیش از اینکه موهامو دم اسبی ببندم خشکشون میگیرم و یونیفرم هیلتونم 

 میکنم. مقدار کمی آرایش میکنم و به مقصد اتوبوس آپارتمانمو ترک میکنم.

یش از پشیفتم مثل همیشه به سرعت میگذره و با رسیدن ظهر، حالم بهبود پیدا میکنه. 

هم حالم خوب اینکه جیک مدسن مزاحم زندگیم بشه حالم خوب بود و بعد از اون 

 میشه. من چیزای بدتری رو تو زندگی تجربه کردم، خیلی بدتر. 

از در مخصوص کارمندا خارج میشم و همونطور که به سمت ایستگاه اتوبوس از 

نقره ای تیره کنارم میاد. به دقت نگاه میکنم و متوجه  BMWخیابون پایین میرم یک 
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صندلی مسافر خم شده. ابروهاشو باال جیک میشم که با لبخند نگاهم میکنه و به سمت 

 میندازه و میپرسه:

 برسونمت خانوم کوچولو؟-

 راه رفتنم ادامه میدم.به 

 مزه. نه جیک با اتوبوس راحتترم.بی -

 بازم به راه رفتنم ادامه میدم و اون میگه:

 باید حرف بزنیم ایوی.-

 مواد زده؟

 بدون اینکه به مسیر روبروش نگاه کنم میگم:

 بایدی در کار نیست. نه جیک-

و به خاطر اینکه تو مسیر روبروش ماشین ها کنار خیابون پارک کردن، جیک باید برای 

ادامه ی صحبتش با من، ماشینشو کنار نگهداره و پیاده بشه که این کارو هم میکنه. 

 لعنتی.

 توی ایستگاه اتوبوس میشینم و جیک با قدم های آهسته به سمتم میدوه.

 ایوی...-
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 میکنه. اخم

 گوش کن ایوی. اتفاقات دیشب اونطوری که تو فکر کردی نبود...-

 جیک...-

 وسط حرفش میپرم تا بیشتر ادامه نده.

روز طوالنی داشتم. واقعا ازت میخوام بیخیالش بشی.. واضحه؟ باید بهم میگفتی که -

 تنهام بذار.دوست دختر داری. نگفتی. پس تمومه. 

 اتوبوس داره میاد. بعد از زدن حرفم، برمیگردم.

گوئن دوست دختر من نیست ایوی. امیدوارم بودم بعد از اون همه مدتی که باهم -

 گذروندیم دیگه منو شناخته باشی.

بسیار خب.. دوست دختر، فاحشه ت یا هرچیز دیگه ای. من واقعا نمیتونم چنین 

 دوباره میگم جیک. تنهام بذار. چیزی رو قبول کنم.

 ی آرومی میگه:از پشت سرم با صدا

 قرار نیست همچین کاری بکنم ایوی.-

تمیزکاری کردم و حاال واقعا عصبانیم. خیلی خسته ام و رسما عصبانی. کل روز رو 

از خود راضی بودنشون مورد رضایت همه پشت سر آدمای بی عاری که فکر میکنن 

 جور و جمعست چون که یکی پایینتر از خودشون همیشه آماده به خدمته تا گنداشونو 
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کنه و من دقیقا همون آدمم. منِ لعنتی. منِ خسته. حقیقت اینه که مزاحمت جیک 

کنار میومدم! و حاال اون  با نبودنشمدسن دیگه داره اعصابمو بهم میریزه. داشتم 

ش و اون دوست انه با اون کت و شلوار احمقو  نجاست با اون ماشین احمقشای

و دقیقا اون از جون  دالریش! 1400دختر/فاحشه ی احمق یا هرچیز دیگه با کفشای 

من چی میخواد؟ چون اصل موضوع اینه که، از دلواپسی خسته شدم. از جیک مدسن 

 خسته شدم. 

می ایستم و مستقیم توی صورتش براق میشم چون که یکدفعه جنون بهم دست میده و 

 با حرص میگم:

ر روشنت کنم جیک. تو منو نمیشناسی. فکر میکنی که میشناسی اما اینطور نیست. بذا-

خیال میکنی که میدونی چه جور آدمیم ولی ازم هیچی نمیدونی. و به همین خاطر بهت 

اجازه نمیدم. بهت اجازه نمیدم که مدام مزاحم زندگیم بشی و بعدش خیال کنی به 

ازت تشکر میکنم. بعد از اتفاق دیشب،  خاطر مثال لطفی که با حضورت بهم میکنی

ه هیچ دلیلی نداره. پس دوباره ازت دیگفکر میکنم کامال واضحه که اینجا بودنت 

 خواهش میکنم اگه میشه این حرفا رو بذاریم واسه یه وقت دیگه ای مثل هیچ وقت؟

 جیک دستمو میگیره و میکشه. ت بچرخم اما گیر میفتم چونبه سرع تقال میکنم تا

ره ای ندارم جز اینکه دوباره به سمتش بچرخم و وقتی این کارو میکنم، متوجه چا

مستقیم به سمت خودش  توی چشماش میشم. منوهیجان شدید و قریب الوقوعی 

 میکشه و از این کارش دندوناشو روی هم فشار میده.
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دلم نمیخواست گوشه ی خیابون این کارو بکنم اما این دختر لجباز داره مجبورم -

 میکنه.

پوفی میکشه و من با چشمای گشاد شده بهش زل میزنم چون صادقانه بگم بدون اینکه 

 توجه دیگران جلب بشه نمیتونم کاری بکنم. و به خسته بودنم اشاره کرده بودم؟

 ادامه میده:

 م. اونفکر میکنی که نمیشناسمت ایوی؟ بهت میگم که من چیا راجع بهت میدون-

ردم، فهمیدم که با این اتوبوس لعنتی به خونه ی یه پیرمرد هفته ای که تعقیبت میک

 میری تا بهش کلوچه بدی.

 برای یه لحظه گیج میشم و با سردرگمی سرمو تکون میدم.

 آقای کوپر؟ -

 ابروهامو تو هم میکشم. 

اون چهار ساله که کنار خونه ی من زندگی میکنه. همیشه با من مهربونه. همسرشو از -

 ست. اون واقعا کلوچه های تیکه ای شکالتیمو دوست داره. دست داده. تنها

 میگه: به نرمی

 تا به اونجا برسی دو ساعت با اتوبوس طول میکشه ایوی.-

 نفس عمیقی میکشم.
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 جیک میدونم با این حرفات میخوایی به یه نتیجه ای برسی اما...-

نم ت کردنت فکر کاون یارو توی راهروی ساختمونت، قبل از اینکه حتی بخوام به اذی-

 منو میکشه.

 صورتمو درهم میکشم چون رسما گیج شدم.

 موریس؟ اون واقعا مرد مطمئنیه.-

 جیک دوباره به نرمی میپرسه:

من تو جمع بهت بی احترامی کردم  دیشب، بعد از اینکه فهمید مثل همون مردی که-

 از چشماش بیرون میزد منو ذوب کنه؟داشت نزدیک بود با عصبانیتی که 

 میگم:

 لندن؟ اون یکی از دوستای خوبمه. اون...-

فکر کنم نتونستم منظورمو از این حرفام واست واضح بگم و به همین خاطر میخوام -

 همینجا برات تک تکشو بگم عزیزدلم.

 عزیزدلم؟ واقعا بهم گفت عزیزدلم؟

 اتی یه بار به یه سگ اسپانیل که بمیگی ایوی. ح "ممنون"و  "لطفا"تو به همه -

به تو  ."ببخشید"صاحبش داشت قدم میزد خوردی و وقتی ازش رد شدی بهش گفتی 

ایوی. و شرط میبندم حتی برای گفتنش مکث هم نکردی. و  "ببخشید"یه سگ گفتی 
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وجودت عجین شدن و این ملکه ی ذهنت شده.  این به خاطر اینه که رفتارات عمیقا با

س میزنم هیچ کس همچین چیزیو بهت و تا اونجایی که راجع به گذشتت میدونم، حد

 یاد نداده. همش از وجود خودِ خود ایویه.

 . بهت زده بهش زل میزنم چون واقعا قادر نیستم یه کلمه هم به زبون بیارم.الل میشم

چیزی که از تو میدونم ایوی، اینه که وقتی کسی اونقدر خوش شانسه تا اعتماد و -

که میتونه توی هر قدمِ زندگیش رو تو دوستی تو رو داشته باشه واسش واضحه 

حساب کنه و دلیلشم اینه که تو تمامِ خودتو در اختیارش میذاری و اون میدونه وقتی 

و ایوی وقتی از آدما فاصله میگیری، حتی غریبه ها،  تو رو داره یعنی همه چیز داره.

م. احساسش کردچراشو بهت میگم چون خودم م چشمشون دنبالته. اونا بازباید بدونی 

که از ایوی، از وجود تو میگیرن از دست میدن. روشنایی  اونا دلشون نمیخواد ببینن

 میخوان اون روشنایی به سمتشون بیاد و باهاشون بمونه.

 شروع به حرف زدن میکنم:

 اوه...-

پس شاید ندونم غذای مورد عالقت چیه یا روز تولدت کیه اما چیزایی که ازت -

 ایوی همین چیزا باعث میشن بخوام بیشتر از اینم بدونم.میدونم قشنگن و 

متوقف میشه و وسط پیاده رو، کنار ایستگاه اتوبوس تو چشمای هم زل میزنیم و تنها 

 چیزی که من میبینم اینه که جفتمون روی ماه ایستادیم.
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 میگم:

 اممم. جیک...-

 چیه ایوی؟-

 اتوبوسم رفت. یکی باید برسونتم.-

بزرگی از هم باز نگام میکنه و بعد چهره ی بی نظیرش به خنده ی برای یک دقیقه 

 میشه.

همونطور که منو به سمت ماشینش میبره دیگه حرفی نمیزنیم. در مسافرو باز میکنه و 

 کمکم میکنه تو ماشین بشینم.

 جیک دور ماشین میچرخه و آروم سرجاش میشینه.

 میکنه و میگه:از جای پارک بیرون میاییم و جیک به دقت نگام 

 ازت میخوام درباره ی دیشب بهم گوش کنی.-

لپمو از داخل گاز میگیرم و وقتی متوجه این کارم میشم دیگه انجامش نمیدم و 

 همونطور که اون به حرفش ادامه میده مضطرب بهش خیره میشم.

شرکت "همون  "شرکت بابام"بابای گوئن مدیر مالی شرکت بابامه. و منظورم از -

ر اینکه االن دیگه متعلق به منه و یه سری تغییرات هستش که دارم به خاط "خودمه

 روشون کار میکنم.
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 برای یه ثانیه ساکت میشه و بعد:

بگذریم، من گوئن و باباشو مدت خیلی طوالنیه که میشناسم و تو این سال ها منو -

واضح  گوئن، اینجا و اونجا یه وقتایی رو باهم گذروندیم هر چند که همیشه بهش

نبود.  چیز خاصی هم بینمونگفتم که من به پیشرفت بیشتر رابطمون عالقه ای ندارم و 

گوئن خیلی واضح نشون داد که دنبال چیزی بیشتر از اینه و بیشتر باورش شده بود که 

برای چیزی که میخواد محقه و آخرش اگه به اندازه ی کافی ناله کنه چیزیو که میخواد 

مدم سعی کردم باهاش دوست باشم چون علی رغم که اینجا او وقتی به دست میاره.

اینکه گوئن یه هرزه ست، اگه باهاش بدرفتاری میکردم غیر از گوئن موقعیت بابامو هم 

 خراب میکردم و اونم به خاطر رفتارم با دختر بهترین دوستش سرزنشم میکرد.

نم او میشم که بدوبرای یک ثانیه ساکت میشه و ابروهاشو کمی درهم میکشه و کنجک

 داره به چی فکر میکنم اما ساکت میمونم.

ینه امن قرار دیشبو با گوئن چند ماه پیش ریخته بودم و نمیتونستم ازش خالص شم. -

که واسه من مهمه و فکر نمیکردم آوردن گوئن طبق اون برنامه ریزی که کرده بودم 

ز اه بودم و اینو حتی قبل اواسم دردسر بشه. یکم گذشت و همونجا فهمیدم که در اشتب

 اینکه تو رو ببینم فهمیدم. 

 نمیخوام با حرفاش راضی بشم ولی میشم. خدایا راضی میشم. اما بعدش اخم میکنم.

 مستقیم رو نگاه میکنم و میگم:
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 گوئن یه جوری رفتار میکرد که انگار رابطش با تو خیلیم خوب داره پیش میره.-

یو کاراون زیباییتو دید و چه جوری نگات میکنم،  ئن دید که منبه خاطر اینکه گو-

کرد که فکر میکرد میتونه تو رو از من دور بکنه. میدونم گوئن کاری کرد که احساس 

حقارت بکنی چون این تنها کاریه که اون بلده اما ایوی تو حتی اگه گونی گشاد بپوشی 

 شدش باکالس تری. و و تو گل و الی غلت بزنی بازم از گوئن با اون لباسای دیزاین

از این موضوع متنفره و به خاطر همینه که از اون روش استفاده  دونه وگوئن هم اینو می

داشتم میمردم تا خودمو به آشپزخونه برسونم  کرد تا تو هم همچین حسی داشته باشی.

و متقاعدت کنم و اتفاقات رو واست توضیح بدم ولی داشتی کار میکردی و من 

 چیزو برات بدتر کنم. نمیخواستم همه

به زمانی فکر میکنم که چه حالی داشتم وقتی گوئن از دستشویی بیرون رفت، که 

چقدر احساس حقارت کردم. به این فکر میکنم که جیک چقدر باعث شده بود به 

خودم افتخار کنم به خاطر اینکه سخت کار میکنم تا از خودم مراقبت کنم اما تو اون 

بودم، نه به خاطر کاری که کرده بودم بلکه به خاطر کسی که  لحظه پر از حس خجالت

بودم و اون حس حقارت سخت همون حسی بود که کل بچگیمو باهاش زندگی کرده 

ت لوکس به تجمالبودم. سپس به یونیفرم هیلتونم و کفش های کهنم نگاه میکنم و بعد 

 داخل ماشین جیک نگاه میندازم. شروع میکنم:

 ید...جیک من شاید نبا-
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اما جیک ماشینو جلوی ساختمونم پارک میکنه و ماشینو خاموش میکنه و وقتی سمت 

 من برمیگرده تمام زیباییش رو میتونم ببینم.

نه ایوی. هر چیزی که میخوایی بگی اگه قرار مخالف حرفایی باشه که از یک ساعت -

 و نیم پیش دارم واست میگم، فقط بریزشون دور.. باشه؟

 بهش زل میزنم و بعد دهنمو میبندم و میگم: برای یک لحظه

 باشه.-

 دوباره لبخند بزرگی تحویلم میده و میگه:

 جواب خوبیه.-

 سپس از دور ماشین میاد و کمکم میکنه پیاده بشم و میگه:

امشب ساعت شش و نیم میام دنبالت و میخوام واست شام درست کنم. استیک -

 میخوری؟

 زیرلبی میگم:

 آره.-

 سرکار؟ فردا میری-

 نه روز بیکاریمه.-
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و وایمیستم و بهش زل میزنم همونجا تا در ورودی همراهیم میکنه و به خاطر اینکه 

هیچ تکونی نمیخورم، کلیدا رو از دستم میگیره و در رو باز میکنه و به آرومی به داخل 

 هولم میده. بعد همونطور که در رو پشت سرش میبنده میگه:

 یه ساک کوچیکم جمع کن.امشب میبینمت. و ایوی -

 با شتاب میگم:

 چی!-

 رفته. دیگه ولی اون
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 فصل سیزده

 

درجه باشه؟ چطور  180با سرگیجه وارد آپارتمانم میشم. چطور میشه از صبح هوا 

گ رمیشه این مرد، تو این مدت خیلی کوتاه اختیار کل رابطمونو تو دستش بگیره؟ 

 ساکتشون میکنم. من بهش اعتماد دارم. همینو میخوام.های عصبیم بهم هشدار میدن اما 

 پس از اینکه درو پشت سرم میبندم لبخند میزنم و خودمو بغل میکنم.

تا ساعت شش دوش میگیرم، شیو میکنم و تمام بدنمو با کرم مرطوب میکنم. بهترین 

ه نشلوار لیم رو که فیت تنمه با بلوز بافت قهوه ای شکالتیِ یقه هفت که شکاف سی

 ی پاشنه دارم رو به پام میکنم.اهامو نشون میده میپوشم و بوت های قهوه 

 موهام لخته و تا روی کمرم باز میذارمشون و آرایش کمی میکنم.

یک ساک کوچک جمع میکنم و داخلش وسایل ضروری برای استحمام و یه دست 

 دارم که برایا که میخوام برگردم خونه میذارم ولی هیچ نظری نلباس تمیز برای فرد

 خواب چه لباسی بردارم به همین خاطر یک شلوار راحتی و تنها لباس خواب مناسبی

برمیدارم و قبل از اینکه عقلمو از دست  خوابمکه دارم چون بیشتر با تی شرت می رو

ار این کبدم زیپشو میبندم و خودمو برای مبارزه با مواد مخدر مکزیک آماده میکنم که 

 از گذروندن شب با جیک مدسن خیلی کمتر ترسناک به نظر میرسه. 
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 "شگلم!خو"پیش از اینکه کامال نابود بشم به لندن زنگ میزنم و به محض اینکه اون با 

 جوابمو میده فریاد میزنم:

 قرار شبو با جیک بگذرونم.-

 برای یک لحظه سکوت میشه و بعد:

بی گربه ای آویزونش بود و تو داشتی تو قسمت قبلی اون بارووو.. برگرد عقب. -

 پاشو تمیز میکردی.

 با تحکم میگم:

اومد  که بعد کاررو من پاشو تمیز نمیکردم. فقط کفششو. بگذریم، تو اون قسمتی -

دنبالم و برام توضیح داد که اون دختر شریک کاری باباشه و اونا سال هاست که 

ک عالقه ای بهش نداره و مجبوری باهمن و حاال اون جیک رو میخواد اما جی

ز دست ا قرارشونو چند ماه پیش برنامه ریزی کرده بوده و نمیتونسته ازش خالص بشه

اره و میخواد بیشتر منو . اوه اون از من خوشش میاد انگار که واقعا دوسم ددادی

بشناسه مثال میخواد بدونه من فیلم درام یا اکشن دوست دارم ولی بهم هم گفت که یه 

 یک جمع کن شب قرار پیش من بمونی.ساک کوچ

 لندن میگه:
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 31Beverly Hills Housewivesاین خالصه ای که گفتی مال فیلم صبر کن ببینم. -

 بود یا اتفاقاتی که از جمعه شب با جیک برات افتاده؟

 میگم:

خیلی بامزه ای. اصال کمکم نمیکنی لن. مغزم داره قاطی میکنه. این زندگی من نیست. -

واسه من اتفاق نمیفته. شنبه شب هفته ی پیش من روی کاناپه م با یه کتاب  این چیزا

خوب تو خودم جمع شده بودم و رسما داشتم به خریدن یه گربه فکر میکردم چون 

احساس تنهایی میکردم و شاید یه بچه گربه ی بامزه میتونست یه پناهگاه داشته باشه و 

دوا درمونشو بدم؟ این توی فکرم بود و  فکر میکردم که بودجه م میرسه تا هزینه ی

 هفته ی پیش بزرگترین نگرانیم فقط همین بود لندن.

اول از همه باید میکنی.  منو اینجا نگرانباشه خوشگلم. آروم باش. داری واقعا یکم -

 بدونی تو مجبور نیستی کاریو انجام بدی که هنوز براش آمادگی نداری.. باشه؟

میکنم دلم میخواد انجامش بدم. همین قسمت دیوونه  خب مسئله همینجاست. فکر-

کنندشه. من ازش خوشم میاد. اون مهربون و بامالحظه ست ولی رفتاراش یه جورایی 

جدی و رئیس مابانه ست و داره دیوونم میکنه ولی احساس خوبیم بهم میده و من، 

 خب من میخوام به رابطمون یه شانس بدم. به نظرت دیوونگیه؟

 ساکته و بعد:لحظه یه  لندن برای

                                                           
31 (
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نه عزیز اصال هم دیوونگی نیست. خدای من، دختر کوچولوم داره بزرگ میشه. اون -

 حرومزاده خیلی خوش شانسه. خودتم اینو میدونی.. نه خوشگلم؟

 زیرلب میگم:

 ممنون لن.-

 بسیار خب بریم سر موضوع اصلی. لباس زیر چی پوشیدی؟-

 همرنگش. قرمز با لباس زیر-

نیکول تو تولد بیست سالگیم دو دست لباس زیر جذاب بهم هدیه داده بود و بهم گفته 

بود که بیست سالگی سال منه و احساس میکنه که ممکنه چند تا لباس زیر قشنگ 

میتونستم خودمو آروم کنم که یه الزمم بشه. ظاهرا یکم زیاده روی کرده بود اما حاال 

 ه ممکنه امشب جیک لباس زیرامو ببینه.چیز قشنگ برای پوشیدن دارم چون ک

 وای خدا! وحشتناکه!

 عالیه. کجا قرار بری؟-

 میخواد تو خونش برام غذا درست کنه.-

غذا درست کنه؟ چه جذاب. گوش کن خوشگله بهترین نصیحتی که میتونم بهت -

بکنم اینه که ریلکس کنی و بذاری همه چیز به خوبی خودش پیش بره. احساس خوبی 
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ادامه بده و اگه نداشتی بهش بگو و اگه واقعا اونجوری که میگه دوست داشته داشتی 

 باشه تصمیمارو به عهده ی تو میذاره.

 آروم میگم:

 باشه و میدونی که عاشقتم لندن بِک؟-

 میدونم خوشگلم. مگه میتونی عاشقم نباشی؟ من دوست داشتنیم.-

 میخندم و زنگ در به صدا درمیاد.

 زمزمه میکنم:

 د! باید برم. فردا بهت زنگ میزنم.اوم-

 باشه عزیز. اگه نزنی خودم میام دنبالت. منم عاشقتم!-

 سریع تلفنو قطع میکنم.

در رو باز میکنم و جیک وقتی ساکو تو دستم میبینه لبخند بزرگی میزنه. و خدای من، 

جسوره و من اصال میتونم به این زیبا بودنش عادت کنم؟ اون همون مرد قوی و 

ه جوری شدم که انگار خودمو نمیشناسم. آروم باش یوام باهاش شیطنت بکنم. میخ

 ایوی!

تا بیرون آپارتمانم همراهیم میکنه و وقتی میبینم که داریم از جلوی در موریس کیهول 

 رد میشیم در میزنم و میگم:
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 شب بخیر موریس.-

وریسو از همونطور که جیک به سمت در ورودی ساختمون راهنماییم میکنه صدای م

 پشت درش میشنوم که میگه:

 شب بخیر ایوی.-

منو با ماشین به آپارتمانش تو مرکز شهر میبره و تو راه درباره ی اتفاقات روزش واسم 

 میگه که بیشتر راجع به جلسه و جلسه و بازم جلسه ست.

 همونطور که تو ماشینیم راجع به موضوعی کنجکاو میشم و میپرسم:

 راستی تو از کجا میدونستی من امروز کی کارم تموم میشه؟حرف از کار شد، -

 میگه:

زنگ زدم هیلتون و گفتم قرار بود بیام دنبالت اما ساعتی رو که بهم گفتی تا اونجا -

 باشم فراموش کردم.

زیرکانه به نظر میرسه. فکر نمیکنم اونا اجازه داشته باشن همچین اطالعاتیو به  اممم..-

 کسی بدن.

 .چشمک میزنه

 من بلدم چه جوری بقیه رو مجاب کنم.-

 غرولند میکنم.
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 آره.. تقریبا خودمم میدونم.-

و تو جای مخصوصش پارک میکنه و کمکم گاراژ زیرزمینی میشیم و اون ماشینوارد یه 

 میکنه پیاده بشم و ساک کوچیکمو از دستم میگیره.

از کارت استفاده میکنه تا در رو به راه پله ی پشتی باز کنه و منو به یه آسانسور چوبی 

راهنمایی میکنه و یه کد ساده وارد میکنه )نمیتونم نگاه نکنم اما متوجه میشم که رمزش 

دکمه  وهستش و به نظر میرسه امنیتش خیلی باال نیست اما به من ربطی نداره.(  1234

  فشار میده.رو برای طبقه باال

وقتی قدم بیرون میذاریم فقط یه در روبروی آسانسوره که یعنی فقط آپارتمان اون تو 

 طبقه ی باالست. 

قفل در خونشو باز میکنه و منو به داخل میفرسته و من خیره ی فضای بزرگ روبروم 

 ی و من میتونم از پشتشون منظره ی بلند قرار دارههاپنجره خالی میشم. روی هر دیوار 

زیبای شهر رو ببینم. سمت چپمون یه آشپزخونه ی تماما شیک و مدرن با کابینت های 

مشکی و کانترهای گرانیتی و وسایل ضد زنگ وجود داره. اسباب اثاثیه ی خونه 

همشون مد روزن و ساده چیده شدن با کمترین تزئینات. آرایش رنگ ها بیشتر مشکی 

باسلیقه چیده شدن و واضحه که گرون و خاکستری و کمی سفیده. همشون شیک و 

 قیمتن و من کامال ازشون متنفرم. احساس سرما بهم میدن.

 جیک همینطور نگام میکنه و میگه:
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 . ازش خوشت نیومد.شریکی آپارتمان-

 انقدر راحت میتونه فکرمو بخونه؟

 میگم:

ر صمیمیت توش الزمه. شاید بهتنه نه! خیلی هم شیکه. فقط داشتم فکر میکردم یکم -

 بود کوسنا یکم رنگی بودن یا هر چیز دیگه ای. 

 واقعا داشتم بهش راجع به دکوراسیون دستور میدادم؟ خفه شو ایوی.

 با این حال لبخند میزنه.

 موافقم. نمیدونستم قرار چه مدت اینجا بمونم. میخواستم فقط سریع یه جا رو بخرم.-

 و طور که به سمت پنجره میرم کتمو میگیرهنت میکنه و همومنو بیشتر به داخل هدای

 زیر آسمون غروب خیره میشم. من به شهر

 لمس کنه گرماشو احساس میکنم. قبل از اینکه جیک پشت سرم بیاد و بدنش بدنم رو

  دستاشو به دورم میکشه و پشتمو محکم به سینه ی سختش میچسبونه.

وایمیستیم و من عطر خوشبوی چوبش رو نفس برای چند دقیقه همینطور تو سکوت 

میکشم. باید مارک عطرشو بدونم تا سازندشو پیدا کنم و اسمشو جزو کسایی که باید 

 جایزه ی نوبل بگیرن ثبت کنم.
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سرشو پایین میاره و موهامو کنار میزنه و لباشو پشت گردنم احساس میکنم و بدنم 

 میلرزه. 

 زمزمه میکنه:

خوبی بهم میدی. بوی خوبی میدی. تو منو نابود میکنی و من خدای من ایوی.. حس -

 حتی هنوز ندارمت. نداشتنت میخواد با من چی کار کنه؟

 به آرومی بدنم منقبض میشه.

 جیک...-

میچرخم و دستامو دور گردنش میندازم و سرمو عقب میارم تا به چشم های عمیق 

 زمزمه میکنم:قهوه ایش نگاه کنم.

 راجع به این...-

 چشم هاش نگاه سریعی به صورتم میندازن و باالخره میگه:

 تو مضطربی.-

 حرفش یه سوال نیست.

 سرمو تکون میدن و خنده ی لرزونی میکنم.

 آره. نه. منظورم اینه که...-
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نظرت چیه واست شام درست کنم. باهم حرف میزنیم. میگردیم و اگه خواستی توی -

باشه؟ دوست دارم که تو تختم  ی ندارماتاق مهمون بخوابی من امشب باهاش مشکل

باشی ولی دوست دارم خودت بخوایی و اگه االن آماده نیستی میتونی تو اتاق مهمون 

 بخوابی. فقط دلم میخواد امشب اینجا باشی.. باشه؟

 اون خیلی مهربونه.

 زمزمه میکنم:

 باشه.-

 خوبه.-

چشماش تا روی لبام حرکت میکنن قبل از اینکه لباشو تا لبام پایین بیاره. احساس 

میکنم وقتی به نرمی لب پایینمو بین دندوناش میگیره لبخند میزنه و به آرومی لبمو با 

پاهام سست میشه و بدنم اتوماتیک وار توی لباش نوازش میکنه. دلم درهم میپیچه و 

 بدن اون فرو میره.

ثانیه به بازیش با لبام ادامه میده. داره دیوونم میکنه و متوجه میشه و باالخره  برای چند

این منم که زبونم رو داخل دهن اون میبره و توی گلوش ناله ی عمیقی میکنه که منو 

آتیش میزنه. یکی از دستامو پشت کمرش میذارم و تا باالی بلوزش میکشم. همه جای 

 و گرمه و خدایا خیلی حس خوبی داره.بدنش عضالتش سخته و پوستش صاف 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   150 
 

زبونامون باهم درگیر میشن و زبون من بااحساس باهاش بوسمون شدت میگیره و 

میرقصه. سرمو کج میکنم تا بتونم عمیقتر ببوسمش و جرقه ها مستقیم از گلوم به 

 سمت شکمم میرن و بین پاهام میرسن.

انگشتامو بین موهای  دست دیگمو پشت گردنش میکشم و سرش رو قاب میگیرم و

 پرپشت و لطیفش سر میدم.

وقتی وسط سرش، زیر لطافت موهاش، زخم برجسته و چروک پوستش رو احساس 

میکنم به خودم میام. انگشتامو از پشت گوش چپش تا وسط سرش میکشم که همون 

 موقع لباشو با شدت از لبام جدا میکنه و گرمای بوسمون هنوز توی چشماشه.

 میپرسم:

 اتفاقی برات افتاده جیک؟چه -

زخمش حس وحشتناکی زیر انگشتام داشت. 

برای یک دقیقه نگام میکنه، انگار که داره فکر میکنه میخواد جوابمو بده یا نه. ولی 

 بعدش میگه:

یادت میاد درباره ی اون کارای احمقانه ی مزخرفی که واسه تحقیر کردن بابام انجام -

 دادم واست گفتم؟

 درهم سرمو تکون میدم.با اخم های 
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 گرمای چشماش محو شدن و حاال داره به دقت نگام میکنه و میگه:

بعضی از اون کارا تهش به این ختم شد که پشت سرم جِر بخوره. یه روزی واست -

 همشو تعریف میکنم ایوی، قول میدم. ولی االن چطوره شامو حاضر کنم؟

هاش میبرم روی مسیر زخم میکشم. اخمامو تو هم میکشم و دوباره دستمو به سمت مو

اره و به بیرون میچشماشو میبنده و نفس عمیقی میکشه و دستشو باال میاره و دستمو 

 سمت لباش میبره تا ببوسه. 

 زیر لبی میگه:

 خیلی مهربونی.-

سپس دستمو میگیره و به سمت آشپزخونه هدایتم میکنه و منو روی یه صندلی 

 چهارپایه مینشونه. 

 میپرسه:

میتونم واست یه گیالس شراب بریزم و واسه عوض کردن این کت و شلوار چند -

 دقیقه تنهات بذارم؟

 پیشنهاد میدم:

 چطوره تو لباساتو عوض کنی و من شرابو باز کنم و گیالسا رو پر کنم؟-
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عالیه. یخچال شرابا زیر کانتر کنار یخچال بزرگه ست و دربازکن هم توی کشوی -

 ا هم توی اون کابینته.باالی یخچاله. گیالس

ه گیالسای شامپاینه اشاربه کابینت باالیی که از شیشه ست و توش پر از شراب و 

 میکنه.

 فهمیدم.-

وارد یه راهرو بین در ورودی و آشپزخونه میشه و من هم میرم تا یه شراب انتخاب 

 کنم.

ی قشنگ و یه تده دقیقه بعد وقتی دوباره وارد آشپزخونه میشه، یه شلوار لی پاره ی 

شرت مشکی پوشیده. تو پاش چیزی نیست و موهاش نمناکه. حتما یه دوش سریع 

 گرفته.

 لبخند بزرگی بهم میزنه و گیالس شرابشو دستش میدم و میگم:

 شراب قرمز. امیدوارم مشکلی نباشه. با گوشت قرمز و این چیزا خوب میشه.-

 ح تر میتونم ببینم که شونه هاشاین اولین باره که با تی شرت میبینمش و حاال واض

چقدر پهنه و سینه ش تا چه حد عریض و عضالنیه و چقدر عضالتش انعطاف پذیره 

 وقتی گیالسو از دستم میگیره و به سمت گیالس من میاره و میگه:

 شروعمون.به سالمتی -
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 لبخنده میزنم و گیالسمو به آرومی با صدای جیرینگ به گیالسش میزنم و حتی با اینکه

 موقعی که منتظرش بودم از شرابم خورده بودم، جرعه ای مینوشم.

قدم بلندی به سمت یخچال برمیداره و یک بسته گوشت بیرون میاره و همونطور که 

 روی کانتر بازش میکنه میگه:

میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ اون شب بهم گفتی که تو دبیرستان با کسی قرار -

 نذاشتی. برای چی؟

برام شام درست ه ی جیک نشستم و شراب مینوشم در حالی که اون توی آشپزخون

میکنه. احساس حمایت و راحتی میکنم و به همین خاطر صادقانه جوابشو میدم با 

 اینکه هیچ وقت راجع به سال های دبیرستانم به کسی چیزی نگفتم، هرگز. 

تصمیم سرطان گرفت و اونو همسرش وقتی پونزده سالم بود مادرخوندم، جودی -

نزدیک نبودم. اونا به ما گرفتن که دیگه از ما مراقبت نکنن. من به هیچ کدومشون 

رایی یه جو نبودن فقط نداشتن. ظالم دخترا که باهاشون زندگی میکردیم خیلی عالقه

قه ی عال ازمون مراقبت میکردن. تلوزیون خیلی نگاه میکردن وفقط بی اهمیت بودن و 

به اینکه بدونن هر کدوم از ما دقیقا کی هستیم نداشتن. ما فقط کنار هم  به خصوصی

زندگی میکردیم و اونا بهمون چیزیو که از نظر جسمانی نیاز داشتیم میدادن نه چیزی 

که از نظر معنوی احتیاج داشتیم. خب پدر و مادرمون نبودن، حداقل نه اونطوری که 

خونه راحت بودم.  تو همون جا هم ن. ولی منمن فکر میکردم یه پدر و مادر باید باش
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رو دوست داشتم، دختراییو که باهاشون زندگی میکردم دوست داشتم و فکر میکردم با 

 بگذریم، وقتی از اونجا رفتم، پیشاون شرایطی که دارم زندگی بهتر از این گیرم نمیاد. 

دگی که اونجا زن ییرامنو باقی دخت اینکه در قبال دیگه فرستاده شدم و اونا بهیه زوج 

ذره ای اهمیت نمیدادن حتی به اندازه ای که میتونم بگم، دلیل اصلی  مسئولن میکردن

که ما اونجا بودیم این بود که به خاطر ما پول میگرفتن. من و ژنه ویو و ابی، دو تا این

 یم، تمیزپختبودیم. ما میی میکردن، بیشتر مثل برده شون دختری که با من اونجا زندگ

اونا هم روی ماتحتشون شش سالشون مراقبت میکردیم.  میکردیم و از پسرای دوقلوی

میشستن و اگه چیزی میخواستن، سرمون داد میزدن که بدوییم و براشون بیاریم. 

مدام حواسش به من بود. به بدنم، به موهام به شخصیتی که نداشتم، مادرخوندم، کرول 

من ظلم میکرد اما وقتی صحبت از خرج  فقط به خاطر بدجنس بودنش. از قصد به

کردن واسه ما میشد برای هممون یه اندازه خرج میکرد. برای فراهم چیزایی که احتیاج 

 ید خرج نمیکرد که به همین خاطرداشتیم حتی یه سنت هم بیشتر از اون چیزی که با

 . تو مدرسه دخترا مسخرم میکردن چونمون همیشه کهنه و خیلی کوچیک بودلباسا

فکر میکردن لباس تنگ میپوشم تا توجه پسرا رو به خودم جلب کنم. منو فاحشه 

باهام برخورد میکردن واسه مثل یه فاحشه  ، پسرا همخطاب میکردن و بدتر از اون

تا جایی که میتونستم ازشون دور میموندم. من به اندازه ی کافی اعتماد به نفس  همین

کاری کرد که بیشتر حس بدی نسبت به خودم داشته باشم. همین نداشتم ولی کرول 

باعث شد که برای قرار گذاشتن و با کسی دوست شدن خیلی مشتاق نباشم. هر روز 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   155 
 

ناهارمو توی کتابخونه میخوردم و بعد از مدرسه میرفتم خونه و خونه ی کرول و بیلی 

ن پیدا کردم و به امید رو تمیز میکردم. روزی که هجده سالم شد یه کار توی هیلتو

اینکه بتونم برای سه ماه روی کاناپه ی ژنه ویو شبا رو بخوابم از اونجا رفتم )اون شش 

ماه پیش از پرورشگاه رفت تا با دوست پسرش بمونه( تا بتونم واسه پیش قسط یه 

اونجا بودم دوست پسرش  تو اون دو ماهی کهآپارتمان به اندازه کافی پول جمع کنم. 

و به  داشتم که برمباهام الس بزنه و ژن پرتم کرد بیرون و منم هیچ جایی ن یکردسعی م

بعد از کار میرفتم کتابخونه و روی میز، یه  کار میکردم و همین خاطر در طول روز

گوشه برای سه ساعت میخوابیدم تا وقتی که کتابخونه رو ببندن و بعدش بین چندتا 

بودم تا دوباره وقت کار بشه و خدا رو شکر کافی شاپ واسه قهوه خوردن سرگردون 

اونا توی اتاق خدمتکارا حموم داشتن و اگه ما استفاده میکردیم براشون مهم نبود. یه 

شب تو یه پناهگاهِ مرکز شهر موندم اما یه پیرمرد نصفه شب میخواست بیاد تو تختم و 

م رو اینکه یتونستیکی کفشامو که قبل خواب پایین تخت گذاشته بودم دزدیده بود. نم

آپارتمان جمع کرده بودم بدزده ریسک کنم و من همشونو کسی پوالیی که واسه خرید 

نقد با خودم اینور اونور میبردم. باید به همونجایی که شروع کرده بودم برمیگشتم و این 

  خارج تصورم بود.

یده. مبه جیک خیره میشم و میبینم که صورتش درهم رفته و فکش رو روی هم فشار 

 به هر حال ادامه میدم. اصال قصد نداشتم حاال حرفامو تموم کنم.
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آخر اون ماه واسه پیش قسط هر آپارتمانی که دیده بودم پول کافی داشتم. گشتم و به -

. روی زمین میخوابیدم و از میتونستم اون روز بگیرم نقل مکان کردماون خونه ای که 

یه پتوی صورتی کهنه که از بچگی داشتم استفاده میکردم تا از و کوله م به عنوان بالش 

وقتی که تونستم یه مقدار اسباب اثاثیه به درد بخور بخرم. سال بعد از اینکه به اون 

 غ التحصیلی شروع به کار کردم. رم رو گرفتم و قبل از فاGEDخونه رفتم 

شار میده و لبخند هنوز داره با اشتیاق به حرفام گوش میکنه و دستمو میگیره و ف

با اینکه ناراحتی پشت چهرش مونده و چیزی کوچک اطمینان بخشی تحویلم میده 

 شبیه اندوه پشت چشماشه.

جرعه ی بزرگی از شرابم مینوشم. وقتی داشتم حرف میزدم جیک آروم کار میکرد و 

د چنو روی کانتر  ز هستحاال دو تکه گوشت آغشته به ادویه تو ماهی تابه روی گا

 رو که تازه توی سینک شسته به صورت چهار قسمتی میبره. سیب زمینی

 به سیب زمینی ها اشاره میکنم و میگم:

 میخوایی من انجام بدم؟-

 حاال لبخند میزنه و صورتش آرامش داره.

 ریلکس کنی و از شرابت بنوشی و با من حرف بزنی.نه من میخوام همونجا بشینی و -

 میزنه و میگه:با چشم های ناراحت بهم زل 
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 خیلی سختی کشیدی ایوی.-

 آره ولی موضوع اینه که یه جورایی میشه گفت خوش شانس هم بودم.-

 اخم میکنه.

 چطور؟-

خب، فکر میکنی چند تا آدم هستن که شب وارد آپارتمانشون بشن، آپارتمانی که -

حتما کوچیک و ساده هم هست و اطرافو نگاه کنن و احساس خوش شانسترین آدم 

که این وی زمین رو داشته باشن؟ چند تا آدم واقعا از چیزایی که دارن راضین به خاطرر

؟ من خیلی درد کشیدم تا به اینجایی که هستم چه جوریه میدونن هیچیِ مطلق بودن

 رسیدم و هرگز از کسی چشم داشتی نداشتم، هرگز. این پاداشمه.

ر ر شبیه غروره. دقیقا منظوبا هیجان نگام میکنه. یه آتیشی توی چشماشه که بیشت

 نگاهشو نمیفهمم ولی ازش راضیم. سرانجام به نرمی میگه:

 هیچ وقت فکر نمیکردم که بتونم از این دید بهش نگاه کنم.-

هر دومون برای چند دقیقه ساکت میشیم همونطور که اون سیب زمینی ها رو داخل یه 

کاسه میذاره و روشون روغن زیتون میریزه و بعدش در یه کشو رو باز میکنه و ادویه 

 و مخلوطها رو درمیاره و توی کاسه میریزه و بعد همشونو با یه قاشق مخلوط میکنه 

 رو توی ظرف های فر میریزه.
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مت گاز میچرخه و درجه ش رو تنظیم میکنه و ظرف ها رو توی فر میذاره و من به س

هم عضالت انعطاف پذیرشو زیر تی شرتش تماشا میکنم و باسن بی نظیرشو دید 

 ه. جذاب باش مرد میتونه تو شلوار و پاهای عریانمیزنم و به این فکر میکنم چقدر یه 

 جرعه ی بزرگ دیگه ای از شرابم مینوشم.

ساالد سزار بسته بندی شده از یخچال درمیاره و روی کانتر میذاره و بهم چشمک یک 

 میزنه و میگه:

 همشو نمیشد خونگی درست کرد. ولی منو دست کم نگیر.-

 میخندم.

 بیخیال. همین االنشم کلی تحت تاثیر قرار گرفتم.-

 لبخند شیطنت آمیزی میزنه. ظاهرا حال و هوامون داره بهتر میشه.

 نگهدار.بعد از مزه کردنشونم واسه -

 استیک ها رو برمیگردونه و همونطور که ساالد رو توی یه کاسه میکس میکنه میگه:

 ایوی سخنرانی که واسه دوستت، ویلو کردی.. از اون واسم بگو.-

 بهم نگاه میکنه و چشم هاش تیز و متمرکزن.

 توام این اتفاق میفته؟من دوباره راجع به خودم زیاد حرف زدم. چطور هر وقت با -
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 تعریف از خود نباشه، چون تو شیفته ی من شدی.-

 چشم غره ای میرم. این منم، یه آدم شیفته. ولی به هر حال جوابشو میدم.

وقتی بچه بودیم و باهم تو یه پرورشگاه زندگی میکردیم واسه ویلو قصه تعریف -

ن . مم دوسشون داشتباز که بزرگ شدیم میکردم. اون عاشقشون بود و حتی وقتی

تمیز میکردم..  تو دردسر مینداختهمیشه خودمو جلو میدادم و تمام گنداییو که اونو 

موقع خماریش بعد مصرف مواد، موقعی که یکی از دوست پسراش کتکش میزد.. 

 بگذریم.

دستمو تکون میدم و سعی میکنم تصاویریو که ناگهان به مغزم هجوم آورده بودن محو 

 کنم.

تی هم که بزرگ شد ازم میخواست یکی از داستاناشو واسش تعریف کنم. حتی وق-

 .اسم داستانا یادش میومد گاهی وقتا حتی موقعی که تو مستی کامل به سر میبرد

 جیک به نرمی میگه:

واسه خیلی چیزا مالک ظاهرا اون احساس خاصی به مالک اون قصه ها داشته. شاید -

 نداشته. این زیباست ایوی.

یک دقیقه تو سکوت بهش زل میزنم چون در اصل این طرز تفکر اونه که برای 

 زیباست.
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 ولی میگم:

 مثل قصه های احمقانه ی بچگی بودن. من قدرت تخیل قوی داشتم.اولش -

 میخندم ولی خندم حتی به گوش خودم هم بی حسه.

ا رو ه . من فقط یه بچه بودم که سعی میکردم نفهمیدنییه جورایی به درد بخور بودن-

 ؟. منظورمو متوجه میشیبفهمم

سرش رو تکون میده که یعنی حرفامو میفهمه اما میدونم که نمیفهمه ولی به هر حال 

همینشم قشنگه. خیلی سخته بخوایی واسه کسی که هیچ تعریفی از بزرگ شدن تو 

داشتن همچین دوران بچگی رو توضیح بدی. البته جیک هیچی از  ،پرورشگاه نداره

بچگیش بهم نگفته به همین خاطر من نمیدونم که چه جوری بزرگ شده. واضحه که 

پدر و مادرش پولدار بودن پس حداقل از این لحاظ بچگیش میلیاردها با بچگی من 

 متفاوت بوده. 

 میپرسه:

 از لئو واسم میگی؟-

 شم. جرعه ای شراب مینو
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جیک امشب خیلی از خودم واست گفتم و حس خوبی هم دارم و این متعجبم میکنه -

چون من عادت ندارم خیلی از گذشتم واسه کسی تعریف کنم ولی میشه لئو رو بذاریم 

 واسه یه وقت دیگه؟ اشکالی نداره؟

یدونم مبهش نمیگم که تقریبا دارم با این حس خیانت به لئو مبارزه میکنم حتی با اینکه 

این حس مسخره ست. اون مدت ها پیش منو از زندگیش بیرون انداخت و حتی دیگه 

 تو این دنیا نیست. از این فکر از درون یخ میزنم.

برای چند ثانیه بهم خیره میشه و از نگاه سختش، با شرم تو جام تکون میخورم و به 

 همین خاطر ازش میپرسم که داره به چی فکر میکنه.

چرخه و کنارم روی چهارپایه میشینه و به سمتش میچرخم و دستمو میگیره دور بار می

 و میگه:

داشتم فکر میکردم چقدر خوشحالم از اینکه امشبتو با من تقسیم کردی و به اینم فکر -

چقدر قابل تحسینه که نذاشتی گذشتت تو رو بی رحم کنه. هیچ چیزی درباره  میکردم 

ده و تلخ باشه. نه تو رفتارت، نه تو تفکرت، نه تو ی تو نمیشه پیدا کرد که آزاردهن

خوش  با مردم. همیشه از اونایی که خندت و نه تو طرز برخوردتچشمات، نه تو لب

شانسن تا عشق تو رو داشته باشن مراقبت میکنی و این خود تویی. واضحه که زندگی 

و واسه ینه که تخیلی چیزا رو ازت گرفته و میدونم که عمیقا درد کشیدی ولی حقیقت ا
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باهاشون به خودت تکیه کردی و اجازه ندادی که تو رو سرد و تلخ بکنن، این  همقابل

 خود تویی. همیشه حفظش کن. این چیزی بود که داشتم بهش فکر میکردم.

بگیرم. با انگشت شستش روی یه اشک از چشمم سرازیر میشه و من نمیتونم جلوشو 

اون چشمای قهوه ای پراحساس بهم خیره میشه  ک میکشه و بایدستم دایره های کوچ

و دقیقا همون موقع ست که عاشقش میشم. همونطور که توی آشپزخونه ش نشستم 

 دیوانه وار عاشقش میشم.

بهم لبخند میزنه و به میز شیشه ای کنار بار که تو قسمت صرف غذاست اشاره میکنه و 

اون دو تا رومیزی برای زیر  از جام بلند میشم و به سمت اونجا میرم همونطور که

برای و میکنه و بعد دستمال ها بشقابامون از کشو درمیاره و روی میز پهنشون 

 هرکدوممون کارد و چنگال میذاره.

میشینم و اون به آشپزخونه برمیگرده تا دو تا بشقاب بیاره و با بشقابا و بطری شراب 

 برمیگرده. 

شتیاق مشغول غذا خوردن میشیم که خیلی هم گیالس هامون رو دوباره پر میکنه و با ا

 خوشمزه ست.

 میگم:

 قبوله. کامال تحت تاثیر قرار گرفتم. این بی نظیره.-



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   163 
 

و واقعا هم هست. استیک تند و آبداره و سیب زمینی ها به خوبی با ادویه مزه دار 

 یفیه و ساالد هم با اینکه بسته بندشدن و پوست بیرونشون ترده و داخلشون نرم و پُ

این بهترین تعریف از شامیه که جیک با دست های بود ولی با این حال تازه ست و 

 خودش درست کرده.

 وقتی برای چند دقیقه تو سکوت مشغول خوردن هستیم میگم:

 از پدر و مادرت برام میگی؟ پدرت چطوری فوت کرد؟-

 و مضطرب از اینکه چنین بحث ناراحت کننده ای رو وسط کشیدم بهش خیره میشم

 اون سریع جواب میده:

 تو رگاشسکته ی قلبی. یه دفعه ای شد. یه هفته بعد از اون سکته دووم آورد اما -

 باعث مرگش شد.این بیشتر لخته ی خون درست شد. 

 متاسفم جیک.-

 مکث میکنم چون انگار صورتش درهم میره. 

 حتما دلت واسش تنگ شده.-

 آهی میکشه.

پدرم هدر دادم و هرگز دیگه نمیتونم  دی رو بدونتنگ شده. من سال های زیا آره-

 برگردونم.رو اون سال ها 
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 متاسفم.-

اشکالی نداره. واقعا میگم. برای یه مدت طوالنی خوب نبود ولی باعث شد خیلی -

 چیزا رو بفهمم.

 قبل از اینکه دوباره ادامه بده یک دقیقه مکث میکنه.

زندگی هست. بعضیاشونو خودمون انتخاب راه های سخت زیادی تو حاال فهمیدم که -

میکنیم و بعضیا هم )به خودی خود( واسه ما انتخاب میشن. من آدم مزخرفی بودم، 

دقیقا مثل بعضی از آدما و تصمیمات اشتباه زیادی هم گرفتم. باید بارشونو رو دوشم 

 هاینکه کجا راهمون عوض میش بکشم. ولی تنها چیزی که از تالشمون برای فهمیدنِ

که التیام پیدا  هاندوهیکه براشون هیچ جوابی وجود نداره و  هسواالیی ،گیرمون میاد

علی رغم اینکه چطوری به اون راه میرسیم، تنها کاری که هرکدوممون میتونیم  نمیکنه.

 انجام بدیم اینه که از همون جایی که هستیم فقط ادامه بدیم.

 مکث میکنه و بعد میگه:

همشو واست تعریف میکنم ایوی. تو حاالشم خیلی از خودت واسم گفتی و من هم -

میخوام از خودم واست بگم ولی نه امشب. امشب میخوام از غذا و تو لذت ببرم و 

 برم. قبوله؟که حالمو میگیره  یه مشت مزخرفینمیخوام سراغ 

 زمزمه میکنم:

 قبوله.-
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هم همه چی رو راجع به جیک میدونم و  ،واقعا هم هست. تو یه لحظه احساس میکنم

هم هیچی نمیدونم و چطور میشه چنین احساسی داشته باشم؟ میدونم چقدر سخته که 

چیزای ناراحت کننده رو با بقیه تقسیم کنی و تنها وقتی میتونی این کارو بکنی که 

 واسش آماده باشی و هیچکس نمیتونه مجبورت کنه. و من با اطمینان میتونم بگم این

مردی که روبروم نشسته یه مرد خوبه. بقیش خودش حل میشه. هر کسی یه گذشته ای 

 داره.. درست نمیگم؟

دستمو میگیره و فشار میده و غذامونو تموم میکنیم و بعد کمکش میکنم تا میز رو تمیز 

کنه. ظرف ها رو آب میکشم و توی ماشین ظرفشویی میذارمشون همونطور که اون 

 سینک میذاره تا آب بخوره. ماهی تابه رو توی

ون کنم و وقتی برمیگردم اخودمو راضی میکنم تا از سرویس بهداشتی خونش استفاده 

ن هم مو  په میبره و منو به سمت پاهاش میکشهدستمو میگیره و منو به سمت یه کانا

راحت روی پاش میشینم و بعد چشم هاش خمار میشن و خدای من، خیلی زیبان و 

لبامو روی لباش میذارم چون نمیتونم خودمو کنترل کنم. شکاف بین لباشو نوازش 

میکنم و لباشو واسم از هم باز میکنه و این منم که این دفعه آه میکشه و پشت سرم رو 

تونه زبونشو عمیقتر وارد کنه و بعد همدیگه رو تو دستش میگیره و خمش میکنه تا ب

یه گله گورخر همین االن و حتی اگه طوری میبوسیم که انگار از هم سیراب نمیشیم 

 واسه نفس کشیدن هم از هم جدا نمیشیم.  حتی وارد پذیراییش بشن، منو اون



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   166 
 

 هصدای خشنی از انتهای گلوش بیرون میاد و بین پاهام رطوبتی احساس میکنم و ب

 و اون لباشو از لبام جدا میکنه. همین خاطر از روی پاهاش یکم عقب میرم

 محکم بغلم میکنه و چشماش تو آتیش میسوزن.

 لعنت! خدای من ایوی، تو خیلی حس خوبی بهم میدی.-

 سخت نفس میکشه.

 منم سخت نفس میکشم و میگم:

 جیک امشب تو اتاق مهمون نمیخوابم.-

 وای خدایا شکرت.-

من که هنوز تو بغلشم بلند میشه و من پاهامو دور کمرش میکشم و منو از سپس با 

 پذیرایی به اتاقش میبره در حالی که تو کل مسیر منو میبوسه.
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 فصل چهارده

 

جیک در نیمه بسته ی اتاقشو با ضربه ی شونه ش باز میکنه و با اینکه فضای اتاق کم 

-بازی میاد که حدس میزنم حموم باشهتنها روشنایی از بین شکاف در نیمه -نوره

میتونم ببینم که اینجا هم مثل بقیه آپارتمان دکور شده. یک تخت چهار ستونی مشکیِ 

بزرگ، خیلی بزرگ جلوی دورترین دیوار قرار داره و دو کمد براق و مشکی و دو 

عسلی سفید دو طرف تخته. روی زمین یه فرش سفید و کرک دار هستش که به نظر 

گ . اتاق به نظر میرسه ترکیبی از رنباشه به شکل پوست یه حیوون درست شدهمیرسه 

 های خاکستری تیره و سفیده اما به خاطر کمبود روشنایی مطمئنم نیستم.

جیک منو وسط تختش رها میکنه و بعد می ایسته و بلوزش رو درمیاره و دهنم از 

ا میکنم و یه ثانیه فرصت پید زیبایی مردونه و عریانش باز میمونه. برای پذیرفتنش فقط

اون روی تخت برمیگرده و بعد دستاش روی بلوز بافتنیم هستن، دستامو باال میارم و از 

سرم بیرونش میاره. میشنوم که به آرومی روی زمین پرتش میکنه و بعد جیک برمیگرده 

 ،و به من نگاه میکنه و حتی با روشناییِ کم نور، میتونم ببینم که چشماش از عطش

 تاریک شدن. با قدرت نگاهش قلبم توی سینه م تندتر میتپه.

 کمکم کن لباساتو دربیارم ایوی. میخوام پوستت رو روی بدنم حس کنم.-

 و آره، منم همینو میخوام.
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و به همین خاطر به آرومی میشینم و لباس زیرمو باز میکنم و بندهاشو تا روی دستام 

ین اولین باره که یه مرد منو بدون لباس میبینه و پایین میارم و روی زمین میندازمش. ا

م جیک باعث میشه آرو خجالت میکشم اما بعد نگاه تحسین برانگیز برای یک ثانیه

 بشم.

 برای چند لحظه ی طوالنی بهم زل میزنه و زمزمه میکنه:

 خدای من، حتی از اون چیزی هم که تصور میکردم زیباتری.-

اخل دهنم و سینه ی گرم و سختش روی سینه هام و بعد لباش روی لبامه و زبونش د

دستای من روی کمرش سر میخوره و پشتش مقابل من به حرکت درمیاد و خدای من 

احساس بی نظیریه و به همین خاطر داخل دهنش ناله میکنم و اونم در مقابل آه 

 میکشه.

دونم م و نمیو شاید باید حرکاتمونو به آرومی پیش ببریم به خاطر اینکه من باکره ا

جیک با اینکه راجع به قرارهایی که هیچ وقت نداشتم بهش گفتم، متوجه این موضوع 

شده یا نه. ولی فکر میکنم شاید الزمه مطمئن شم که اون میدونه تا همه چیز به خوبی 

 پیش بره. 

همونطور که پایین گردنمو میبوسه کمی ازم فاصله میگیره و یکی از دستاشو باال میاره 

ر به م و خودمو بیشتکنه و من آهی میکشم و باالتر میاز زیر، با انگشتش نوازشم میو ا
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جیک میچسبونم. توی گلوش صدای خشنی درمیاره و بعد لباشو پایینتر میبره و با 

 لباش نوازشم میکنه تا جایی که احساس میکنم از این لذت میخوام بمیرم.

ن و ناله ای میکنم چون نمیدونستم به سمت دیگه میره و حاال دستای من توی موهاش

 هیچ چیزی مثل این حس میتونه انقدر خوب باشه و نمیخوام که اون متوقف بشه.

دوباره دستمو تا پایین کمرش میکشم و دست دیگمو روی پوست گرم عضالت 

شکمش حرکت میدم و اون یک نفس نوازش میکنه و دستاشو  برمیداره و بهم زل 

 تنِ آشکار توی چشماش فریاد میزنم:میزنه. با دیدن حس خواس

 من باکره ام.-

به زل زدنش ادامه میده و در کمال تعجب به نظر میرسه چشماش گرمتر میشن. سخت 

 نگاهم میکنه و متوجه نگاهش میشم و زمزمه میکنم:

 اشکالی داره؟-

 تو تاریخ کل دنیا، هیچی به این اندازه عالی نبوده.-

 خسه. صداش عمیق و گرم و کمی با خس

بعد دوباره لباشو روی لبام میذاره و با ولع و عطش میبوسه و نیشگون میگیره و من 

عاشقشم. دستاشو روی زیپ شلوارم احساس میکنم و وقتی روی زانوهاش بلند میشه 

گرمای تنش رو از دست میدم و بوت هامو درمیاره و بعد لباس زیر و شلوارمو پایین 
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کنه و بعد روی من برمیگرده و دوباره میبوستم و میکشه و همشو روی زمین پرت می

احساس میکنم یکی از دستاش بین پاهام حرکت میکنه. به خودم میلرزم و اون سرشو 

 باال میاره و زمزمه میکنه:

 پاهاتو از هم باز کن.-

 و منم همون کاریو که اون میگه انجام میدم.

 میگه:

 میخوام واست آسونترش کنم.-

میکنه و با این هجومش به خودم میلرزم با اینکه حس فوق العاده احساس میکنم لمسم 

 ای داره. سرم به عقب خم میشه و آه عمیقی میکشم.

 میپرسه:

 خدای من، تو خیلی خوشگلی.. خوبه؟-

 صداش طوریه که انگار تو فشاره.

 نفس نفس میزنم.

 آره.-

 و حاال اون عمیقتر لمسم میکنه.
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 و این حس خواستن بیشتری بهم میده. 

 خودمو باالتر میکشم تا بیشتر احساسش کنم.

 دوباره نفس نفس میزنم.

 وای خدای من.-

 و جیک با نفس من ناله ای میکنه.

سرمو به عقب، توی بالش فرو میکنم. آه میکشم و اسم جیک رو فریاد میزنم و وقتی 

ی من میخزه و حاال کامال بی لباسه. چطور چند ثانیه بعد چشمامو باز میکنم، دوباره رو

 متوجه نشده بودم؟

از روی من خم میشه و کشوی عسلی رو باز میکنه و یه کاندوم بیرون میاره و وقتی با 

دندونش بازش میکنه گیج و منگ نگاهش میکنم و روی پاهاش وایمیسته و کاندومو 

 میذاره.

 زمزمه میکنم:

 یدی چه جوری لمست کنم؟میتونم لمست کنم جیک؟ بهم یاد م-

دفعه ی بعدی عزیزم. همه چیز به یه مو بنده. اگه لمسم کنی، جفتمون بعدش -

 پشیمون میشیم.

 دوباره وزنشو روی من میندازه و پاهامو براش باز میکنم.
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 دوباره میبوستم و زبونشو عمیقتر فرو میکنه. از انتظار به خودم میلرزم.

 با خروش میگه:

 پیچ. میخوام سریع باشم که دردت نیاد باشه؟پاهاتو دور من ب-

 زمزمه میکنم:

 باشه.-

 که همون موقع جیغ میکشم و درد کل بدنمو به آتیش میکشه.

 برای یک دقیقه مکث میکنه تا اینکه آروم میشم و بعد با صدای سختی میگه:

 عزیزم میخوام سریع بشم. اشکالی نداره؟-

 زمزمه میکنم:

 نه.-

حس رضایت توی چهرش زیباترین چیزیه تو کل زندگیم دیدم و اون سریع میشه و 

 چون این حس رو از من میگیره.

دوباره دهنشو روی لبام میذاره و همونطور که ادامه میده، زبونشو وارد میکنه و من این 

 کارشو دوست دارم.

 نه فقط دوست داشتن، دیوانه وار دوسش دارم.
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مین که اون از نفس میفته جیغ میزنم. آتیش دیگه ای توی وجودم احساس میکنم و ه

همونطور که صورتشو کنار گردنم فرو میکنه، لمسش بین پاهام بیشتر میشه و توی 

 گردنم ناله ای میکنه.

مکث میکنه و من محکمتر بغلش میکنم و ناخن هامو از باال تا پایین کمرش میکشم. با 

اینکه  احساس کنم قبل از بینیش گردنمو نوازش میکنه و میتونم لبخندشو روی پوستم

 سرشو باال بیاره و تو چشمام زل بزنه.

 با لطافت زمزمه میکنه:

 حالت خوبه؟-

 نه نه. فقط خوب نبودم. من فراتر از خوب بودم. من معرکه بودم.

 نفس نفس زنان زمزمه میکنم:

 آره. -

یشه ازم جدا میشه و من در اعتراض به نداشتنش ناله ای میکنم و این کارم باعث م

 جیک خنده ی شیطنت آمیزی بکنه و میگه:

 ایویِ من از نزدیکیمون خوشش میاد.-

 آره آره خوشم میاد.

 بذار از این کاندوم خالص شم و یه چیزی بیارم که خودتو تمیز کنی. همینجا بمون.-
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بلند میشه و کنار تخت وایمیسته و بهم زل میزنه و شلوار ورزشی و تی شرتشو میپوشه 

مت دستشویی میره و صدای آب میشنوم قبل از اینکه با یه حوله ی و بعد به س

 کوچیک خیس برگرده. بغل تخت میشینه و میگه:

 پاهاتو باز کن و زانوهاتو خم کن.-

 یکم خجالت میکشم اما بهش اطمینان میکنم و کاریو که میگه انجام میدم.

ولی  خجالتزده میکنه با حوله ی گرم تمیز میکنه و حوله خونی میشه و این منو بیشتر

 اون اصال به روی خودش نمیاره.

سپس دوباره به سمت دستشویی برمیگرده و دوباره صدای آب میشنوم و همون موقع 

سریع لباسای زیرمو روی زمین پیدا میکنم و تنم میکنم. جیک با یه لیوان آب به اتاق 

انو برمیگردونم برمیگرده و به من میدتش. چند قلپ زیاد ازش میخورم و وقتی لیو

 بهش لبخند میزنم.

لیوانو روی میز میذاره و کنار من، روی تخت میاد و کمرمو به سینه ی سختش 

 میچسبونه و صورتشو توی موهام میکشه.

توی بغلش میچرخم تا بتونم صورتشو ببینم و به چهره ی جذابش نگاه میکنم و دستمو 

 پایین گونه ش میکشم.

 زمزمه میکنه:
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 منی ایوی. بگو که مال منی.حاال مال -

 دستم متوقف میشه و توی چشماش نگاه میکنم و زمزمه میکنم:

 مال توام جیک.-

فکر میکنم یه جرقه ای از درد توی چشماش میبینم ولی بعد همون لبخند زیباشو 

 تحویلم میده و به نرمی منو میبوسه.

 میگه:

 هیچ وقت چیزی به زیبایی اینو تجربه نکرده بودم.-

احساس میکنم قلبم منفجر میشه چون منم همین احساسو دارم. خودمو بیشتر به بدن و 

گرمش میچسبونم و یه چیز قشنگ دیگه درباره ی جیک مدسن کشف میکنم. اون بغل 

 کردنیه.
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 فصل پانزده

 

 ایوی سیزده ساله و لئو چهارده ساله ست.

موقع ضربه ای به در میخوره. روی کاناپه، تو اتاق نشیمنِ پرورشگاه نشستم که همون 

 مادرخوندم، جودی از اتاق پذیرایی پشتی فریاد میزنه:

 ایوی! در رو باز کن!-

 و بلند میشم تا جواب بدم.

ی که بدون لباس زیر تاپ ی که تنمه وشلوارک لیِ خیلی تنگ متوجههمون موقع که 

 روننم و سرمو بیبه اندازه ی شکافی باز میکفقط به همین خاطر در رو . پوشیدم میشم

 . در رو کامل باز میکنم و میگم:میبرم. ویلو و لئو اونجا ایستادن

 . شماها اینجا چی کار میکنین؟سالم-

 لئو میگه:

 اشکال نداره بیاییم تو؟-

و متوجه میشم که چشماش به سرعت روی بدنم به حرکت درمیاد و صورتش درهم 

میره. میفهمم برای استقبال از مهمونا زیاد لباسم مناسب نیست ولی انتظار دیگه ای هم 
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ندارم. با استفهام نگاش میکنم و سریع با چشماش به ویلو اشاره میکنه و تمام چیزایی 

 ه. رو که الزمه بدونم با چشماش میگ

 به داخل هدایتشون میکنم و میگم:

 باشه.-

 جودی فریاد میزنه:

 کیه؟-

 در جوابش فریاد میزنم:

 ! خیلی نمیمونن.مچند تا از دوستا-

هر برنامه ی مزخرفی که تو  چ جوابی نمیاد. معلومه که جودی بااز اتاق پشتی هی

 تلوزیون داره نشون میده باز سرگرم شده. اون کاری به ما نداره.

و روی مبل دونفره ی کوچکتر میشینه و من هم ویلو رو روی کاناپه ای که روش لئ

نشسته بودم هدایت میکنم. دقیقا کنارش میشینم و موهای طالییشو از روی صورتش 

 کنار میزنم. چشماش خون افتاده و بوی ماری جوانا میده.

 وقتی همینطور به روبرو خیره میشه با عجله میگم:

 نوم کوچولو؟ویلو، چی شده خا-
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توی بغلم  ه و با صورتباز همونطور به جلو خیره میمونه ولی بعد چهرش درهم میر

میفته. برای یه ثانیه خشکم میزنه ولی بعد دستامو باال میارم و موهاشو نوازش میکنم و 

 لبامو باالی سرش میذارم و زمزمه میکنم:

 هیسس.. چیزی نیست. با من حرف بزن ویلو.-

 ش.یفقط صدای سکوت گیرم میاد و گه گاهی صدای فین فین بین صبر میکنم اما

 لئو در حالی که دندوناشو رو هم فشار میده میگه:

 خمار و نشئه اومد خونه ی من.-

باید یواشکی از اینجا فراریش میدادم. پدرخونده و مادرخوندم اگه اونو میدیدن پلیسا 

 رو خبر میکردن. اونا خیلی آدمای دلسوزی نیستن.

 و میدونی چی شده؟ت-

ت یه چیزایی میگفت راجع به روز دادگاه و اینکه سر و کله ی آره زیر لبش داش-

و ظاهرا گفته که دوست داره  دیدش میزده داشته ه و تمام مدت با هیزیباباش پیدا شد

ته اونو به هیچیش حساب سه سال گذشاین اونو برگردونه خونه حتی با اینکه تو 

چیزایی بود که از حرفاش فهمیدم. بعدش اون آدمای به ظاهر دوست، . اینا تمام نکرده

از خونه ش فراریش دادن و خمار و مستش کردن و ولش کردن که برگرده خونه. اونم 

 .تخ..ش خونه ی من. با اون دوستای هاومد
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 رو میپوشونم و با عصبانیت زیرلبی میگم: گوشای ویلو

 مودب باش!لـئـو! -

طوالنی نگام میکنه و بعد صورتش با لبخند بدجنسانه ای از هم باز برای چند ثانیه ی 

 میشه.

 متعجب نگاش میکنم و با حرص میگم:

 به چی داری میخندی؟-

 به تو. خیلی بانمکی.-

 با عصبانیت میگم:

 واقعا لئو؟ چت شده؟ این موضوع جدیه!-

 لبخندو از صورتش پاک میکنه و میگه:

گه میدونستم دوستاش کین میرفتم و واسه مواد دادن خودم میدونم ایوی. باور کن، ا-

به یه دختر دوازده ساله حقشونو میذاشتم کف دستشون و همونطور ولشون میکردم که 

 برگردن خونه.

همینطور به نوازش موهای ویلو ادامه میدم تا متوجه میشم خیلی آروم داره خروپف 

دارم و باهاش روشو میپوشونم. میکنه. پشتشو روی کاناپه دراز میکنم و پتو رو برمی

 برای یک دقیقه تماشاش میکنم و از داخل لپمو گاز میگیرم.
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 به لئو میگم:

 جودی تا یه ساعت دیگه پیداش میشه. باید تا اون موقع از اینجا ببریمش.-

 سرشو تکون میده.

شین که بفکر کنم تا اون موقع براش کافی باشه بخوابه که اثر مواد بره. بیا اینجا با من -

 بیدارش نکنیم.

کنار لئو میشینم و به سختی روی لبه ی مبل خودمو جا  به طرف مبل دونفره میرم و

 میدم.

لئو اخم کوچیکی بین ابروهاش میندازه ولی هیچی نمیگه. تازگیا رفتارش با من عوض 

 هفته ای یک بار به سختی شده، وقتایی که تو مدرسه ایم یا باهمیم که این یعنی

. عجیبه. خیلی وقتا ساکت میشه و این نگاه غریبه روی صورتشه. و میبینمهمدیگر

نمیدونم از دستم عصبانیه یا موضوع چیز دیگه ایه. دیگه مثل قبل بهم نمیگه دوست 

 دارم. ولی بعدش یه دفعه راجع به اینکه بانمکم حرف میزنه... پسرا عجیبن.

مبل چهارزانو میشینم و بدنمو به پس از یک دقیقه سکوت پاهامو باال میارم و روی 

سمت لئو میچرخونم. وقتی نگاش میکنم، متوجه میشم که داره به سینه هام نگاه میکنه 

ولی وقتی متوجه نگام میشه خیلی سریع چشماشو به چشمای من میدوزه و گونه هاش 

 گلگون میشن.
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وای خدای من! اون به خاطر من خجالت زده ست چون متوجه شده که نیاز مبرمی به 

سینه هام خیلی بزرگ نیستن اما به اندازه ی کافی رشد کردن که  دارم.لباس زیر یه 

غیر قابل قبوله. حتما حالش ازم بهم میخوره. گونه های من  لباس زیرادامه دادن بدون 

روی زمین افتاده برمیدارم و تو بغلم فشارش میدم و که  رو هم قرمز میشن و یه بالش

 چشمامو به سمت دیگه ای منحرف میکنم.

 پس از یک دقیقه از سکوت ناشیانمون لئو میگه:

 حرف میزدی. 32با مکس هیزامروز دیدم که موقع ناهارا داشتی -

 دوباره عصبانی به نظر میرسه. چش شده؟

 .پسر خوبیهاوه آره ما باهم کالس داریم. -

 برای یک یا دو دقیقه چیزی نمیگه و بعدش:

بوسیده. بهتره اصال باهاش رو  34زال بارنو کند 33لوکاس ییشنیدم هفته ی پیش زو-

 حرف نزنی. اون حقه بازه.

 میخندم.

لئو من عالقه ای به بوسیدن هیچکسی ندارم.. پس آروم باش.. خب؟ الزم نیست این -

و تا همیشه برام بازی کنی. میدونم تو این ساال توی مدرسه تنقش برادر بزرگتر بودن

                                                           
32 Max Hayes 
33 Zoe Lukas 
34 Kendall Barne 
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همیشه مواظبم بودی و من واقعا ازت ممنونم ولی مکس هیز واسه من یه تهدید 

 محسوب نمیشه.

دوباره دندوناشو رو هم فشار میده و موهای طالییِ تیره ی پرپشتشو از روی چشماش 

 عقب میزنه و بهم خیره میشه.

 .یویا ر نیفتی هیچ وقت نمیفهمی که اون واست یه تهدید بودهتا وقتی که تو خط-

چشمامو واسش درشت میکنم. وای نه اون که نمیخواد... واقعا؟ و حاال من عصبانی 

 میشم.

 با حرص میگم:

منم تمام  و یادم رفته بود تو تنها آدمی هستی که دنیا رو میشناسهلئو.  اوه بسیار خب-

 دربسته زندگی کردم!  تو یه اتاق عمرمو

و با آشفتگی نگاه سریعی به ویلو میندازم تا مطمئن شم که بیدارش نکردم. اون نفس 

 عمیقی میکشه و دوباره به خوابش ادامه میده.

 لئو بهم زل میزنه و میگه:

منظور من این نبود. تو اصال مردا رو نمیشناسی. نمیدونی مکس چیا تو مغزش -

 داره باهات حرف میزنه.میگذره حتی وقتی که فقط 

 میگم:با حرص به سمتش خم میشم و 
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 عه واقعا؟ اون وقت تو از کجا میدونی مکس داره به چی فکر میکنه دقیقا؟-

 با حرص میگه:اونم 

 فکر میکنم! اهمون چیز چون که منم به-

برای چند ثانیه بهم خیره میمونیم و بعد اون چشماشو میبنده و نفس عمیقی میکشه و 

 آرومی میگه:به 

منظورم اینه که منم همون فکرو راجع به دخترای دیگه میکنم و پس... به همین خاطر -

 فکراشو میدونم.

بهش زل میزنم. یک احساس بدِ ناآشنا تو وسط سینه م رشد میکنه. به خودم اجازه 

 نمیدم که بهش فکر کنم. سرمو تکون میدم و همونطور که نگاهمو ازش میگیرم میگم:

 ن واسه هشدارت لئو. مطمئن میشم که چنین اجازه ایو به مکس ندم.. قبوله؟ممنو-

 برای یک دقیقه ساکته و بعدش:

 ویلو به اندازه ی کافی خوابیده. من یواشکی میبرمش خونه ش.دیگه فکر کنم -

هردومون سریع بلند میشیم و تقریبا بهم میخوریم ولی اون اولین کسیه که فاصله 

 یلو میره و آروم تکونش میده. اون بلند میشه و زمزمه میکنه:میگیره و به طرف و

 چه خبر شده؟-

 لئو کمکش میکنه بلند شه و میگه:
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 زود باش ویلو. تو به من تکیه میدی و منم میبرمت خونه باشه؟-

 یکم سرحال تر میگه:

 باشه.-

ها به سمت در هدایتش میکنه و من در رو براشون باز میکنم و همونطور که از پله 

 پایین میره، بدون اینکه نگام کنه از باالی شونه هاش به آرومی میگه:

 فردا تو مدرسه میبینمت ایوی.-
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 فصل شانزده

 

صبح روز بعد خیلی آروم از خواب بیدار میشم و پشت کمرم یه بدن گرم و محکم رو 

به  جیک احساس میکنم و وقتی شب قبل رو به یاد میارم لبخند میزنم. از زیر دست

آرومی بیرون میام و به سمت دستشویی اصلی راه میفتم تا به کارام برسم. بعد از 

انجامشون دوباره کنار جیک میخزم و به آغوشش پناه میبرم. این دفعه به سمتش 

 میچرخم و برای چند دقیقه صورت زیباشو تماشا میکنم، با آرامش خوابیده.

خوابالودی میزنه و به قصد سر به سر گذاشتن الی یکی از چشماشو باز میکنه و لبخند 

 من میپرسه:

 داری تو خواب منو تماشا میکنی؟ حاال دیگه بپّا کیه؟-

 اون دستاشو دورم حلقه میکنه.و  گرمای آغوشش پناه میبرم ریز میخندم و بیشتر تو

دستمو پایین میبرم چون نزدیکیش دوباره من برای یک دقیقه بی حرکت میمونیم و 

حساساتمو قلقلک میده و نیاز دارم که احساسش کنم. وقتی که دستم به کشاله ی داره ا

 رونش میرسه ناله ای میکنه و من از روی شلوارکش به نرمی نوازشش میکنم.

 یکدفعه طاق باز درازم میکنه و خودش روی من خم میشه.

 میخوایی بازی کنی خوشگله؟-
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 زمزمه میکنم:

 آره.-

 خوبه؟یکم درد داری یا حالت -

پاهامو بهم فشار میدم و صورتم از درد تو هم میره. بسیار خب، درد دارم. اعتراف 

 میکنم:

 فقط یکم.-

 خب کارای دیگه هم هست که...-

 صداش ضعیف میشه.

 دوباره زمزمه میکنم:

 باشه.-

ایین رمو پپایین شکمم رو میبوسه و نافم رو با نوک زبونش نوازش میکنه. لباس زی

ه ک میکنه و بین پاهام خم میشه و میبوستم و از این حسی ای پرتابمیکشه و گوشه 

 منو نفس میکشه و با خروش میگه: بهم میده به خودم میلرزم.

 دوست دارم وقتی بوی منو میدی.-

بیشتر نوازشم میکنه و من سرمو محکمتر توی بالش فرو میکنم و احساس میکنم بدنم 

رد میشه و ها تکه خنم به میلیون بد میرسم، اوج لذتو وقتی به آتیش میگیره 
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تکرار همونطور سرم توی بالش به عقب و جلو خم میشه و اسمش رو بارها و بارها 

 میکنم.

اون سر جاش، روی تخت میخزه و کنار گردنمو میبوسه و خودشو با شدت کنارم 

میندازه و منو به سمت خودش میکشه و دست من زیر تی شرتش میره تا برجستگی ها 

 و فرورفتگی های شکمش رو کشف کنه. 

 و حاال نوبت منه تا کشفش کنم.

باال  وکمرش تی شرتشباال میام و همونطور که اون دیشب بلوزمو درآورد، از روی 

میارم و بعد اون دستاشو باال میاره و همونطور که من از روی سرش، تی شرتش رو 

 و پرتش میکنم روی زمین. بیرون میارم به آرومی میشینه 

موهاش از خواب بهم ریخته ست و  میکنه. با اون نگاه زیبا و رخوت انگیزش نگام

ه و برای یک دقیقه تنها کاری که سینه ی عضالنیِ سخت و زیباش خودنمایی میکن

 و از بی نقصیش سیراب بشم. میتونم بکنم اینه که بهش خیره بمونم

سپس خم میشم و لبامو روی سینه ش میذارم و میبوسم و مزه میکنم و نوازش میکنم 

ه من روبروی سیندقیقا مثل کاری که اون دیشب با من کرد. با خروش ناله ای میکنه و 

 عاشق اینم که این لذت رو براش به ارمغان میارم. ش لبخندی میزنم.

 دستم پایین شکمش حرکت میکنه و من سرمو باال میارم تا نگاش کنم.

 زمزمه میکنم:
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 یادم بده چی دوست داری.-

 فقط با دستت نوازشم کن. دوست دارم لمسم کنی.-

به آرومی باال میاد و شلوارکش رو پایین میکشه و تماشا میکنم که عضالت شکمش به 

طرز زیبایی درهم فرو میره. سپس شلوارکش رو از پاش درمیاره و کنار تخت رو زمین 

 پرت میکنه. 

 ش برسم ومیکشم تا بتونم بهروی یکی از آرنج هام باال میام و یکم خودمو پایین 

 . برافروخته ی اون میپیچونماندام دستمو دور 

و منظره ی دستش روی دست من که روی اندام بزرگ و برافروخته ش بود باعث 

 همین حس رو جرقه های ریزی بین پاهام شد با اینکه کمتر از پنج دقیقه ی پیش

 داشتم.

 دستمو اول آروم و بعد سریعتر حرکت میدم و به نفس ها و ناله هاش پاسخ میدم.

 ای فریاد میکشه:با صدای خفه 

 ایوی!-

 وقتی که حرکتم آرومتر میشه اون با ناله میگه:

 وای خدای من!-
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همینطور به دستم نگاه میکنم و بعد به اون نگاه میکنم، نمیتونم لبخند بزرگ و 

غرورآمیزمو ازش پنهان کنم. این مسخره ست چون کاری که براش کردم اصال سخت 

جیک خیلی لذت بخشه و من نمیتونم حس نبود ولی دادن این حس رضایت به 

 قشنگیو که از این کار بهم دست داده کنترل کنم.

 پایین بازوهامو دم و اون از خنده منفجر میشه ولبخند غرورآمیزمو همچنان تحویلش می

میگیره و منو باال میکشه و حاال من روی اون دراز میشم و توی چشمام نگاه میکنه و با 

 یگه:لبخند شیطنت آمیزی م

 .اتوام این کاره ای-

سرمو روی شونه ش میذارم و توی گردنشو بو میکشم و برای دقایق طوالنی به همین 

 شکل دراز میکشیم تا وقتی که جیک میگه:

حمومو واست آماده میکنم تا وقتی که واست صبحونه درست کنم. بعدش قراره کل -

 روزو با من سر کنی.

 نان میگم:توی گردنش لبخند میزنم ولی غرغرک

 امممم.. دستور میدیا.-

کوتاهی به پشت سرم میندازم، نگاه  م و به سمت حموم میرم و وقتی نگاهبلند میش

 همونطور که تی شرت و شلوارکش رو تنش میکنه جیک میدم و اون طنازی تحویل
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ک . واسم عجیبه که اون جینگاه میکنهتحسین برانگیز  داره به نمای پشت بدنِ عریانم

 بزرگ و زیبا و بی نقص، یکم باحیا به نظر میرسه.مدسنِ 
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 فصل هفده

 

تو وانِ جکوزی جیک خودمو خیس میکنم تا جایی که پوستم چروک میشه و همه 

جای بدنم سرخ میشه. بعد با یکی از حوله های کلفت و شیکش خودمو خشک میکنم 

میارتش، بدنمو مرطوب و با لوسیونی که تو ساک کوچیکمه و جیک برام به حموم 

 میکنم.

لباسامو میپوشم. شلوار جین مشکیِ تنگ و یه بلوز یقه هفت سفیِد آستین بلند به همراه 

ارچه کتونی مشکی پ. یه جفت که روی یقه ش با تور کار شدهیک بافتنی خاکستری 

 .ای هم آوردم اما فعال پاهام خالیه

وجه ای، شل و بهم ریخته میبندم آرایش مالیمی میکنم و موهامو پشت سرم به شکل گ

 و بعد بوی لذت بخش قهوه و بیکن رو تا آشپزخونه دنبال میکنم.

جیک روبروی گاز ایستاده اما وقتی میشنوه من وارد آشپزخونه میشم از باالی شونه ش 

 نگام میکنه و یه لبخند بزرگ تحویلم میده و میپرسه:

 املت؟-

ز ماهی تابه سرخ کنِ روی گاز برداره. اونا رو تو یه تا بیکنا رو ااز انبر استفاده میکنه 

و اونو روی کانتر کنار بشقابِ طالبی های قاچ شده  میذاره با دستمالِ داخلش بشقاب

 میذاره.
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 سرمو به نشونه ی نه تکون میدم.

 همون قهوه و میوه واسه من کافیه.-

باشه. با قهوه از خودت پذیرایی کن. فنجونا باالی قهوه سازن. شیر توی یخچال، شکر -

 روی کانتر. 

به سمت گاز برمیگرده و توی یه ماهی تابه چند تا تخم مرغ میشکنه و منم میرم تا 

 واسه خودم قهوه ی بدون شکر و با شیر فراوون درست کنم. 

جیک رو تحسین میکنم همونطور که اون  پشت کانتر میشینم و قهومو مینوشم و باسن

املتش رو توی بشقاب میریزه و به من ملحق میشه و بیکن و میوه به بشقابش اضافه 

 میکنه.

 سیریل هم دارم اگه بخوایی.-

 نه واقعا همینا کافیه. من معموال صبحا زیاد نمیخورم.-

 تامین کنی. خب عزیزدلم یه چیزایی االن واست تغییر کرده. باید حاال انرژیتو-

چشمک میزنه و لبخند شیطنت آمیزی هم بهش اضافه میکنه و کامال از خود راضی هم 

 به نظر میرسه.

 یه تکه ی کوچیک از طالبی برمیدارم و میگم:

 پس که اینطور. این فکر کنم همین کارو بکنه.-
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 میوه رو با دو گاز کوچیک میخورم و پوستشو روی دستمال کاغذی جلوم میندازم.

شونه، راحت اهاش مینخنده منفجر میشه و می ایسته و بلندم میکنه و منو روی پ از

میشینم. گردنمو گاز میگیره و طرف دیگه رو قلقلک میده که باعث میشه از خنده ریسه 

 برم. 

 .مثل اینکه بیشتر از اینا باید بهت ثابتش کنم بچه پررو-

 میپیچه توی گوشم نفس میکشهو همونطور که دستاشو دورم بعد گوشمو گاز میگیره 

 و من از شدت خنده به سختی نفس میکشم.

توی بغلش وول میخورم و نمیتونم اعتراف نکنم اون حس خوبی بهم میده... واقعا 

 خوب.

 باشه! باشه! بسه دیگه! جدی میگم جیک!-

 اونم میخنده و یه بار دیگه نمایشی توی گوشم ها میکنه.

ال فهمید که حاال چقدر به صبحونه ی خوب احتیاج مثل اینکه خانومِ خوشگلم کام-

 داره.

 خودمو بهش فشار میدم. کمرمو میچرخونم و دوباره به سمتش برمیگردم.

 بسیارخب، که اینطور. حرف از فهمیدن شد...-

 عمقِ پشت گردنشو لیس میزنم و تا فکش رو میبوسم.
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 ناله ای میکنه.

 ایوی فکر کردم گفتی که درد داری...-

 میکنم و صاف میشینم.پوفی 

 درد دارم. شاید تایلنال دردمو به اندازه ی کافی خوب کنه که...-

 دوباره زیر خنده میزنه.

 خدایا، من یه این کاره رو آوردم تو کار.-

 میخندم و از روش بلند میشم ولی شاید حق با اونه.

 باشه. پس امروز میخوایی با من چی کار کنی؟-

 میپرسه:

 وحش رفتی؟تا حاال باغ -

 متعجب میگم:

 راستشو بخوایی نه. میخوایی منو باغ وحش ببری؟-

با فکر اینکه چقدر بامزه به نظر میرسه لبخند بزرگی میزنم. من تو بچگی هیچ وقت از 

کنم خیلی چیزای دیگه هم هست که تجربش رو میاین خوش گذرونیا نداشتم و فکر 
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ه بخوام آخرهفته ها رو صرف این خوش از دست دادم. و حاال هم اونقدر پول ندارم ک

 گذرونیا بکنم...

 عالیه. کفش مناسب پیاده روی داری؟-

 آره. یه جفت کتونی آوردم.-

 خوبه. من یه دوش سریع بگیرم بعد راه میفتیم.-

همونطور که من از قهوه م لذت میبرم اون به سرعت صبحونشو تموم میکنه و بعد 

 روی گونه م میذاره و میره تا دوش بگیره.ظرفشو تو سینک میندازه و یه بوس 

تی که سعی اما وق شیطنت کنم تا سورپرایز بشه یه یک یا دو دقیقه بعد تصمیم میگیرم

 میره تو هم. بسیارخب... اخمام میکنم در رو باز کنم متوجه میشم که قفله. کمی

ماهی تابه ای رو که از شام دیشب تو م و به جاش مستقیم به سمت آشپزخونه میر

سینک مونده بود و ماهی تابه ی صبحونه ی امروز رو میشورم و ماشین ظرفشوییو پر 

میکنم. وقتی که کارم تموم میشه جیک با شلوار جین و پلیور مشکی وارد آشپزخونه 

میشه. موهای خوشگل کاراملیش آشفته ست و هنوز یکم نم داره. به سمتش میرم و 

امو دور کمرش حلقه میکنم و بوی تازه ی چوب و خواستنیش رو نفس میکشم و دست

این غیرممکنه که تو این ده دقیقه که اون برای یک دقیقه سرمو روی سینه ش میذارم. 

رفته دوش بگیره تا این حد دلم براش تنگ بشه اما نمیتونم انکارش کنم چون واقعا 

ایی مردونه ش لبخند دندون نمایی میزنم و دلم تنگ شده. سرمو بلند میکنم و به زیب
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اونم بهم لبخند میزنه. خم میشه و روی پیشونیم یه بوسه میذاره و قبل از اینکه فاصله 

 بگیره و برای پوشیدن کفشاش بره، زیر لبش میگه:

 من. خیلی شیرینی. ایویِ-

*** 

 پرطراوت و زیبا،یه روز پاییزیِ . از بهترین روزا تو کل زندگیمهامروز یکی  احتماال

ولی با شدت تابش نور خورشید سوز سرما حس نمیشه. من و جیک دست  هکمی خنک

تو دست هم تو باغ وحش قدم میزنیم، میخندیم و به راحتی گپ میزنیم. من رسما 

مات و مبهوت بعضی از حیوونا میشم و برای دقایق طوالنی تماشاشون میکنم قبل از 

 نگاه کنم. به نظر میرسه به اینکه به جیکی که مدام با یه لبخند بزرگ نگاهش رو منه

اندازه ای که من از تجربه ی جدیدم لذت میبرم، اونم از دیدن عکس العمالی من لذت 

 میبره.

واسه ناهار، برای خوردن هات داگ و بستنی توقف میکنیم و همونطور که اونجا 

نشستیم و مشغول خوردنیم، یه طاووس دقیقا به سمت ما میاد. ظاهرا اونا توی باغ 

گوشیمو برمیدارم و مثل کسایی که تازه مامان  ش آزادن. بریده بریده نفس میکشم ووح

میشن، دیوونه وار دنبال پرنده میدوم تا ازش عکس بگیرم. جیک به من که مثل دیوونه 

ها به اینور و اونور میدوم تا یه عکس بگیرم، از پشت میز میخنده که یه دفعه پرنده 

اد و روبروی من مکث میکنه و بال هاشو مثل یه نمایش خرامان خرامان به سمت من می
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زیبا، طوری که قبال ندیده بودم از هم باز میکنه. همونطور که بهش خیره میشم خشکم 

میزنه و زبونم از این مخلوق زیبا بند میاد. برای چند ثانیه جلوی من جولون میده قبل 

و قربون صدقه ش م پشت سر هم ازش عکس بگیر ج بشماز اینکه من از شوک خار

 برم. پرنده با نوکش خودشو تمیز میکنه و به یه جای بهتر میره.

نفسی میگیرم. اون پشت میز  همونطور که با عجله به سمت جیک میرم با هیجان

 با اخم کوچیکی روی صورتش. با هیجان میگم: نشسته

 ببینش!-

سر هم رد میکنم عکسای پرنده ی زیبا رو نشونش میدم. همونطور که عکسا رو پشت 

به همین خاطر سریع نگاش میکنم و  ی اهمیتی صدایی از خودش درمیاره.اون با ب

 متوجه حالت صورتش میشم. با ناباوری میپرسم:

 تو داری به یه پرنده حسودی میکنی؟-

 میگه:

 چی؟ ابدا!-

 ولی میتونم بگم که داره دروغ میگه.

 میگم:

 به یه پرنده داری حسودی میکنی.-
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 حرفم سوالی نیست. به عکسا نگاه میکنم. 

 اون خوشگله. خدایااااا اون خیلیییی خوشگله.-

 کلماتو با غلو، میکشم و سرمو عقب میبرم.

 میگه:

 مضحکه.-

 و میبینم که علی رغم حسودیش، داره میخنده.

 با قیافه ی درهم میگه:

 مرد هیزو ببینم من وقتی تهدید یهپرندهه داشت سعی میکردم وارد قلمرو من بشه. -

 .متوجه میشمسریع 

با صدای بلند بهش میخندم و اونم سعی میکنه که خندشو کنترل کنه ولی آخرش 

یزنه و اون دندونای سفیدِ بی نقصش رو نشونم شکست میخوره و لبخند بزرگی بهم م

 میده.

 میگم:

 خیلی مسخره ای.-

د میگیرم و جفتمون لبخنولی روی پاهاش میشینم و صورت بی نظیرشو توی دستام 

 ی میشیم و اون به لبام خیره میشه.میزنیم. ولی بعد جفتمون جد
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 شروع میکنم:

 جیک...-

 اون تمومش میکنه:

 ایوی...-

بعد گرم و پرحرارت میبوسمش، دقیقا وسط باغ وحش، در حالی که بستنیامون دارن 

 آب میشن.

 عقب میام و پیشونیمو به پیشونیش تکیه میدم و میگم:

 امروز یه روز خیلی خیلی قشنگ بود جیک.-

 هنوز تموم نشده عزیزدلم...-

 دستمو میگیره و منو از رو پاش بلند میکنه.

 بیا بریم ببرا رو ببینیم.-

*** 

حش وقتی از ورودی باغ و تقریبا ساعت پنج، خسته و کوفته باغ وحشو ترک میکنیم.

حالی و خوابالودگی میکنم. خارج میشیم به دقت به جیک نگاه میکنم و احساس خوش

اون دستمو میگیره و همونطور که با دست چپش رانندگی میکنه نگهش میداره. تو 
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ی وسکوت حرکت میکنیم و به رادیو گوش میدیم و من چند بار چشمامو میبندم و ت

 ت و آرامش میکنم.گرمای ماشینش کامال احساس امنی

وارد یه پارکینگ میشه و متوجه میشم که اینجا یه رستوران ایتالیایی کوچیکه. میاد و در 

رو برام باز میکنه و کمکم میکنه تا پیاده شم. به طرف رستوران هدایتم میکنه و به 

تو شب یکشنبه هم اطراف نگاه میکنم و میبینم که خوش ساخت و دلپذیره و حتی 

 تقریبا شلوغه.

سرعت پیشمون میاد و با لبخند گرمی به سمت میز کوچکی سرپیشخدمت به 

راهنماییمون میکنه. همین که میشینیم پیشخدمت به سرعت به سمت میزمون میاد و 

جیک یه بطری شراب قرمز سفارش میده که پیشخدمت قبل از اینکه حتی من بتونم دو 

 تا آیتم تو منو رو بخونم با بطری برمیگرده.

 جیک پیشنهاد میده:

 بادمجون پارمسان خیلی خوبه.-

و به همین خاطر منوم رو میبندم و گیالسمو به سمت گیالس اون بلند میکنم و با 

 لبخند بدجنسی میگم:

 به سالمتی طاووس جذاب.-

 غرغری میکنه:
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 اَه...-

یکم سر به سرم میذاره و بعد لبخند بزرگی میزنه و گیالسشو به گیالسم میزنه. خدای 

 خواستنیه.من اون واقعا 

غذا رو سفارش میدیم و تا بیارنش باهم راحت گپ میزنیم در حالی که دستامون روی 

 میز توی همه.

 جیک ازم میپرسه:

 فردا چه شیفتی کار میکنی؟-

 ده تا هفت همه ی هفته.-

 متفکرانه بهم نگاه میکنه و بعد میپرسه:

 تا حاال به اینکه کار دیگه ای بکنی فکر کردی؟-

 ه که تالش کنم تا بیشتر از یه خدمتکار باشم؟منظورت این-

میکنی هیچ اشکالی توش نیست. تو  که آره. منظورم اینه که خودتم میدونی کاری-

خیلی باهوشی میتونی هرکاری بکنی. فقط کنجکاو بودم که بدونم تا حاال بهش فکر 

 کردی.

 آهی میکشم.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   202 
 

 پول میخواد. پولی که حاال کالج برم امامن دوست داشتم آره راستش بهش فکر کردم. -

 ندارم. ولی کاری که واقعا عاشقشم نوشتنه. من برای یه کتاب این ایده رو دارم که...

 صدام کم کم تحلیل میره و یکم خجالت میکشم.

 انجامش بده. چرا نمینویسی؟-

 هستش. "امنیتیم"چون که این خارج از حیطه ی 

یه مدت تو کتابخونه با خودم فلش چون برای نوشتن به یه کامپیوتر احتیاج دارم. -

میبردم و میاوردم ولی این واقعا نشدنی بود. و وقتی که من احساس میکردم باید 

 بنویسم کتابخونه بسته بود... متوجه میشی دیگه. واقعا شدنی نبود.

م. خوشرنگ و خوشمزه ست و پیشخدمت غذامونو میاره و ما با اشتها مشغول میشی

 وقتی که اولین گازو میزنم نمیتونم جلوی صدای خوشایندی که از گلوم میاد رو بگیرم.

 جیک میپرسه:

 خوبه؟-

 همونطور که دهنمو نگاه میکنه چشماش تاریک میشن.

 سرمو تکون میدم.

 امممم.-

 امشبم دوباره پیشم میمونی؟-
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بشم. باید برم خونه و همه چیزو سر و  نمیتونم جیک. باید واسه این هفته آماده-

 سامون بدم.

 فردا شب چی؟-

فردا شبم نمیتونم. کار تدارکات مهمونی دارم که دیروقت تموم میشه. معموال دوشنبه -

 شبا این کارو نمیکنم اما این یکی نمایشگاه گالری هنر تو مرکز شهره.

 مشکوک نگاش میکنم.

 تو که اونجا نیستی.. نه؟-

 سی میزنه.لبخند بدجن

 واسش برنامه ای نچیده بودم اما شاید حاال بتونم برناممو جور کنم.-

 امکان نداره.-

شرکتم تو سن دیگو ولی چهارشنبه عصر برمیگردم. اون موقع پیشم سه شنبه باید برم -

 میمونی؟

 بهش لبخند میزنم.

 باشه. -

 اونم بهم لبخند میزنه.
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 بعد من میپرسم:برای یک دقیقه تو سکوت غذا میخوریم و 

 حدس میزنم تو کالج رفته باشی؟-

رفتم. هم مدرسه میرفتم هم کنار بابام کار میکردم و همه چیزو راجع  UCSDآره من -

به شرکت یاد میگرفتم چون قرار بود وقتی که فارغ التحصیل شدم اونجا شروع به کار 

اون لعنتی رو  اون موقع هیچکدوممون هیچ نظری نداشتیم که چه جوری میخوام کنم.

من و بابام باالخره یه چیزی بیشتر از رابطه ای که قبال داشتیم . همون موقع اداره کنم

بینمون شکل گرفت. من از خونمون زدم بیرون و این همون دلیلیه که اجازه داد ما از 

اول شروع کنیم. اون اولین بار تو کل زندگیم بود که تونستم تقریبا احساس خوشحالی 

که این همون حالت  "خودمو پیدا کنم"ر بودن از پدر و مادرم، فقط تا بتونم کنم، دو

 کلیشه ایه.

 سرمو تکون میدم.

 تو به مادرت نزدیک نیستی؟-

 پوزخند صداداری میزنه.

 نزدیک؟-

 با تنفر صورتش درهم میره و برای چند دقیقه ساکت میمونه.

 نیستم.-
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و ادامه نمیده و منم نمیدونم که چی بگم به نگاه کردنم بهش ادامه میدم اما اون حرفش

 به همین خاطر چنگالمو برمیدارم و به خوردنم ادامه میدم.

 بعد از یک دقیقه آروم میگه:

 من میخوام پول کالساتو بدم ایوی.-

 با تعجب پلک میزنم و خشمگینانه میگم:

 چی؟ واسه چی میخوایی این کارو بکنی؟-

من فکر میکنم تو باهوشی و به یه تلنگر کوچیک چون که بهت ایمان دارم. چون که -

 احتیاج داری تا بتونی به آرزوهات برسی.

 آروم سرمو تکون میدم.

جیک گوش کن. این پیشنهاد قشنگیه ولی من خیلی سخت کار کردم تا بتونم به -

اینحایی که هستم برسم. میدونم زندگی من شاید برای تو یه داستان موفقیت آمیزِ قابل 

.. .ه راهی پیدا میکنم تا درس بخونمی ولی من باهاش راحتم و باالخره نباشهتمجید 

قیقا چه معنی میده ولی یم و من نمیدونم که این داینه که ما تازه باهم رابطه دار منظورم

صبر کنیم و ببینیم رابطمون به کجا میرسه قبل از اینکه تو بهم این همه  شاید بهتر باشه

 پول پیشنهاد بدی.

 ش حاال سخت میشه. مشخصه به خاطر چیزی که گفتم خوشحال نیست. صورت



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   206 
 

اوال فکر کنم تا حاال واست کامال واضح، روشن کردم که در اصل من معتقدم زندگی -

تو یه داستان موفقیت آمیز قابل تمجیده، همش همینطوره. و دوما الزمه واست یادآوری 

 هم گفتی ایوی؟کنم کمتر از بیست و چهار ساعت قبل تو تختم چی ب

 وای. اون رسما برزخیه.

دوباره پلک میزنم. من خیلی چیزا گفتم، بیشترشون به خاطر حس لذتی بود که اون با 

 دست ها و لباش بهم داده بود و... خدای من دوباره داره احساساتم روشن میشه.

 میگم:

 اممم...-

ه من ین حرفت واسبهم گفتی که مال منی ایوی. این حرفت یه شوخی لعنتی نیست. ا-

 بی اهمیت نیست. من فکر میکردم که معنی این حرفو واضح بهت رسوندم.

 پس چی؟ تو االن دوست پسرمی یا یه چیز دیگه؟-

دوست پسر، مرد، معشوقه... هر عنوانی که دوست داری میتونی استفاده کنی. ولی -

باید  موضوعی که اهمیت داره اینه که من و تو چه داخل و چه خارج از تخت

سمت از من که حواسش به توئه میگه که من باید به تو هم باشه. و اون قه حواسمون ب

 .بدم باهاش آرزوهاتو برآورده کنی پولیو که احتیاج داری تااون مقدار 

 واییی. بسیارخب پس.
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 جیک...-

 فقط بهش فکر کن باشه؟-

 برای یه ثانیه بهش خیره میمونم اما کوتاه میام.

 باشه.-

 خوبه.-

 چند گاز به غذاش میزنه و بعد:

راستی باید از قرصای ضد بارداری هم استفاده کنی. من نمیخوام وقتی باهمیم از -

 کاندوم استفاده کنم.

 مکث میکنم. تکه ی غذایی که به سمت دهنم میبرم وسط راه میمونه. خیلی هم خوب.

رص منظمش همین االنشم مصرف میکنم. من عادت ماهیانه های نامنظم دارم. ق-

 میکنه. چند ساله که استفاده میکنم.

 در سکوت برای یه ثانیه بهم زل میزنه و بعد:

 باشه خوبه. حاال غذاتو تموم کن.-

 ...ا ولی کامال خواستنی و جذاب. اماکامال پر مدع

 اممم جیک اگه قرار نیست از کاندوم استفاده کنیم شاید الزم باشه که بپرسم...-
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و مرتبا چک آپ میرم. اگه بخوایی میتونم ز کاندوم استفاده کردم . همیشه امن سالمم-

 ورقه هاشو نشونت بدم.

 برای یه ثانیه سکوت میکنم.

 نه من بهت اعتماد دارم.-

بعد از شام جیک منو به آپارتمانم میرسونه و تو ماشینش برای چند دقیقه عمیقا 

و عقب میکشه و  ناله ی اعتراض آمیزی میکنههمدیگه رو میبوسیم ولی بعدش 

 غرولندکنان میگه:

 داری منو میکشی.-

و از دور ماشین میچرخه تا درو واسه من باز کنه. آخرین بوسه رو تحویلش میدم و در 

 ساختمونو باز میکنم و تقریبا خودمو داخل پرت میکنم.
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 فصل هجده

 

 ایوی سیزده ساله و لئو پونزده ساله ست.

نه لئو قدم میزنم کوله پشتیمو رو شو خیابون، تا پرورشگاهِهمونطور که به سمت پایین 

واسه مطالعه ی گروهی تا دیر وقت تو مدرسه موندم و به هام با زور باال میکشم. 

 خاطر همین مثل همیشه نتونستم با ویلو برگردم.

لئو چند ماه پیش دبیرستانو شروع کرد و تحمل نبودنش تو همون مدرسه ای که منم 

شده. یه مدت بود که دیگه الزم نبود هوامو داشته باشه، بعد از اتفاقی که هستم سخت 

واسه دنی پول افتاد بچه ها نادیده م میگرفتن ولی فقط همون دیدنش توی راهروی 

مدرسه روزمو روشن میکرد. بعضی وقتا سمتم میومد و همونطور که از راهرو مدرسه 

یکرد که منو ندیده یا توی کمد رد میشدم دستشو به دست من میکشید و تظاهر م

وسایلم واسم یادداشتای بامزه میذاشت. این باعث میشد لبخند بزنم و من تا جایی که 

 میتونستم از لبخندم لذت میبردم.

همین که به کوچه ی خونه ی اونا میپیچم یه آدم تنهای آشنا رو میبینم که روی پله 

بهش خیره میمونم. میدونم که منو  های ورودی نشسته. توقف میکنم و برای یه دقیقه

نمیبینه، ظاهرا تو افکارش گم شده، آرنج هاش روی زانوهاشه و سرش به جلو خم 

 شده.
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مستقیم به سمتش میرم و وقتی نزدیک میشم سرشو باال میاره و بهم نگاه میکنه و 

 صورتش به لبخندی از هم باز میشه.

 با لبخند میگم:

 ی؟سالم. این بیرون چی کار میکن-

 جدی میشه و میگه:

 فقط فکر میکردم. داخل خیلی سر و صداست.-

 و با سرش به عقب اشاره میکنه.

 کنارش میشینم و سرمو تکون میدم.

 به چی فکر میکردی؟-

 داشتم به سث فکر میکردم ایوی...-

 مکث میکنه.

 نگران بودم که بدونم کجاست.. چی کار میکنه.. میخوام بدونم که...-

اخودآگاه دستمو سمت دستش میبرم و روی گونه م میذارمش و بند و نصداش میشکنه 

 انگشتاشو روی پوستم میکشم.
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. چشمام به سمت انحنا پیدا میکنن چشماش به سرعت روی من میان و لباش کمی

لباش میرن و برای یه دقیقه بهشون خیره میمونم، کنجکاوم که بدونم بوسیدنش چه 

 حسی داره.

واقعا کنجکاوم که بدونم بوسیدن لئو چه جوریه؟ اون همیشه برای وای خدای من! من 

من مثل یه برادر بوده. ولی تازگیا... طوری بهش فکر میکنم که قبال نمیکردم. غیر ارادی 

دلم میخواد که دستامو بگیره و وقتی داریم تو پذیرایی خونه ی من باهم فیلم تماشا 

 رزم.روی صورتم حرکت میده به خودم میل میکنیم نزدیکم بشینه. وقتی تصادفا دستشو

. حاال دیگه اینو میدونم. من برای سال های طوالنی عاشق لئو مک کنا من دوسش دارم

 ولی واقعا عاشقش شدم؟بودم... 

وقتی چشمام به چشماش میفته عطشی توشون میبینم که قبال هم دیدم اما هرگز 

منم همین نگاهو تو چشمام دارم.  نمیدونستم چه معنی میده. ولی حاال میدونم. شاید

 "منو ببوس!"تنها فکری که ذهنمو قلقلک میده 

 میپرسه:

 میخوایی قدم بزنیم؟-

 دستشو رها میکنم و بلند میشم.

 البته.-
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برای چند دقیقه تو سکوت قدم میزنیم و بعدش اون دستمو میگیره و با خجالت نگام 

بازوهام باال میاد و بعد به سینه م  میکنه. وقتی که گرما از دستای بهم پیوستمون تا

 میرسه بهش لبخند میزنم. اونم بهم لبخند میزنه و دستمو محکمتر فشار میده.

وارد پارک میشیم و به سمت تاب ها راه میفتیم. من روی یکیش میشینم و اون تابو به 

 عقبتر به میله ی عقب میکشه و رهاش میکنه که باعث میشه با ذوق بخندم. چند قدم

 تاب تکیه میده.

 لئو لبخند بزرگی میزنه و اون فاصله ی خواستنی بین دندوناشو نشونم میده و میگه:

 عاشق اینم که بشنوم داری میخندی.-

 همونطور که سرعت تاب آروم میشه سرمو کج میکنم.

 واقعا؟-

 نزدیکتر میاد و جفت زنجیرای تابمو تو دستاش میگیره و من باید سرمو باالتر بگیرم تا

 بتونم نگاش کنم.

آره ایوی.. واقعا. خنده ی تو تنها چیزیه که باعث میشه واقعا احساس خوشحالی -

 بکنم.
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وقتی که نگاهش پایین میاد جفتمون جدی میشیم و من احساس میکنم که قلبم توی 

شکمم فرود میاد. ولی بعدش آروم عقب میره و دستاشو توی جیباش فرو میکنه. پلک 

 دهنمو قورت میدم. میزنم و مضطرب آب

دلم میخواست بپرسم که... میدونم این یه سوالیه که دخترا از پسرا میپرسن ولی با این -

 حال میخواستم بدونم که تو باهام به مجلس رقص سدی هاوکینز تو مدرسم میایی؟

 همونطور که منتظر جوابمه، گونه هاش کمی سرخ میشه. 

و. فقط چیز مناسبی ندارم که بپوشم. جودیم دلم میخواد باهات به مجلس رقص بیام لئ-

 به خاطر همچین چیزی واسم لباس نمیخره.

 نگامو پایین میندازم و گونه های منم سرخ میشن.

ناسب به این که به لباسای ممتوجه شده  سرشو تکون میده و متفکرانه نگام میکنه. شاید

 نیاز داریم فکر نکرده. 

م و به جاش میاییم اینجا و زیر ستاره ها پس میگیم که ما به مجلس رقص میری-

ه و پدرخوندمون هیچ دمیرقصیم. این دیگه لباس مناسب نیاز نداره. اینجوری مادرخون

 وقت نمیفهمن که ما واسه مجلس رقص لباس مناسب نداشتیم که بپوشیم.

یکم غمگین نگام میکنه ولی میدونم که تو این موضوع حق با اونه. ولی بعدش بزرگتر 

 لبخند میزنه. 
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 من فقط میخوام با تو باشم. میخوام نزدیکم باشی.-

 آروم میپرسم:

 از کجا بیاریم؟ وموزیک-

 با شیطنت لبخند میزنه.

 رادیو دستیمو با خودم میارم.-

 نمیتونم جلوی لبخندمو بگیرم.

 احتماال جفتمونو دستگیر میکنن و بقیه شبو باید تو قفس بگذرونیم.-

 من ریسکشو قبول میکنم.-

 سرمو به یه طرف کج میکنم.

 باشه. این یه قراره.-

 با تردید لبخند میزنم وقتی که اون لبخند دندون نمایی تحویلم میده.

 برای چند ثانیه بهم خیره میمونه و بعد خیلی جدی میگه:

 واست یه کمد پر از قشنگترین لباسای گرونو میخرم. یه روزی-

 بهش لبخند میزنم.

 من لباسای آنچنانی نیاز ندارم لئو. من فقط به تو احتیاج دارم.-
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 لبخندمو پاسخ میده و میگه:

 داشته باشی. نومیتونی هر دوشو-

به این پسر زل میزنم.. لئوی من. چطور همه چیز انقدر سریع عوض شد؟ یعنی انقدر 

آروم عاشقش شدم که حتی خودمم متوجه نشدم دارم عاشقش میشم؟ وقتی که دستمو 

میگیره و از تاب پایینم میاره و شروع به برگشتن میکنیم قلبم توی سینه م وحشیانه 

ناکه یکمی ترس شزمین یا تو عشق، همیشه حداقل نم افتادن، چه رومیتپه. من فکر میک

 حتی اگه به آرومی برات اتفاق بیفته.
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 فصل نوزده

 

چند روز بعد به سرعت با طوفانی از کار، تمیزکاری و یه سری از کارای پیش پا افتاده 

 اما الزم گذشت.

ه خودش منو ببره و بیاره یا رانند ،جیک بهم پیشنهاد کرد که برای رفت و آمد به سرکار

ی شرکتشو بفرسته اما من قبول نکردم. با اتوبوس مشکلی ندارم. میتونم تو طول مسیر 

ق باشه موافبا این کار اصال به نظر نمیرسید که  این موضوع راحتم. اون مطالعه کنم و با

مون به ی چیزا بیناما من نیاز دارم که استقاللمو حفظ کنم. همین االنشم فکر میکنم خیل

سرعت داره اتفاق میفته و من از اینکه کسی تا این حد توجهمو به خودش جلب کنه 

 میترسم.

بین کارم به جیک زنگ میزنم ولی اون سرکاره و حواس پرت به نظر میرسه به همین 

خاطر صحبتمو کوتاه میکنم و بهش میگم که سه شنبه شب وقتی تو سن دیگوئه بهش 

 لبخندی تو صداشه.یه ی که میگه منتظر تماسم میمونه زنگ میزنم. وقت

دوشنبه شب تو یه گالری کوچیک هنریِ مرکز شهر برای تینا کار میکنم و لندن هم 

و وقتی که سینی ها رو پر میکنیم براش از روز و شبی که با جیک گذروندم اونجاست 

 ایندی که شبت خوشامیگم. به تمام کلماتم با دقت گوش میکنه و وقتی از اتفاق

 بینمون افتاد براش میگم خودشو نمایشی با دستش باد میزنه.
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 وقتی ازم میخواد که با جزئیات بیشتر واسش تعریف کنم به شوخی میگم:

 کوتاه بیا پسر.. همینشم زیادیته. یه دختر باید یه چندتا رازو پیش خودش حفظ کنه.-

 با ترشرویی میگه:

 منتظر این لحظه بودم.بی انصافیه.. من مدت طوالنی -

 آروم ضربه ای به شونه ش میزنم.

 .نوع بشر بودم شناخته شده ی یه جوری رفتار میکنی که انگار من آخرین باکره ی-

ولی احتماال آخرین کسی که تا باالی بیست و یک  ،آخرین نوع شناخته شده نه-

واقعا داشتم سالگی باکره مونده. اخیرا به وضع جامعمون نگاه انداختی خوشگلم؟ 

 .نم داری واسه کی خودتو نگه میداریمیمردم تا بدو

 چشمک میزنه و با شیطنت میخنده.

 شوخیش قری به کمرم میدم. در جواب

. تو هروقت دلت میخواست میتونستی منو داشته من واسه کسی خودمو نگه نمیداشتم-

 باشی.

ر به توام خوشگله. بگیکه اینطور. من همین االن از گرایشم صرف نظر میکنم. متعلق -

 منو!

 تشکر میکنم. تهه هه. اینطوریام نیست لن ولی بابت ابراز احساسات-
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 لبخند بدجنسی تحویلش میدم و سرکارم برمیگردم.

زد فکر میکنم. واقعا همینطور  ه حرفی که لندن راجع به نگه داشتن خودمولی بعدش ب

بود؟ ولی تو اعماق وجودم میدونم که شاید این نادیده گرفتن واقعیت نداره. من مدت 

ها پیش یه قولی دادم و با اینکه اون شخص دیگه قسمتی از زندگیم نبود و قرار هم 

 رنبود که در آینده هم قسمتی ازش باشه، جایی تو وجودم همیشه میدونستم که اگه قرا

 باشه دوباره عاشق بشم به خاطر اینه که اون مرد منو یاد لئو میندازه.

*** 

عصر سه شنبه، مقداری کوکی شکالتی درست میکنم و سهم خانوم جنر و موریس رو 

برای دیدن آقای کوپر به م و بعد کنار میذارم. برای چند دقیقه با هردوشون گپ میزن

معمول روی پله های ورودیش نشسته،  سمت ایستگاه اتوبوس راه میفتم. اون طبق

 نه و با آغوش باز ازم استقبال کنه. که پیشش برم و لبخند بز منتظر من

 میگه:

 اِوِلین!-

ا ت به تاب، جای همیشگیم اشاره میکنههمونطور که روی تشک صندلیش میشینه و 

ندازم و بعصر خنکیه و به همین خاطر پتوی بافتنیشو بهم میده تا روی پاهام بشینم. 

 کتم رو تنم میکنم. اونم یه پتو روی پاهاش انداخته.

 حالتون چطوره؟-
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لبخند میزنم و ظرف کوکی ها رو روی میز کوچیکی که کنار تابه میذارم و فویل رو از 

 روی ظرف برمیدارم. 

 لبخند گرمی میزنه.

از  پر رفبهتر از این نمیشم. یه دختر خوشگل دارم که اومده باهام حرف بزنه و یه ظ-

 کوکیای خونگی.

 در جوابش لبخند میزنم و به ظرف اشاره میکنم.

 یکی بردارین.-

 و اونم یه کوکی برمیداره. منم همینطور.

 پس از یه دقیقه میگه:

 و چه خبر جدیدی با خودت آوردی خانوم اولین؟-

قبل از پاسخ دادن دست از جویدن برمیدارم و یکم احساس خجالت میکنم و آروم 

 میگم:

 من با یکی قرار میذارم.-

برای یه ثانیه شگفت زده به نظر میرسه، شاید به خاطر اینه که تو تموم سال هایی که 

 میشناسمش هرگز به یه دوست پسر هم اشاره نکردم. ولی بعد لبخند بزرگی میزنه.

 و اون جنتلمنِ خوش شانس کی هست؟-
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 ه ی تکنولوژی اشعه ی ایکس فعالیتاسمش جیکه. یه شرکتیو اداره میکنه که تو زمین-

 داره...

 دستمو به معنی که این که دقیقا نمیدونم چه کاری هست تو هوا تکون میدم.

 اون... مهربونه، باهوش و جذابه و...-

 سرخ میشم و سرمو پایین میندازم و یه دفعه احساس ناخوشایندی میکنم.

 میکنه.ولی آقای کوپر همچنان لبخند میزنه و به دقت نگاهم 

 درسته اولین، من باور دارم که عاشق شدی.-

 وای! نه.. اصال انقدر رابطمون طوالنی نیست. من کمابیش میشناسمش.-

افتاد میدونستم همونیه که میخوامش. برای  35من همون لحظه ای که نگام به مری م-

 چهل و سه سال بعد هم هیچ وقت حتی برای یه ثانیه تو انتخابم تردید نکردم.

غمگین نگاهش میکنم. میدونم که از دست دادن همسر قبلیش هنوز براش یه موضوع 

 حساسه حتی با اینکه سال ها پیش اونو از دست داده. 

 اون از احساساتش نسبت به تو مطمئنه اولین؟-

 دقیقا متوجه منظورش نمیشم ولی جوابش رو میدم.

 احساس کنم... خاصم. کهمیشه  اونم به نظر میرسه واقعا منو دوست داره. باعث-
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دوباره سرخ میشم. یه جورایی برام عجیبه که از عشق زندگیم واسه کسی که مثل 

 پدربزرگمه صحبت کنم.

تو رو بیرون اون حیاط دیدم که داشتی  اقعا خاصی. من همون اولین بار کهخوبه. تو و-

 شیطون با صبوری بازی میکردی فهمیدم...با اون دو تا 

 میخنده.

نهایی روی پله ها میشستی. خیلی ناراحت به نظر میرسیدی ولی همیشه بعدش ت-

 بودی. ه میداشتی. میدونستم که غم داری ولی همیشه قویگسرتو باال ن

 سرمو پایین میندازم، یاد اون روزا میفتم.

نبودم آقای کوپر. وقتی بچه بودم میترسیدم، نوجوونم که شدم  من هیچ وقت قوی-

 بازم میترسیدم.

ی حت ،اینو میدونم اولین. ولی این موضوع هیچ وقت باعث نشد که از آدمای اطرافت-

ینی، نش، روی پله های ورودیش ی. باعث نشد که کنار یه پیرمردمحبتتو دریغ کنمن 

 یرمرداون پ صحبت کنی و در عین حالم بدونی فقط برای اینکه یک یا دو دقیقه باهاش

صورتشه. باعث نشد که وقتی اون موقع  یند روتنها چیزی که میتونه بهت بده لبخ

 . حتی حاال، فکردیدی دارم تو گرمای تابستون چمنامو کوتاه میکنم واسم آب نیاری

 سخته نزدیک اون خونه بیایی؟...چقدر واست  میکنی نمیدونم

 و به پرورشگاه قدیمیم اشاره میکنه.
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 ؟یا اینکه چقدر طول میکشه تا برام یه بشقاب کوکی بیاری-

 سرمو باال میگیرم و نگاش میکنم.

 من دوست دارم واستون کوکی بیارم آقای کوپر. اینجوری میتونم ببینمتون.-

 لبخند میزنه.

 حاال خودت فهمیدی منظور من چیه؟-

 ره نگاهمو پایین میندازم و خجالتزده به ناخنام زل میزنم. اون ادامه میده و میپرسه:دوبا

 ؟که همه بهت میگن اولین صدات میکنم ا من به جای ایویمیدونی چر-

 که اون از نسلمن همیشه فکر میکردم به خاطر این سرمو به نشونه ی نه تکون میدم.

 قدیمیتره اسم کاملمو به یه لقب نصفه نیمه ترجیح میده.

 برای یه ثانیه ساکته، احتماال داره افکارشو جمع و جور میکنه. 

نمیخوام خیلی وارد مسائل شخصیت بشم اولین. چون تا حاال راجع به اینکه چی -

 لیوباز بشه حرف نزدیم.  تو اون ساال پرورشگاه بغلیتو پات به باعث شده بود 

 نگشتبر وقت هیچ دیگه و گذاشت اونجا رو تو اینکه خاطر به مامانتو نمیتونم میدونم

 .داری بهش راجع تفکرو طرز همین هم تو احتماال میزنم حدس. بدونم مقصر

 .اونه با حق. میمونم ساکت
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 و بخشیده، زندگی بهت. داده انجام درست کارو تا دو کمش کمِ اون مامانت، ولی-

 مونه دقیقا اولین، معنیش به توجه با و. مناسبه بانو یه برای که داده رو اسمی بهت

 .میدونه اینو هم جنتلمنمون دوست اون که شو مطمئن. هستی تو که چیزیه

 .میزنم عقب زدن پلک با اشکامو من و میزنه لبخند بعدش

 :میگم و میکنم کج طرفی به سرمو

 که مدار چیزی یه منم بگم باید کوپر، آقای هستیم تعریف بحث سر که وقتی تا-

 .کنم تقسیمش شما با میخوام

 .میزنم لبخند

 .میزنه لبخند

 .باشه-

 :میگم و بشم جدی تا میشم ساکت دقیقه یک

 ی هنقط دقیقا وقتا خیلی. نداشتم عشق زندگیم تو الزمه که اونقدری وقت هیچ من-

 باشه مهربون باهام که بوده نفر یه حداقل همیشه رفتم که هرجایی ولی. داشتم مقابلشو

 ...میکردم زندگی اینجا که وقتی. بده بودن خاص احساس بهم و

 .میکنم اشاره بغلی ی خونه به
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 ارزشی چه من واسه نمیدونین و دادین من به محبتو اون شما. بودین شما آدم اون-

 .ممنونم. داشت

 :میگه و میکنه خشک چشمشو توی اشک کوپر آقای

 نه؟ شدم رحم دل تازه پیری سر اینکه مثل-

 .میزنه لبخند بهم میده نشونم همیشه که محبتی اون با و میخنده ولی

 !...پس-

 .کنه عوض بحثو میخواد که واضحه

حدس بزن چند روز پیش کی این اطراف داشت با زیرشلواریش میدوید بعد از اینکه -

 ؟ی مصنوعیشو قاپید و دویید بیرونسگش مو

 از شدت خنده نزدیک بود یه تیکه از کوکی خفه م کنه.

 چی؟-

میدونستم دقیقا راجع به کی داره صحبت میکنه. مادرخونده ی قبلیم، کرول همیشه 

یچ کس نمیتونه تصورش کنه، با روی سرش میذاشت و قسم میخورم هموی مصنوعی 

اینکه اون موها همیشه طوری بودن که انگار یه بادستر مرده روی سرش گذاشته و من 

قبال کنجکاو بودم که بدونم چه چیز وحشتناکی زیر اون موهای مصنوعیه که اون فکر 

 میرسه.میکنه باهاشون بهتر از چیزی که قایمش میکنه به نظر 
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سال ها پیش، پدرخوندم با پسراش از این خونه نقل مکان کرد. ظاهرا همسر سلیطه 

و من هم نمیتونم به خاطر این کارش سرزنشش  بود شو به اندازه ی کافی تحمل کرده

کنم. منم جای اون بودم هر لحظه ای که گیر میاوردم از اونجا میزدم بیرون. چی باعث 

 ه رو واقعا نمیدونم.شده بود که اینقدر صبر کن

آره. من و پستچی و نصف مردم خیابون از خنده نقش زمین شده بودیم و حتی یه -

انگشت بلند نمیکردیم تا کمکش کنیم و اصال احساس بدی به خاطر کمک نکردنمون 

 نداشتیم.

 اون برای سال ها با هر کسی که جلوش سبز میشد بدرفتاری میکرد.تعجبی هم نداره. 

مقِ کثیفم فکر میکرد که بازیه و تندتر میدویید. البته واسه اینکه گیرش اون سگ اح-

نندازه خیلیم الزم نبود تالش کنه. از وقتی که تو رفتی اون تقریبا دویست پوند وزن 

 اضافه کرده و وقتیم که اینجا بودی بازم اونقدر اضافه وزن داشت که باید کم میکرد.

نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. از خنده دارم میترکم و با اینکه میدونم کار زشتیه ولی 

 باید شکممو از شدت خنده چنگ بزنم. 

 با چشمای گشاد شده باالخره میپرسم:

 چی بود؟ زیر موهای مصنوعیش-
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وای ایوی عزیزم نمیخوام با توضیحش حالتو خراب کنم. فقط در این حد بگم که -

چشامو با اسید میشورم تا تصویریو که دیدم از شبکیه ی چشام  اشبدارم هنوز 

 بسوزونم.

 حاال جفتمون داریم میخندیم.

یکم دیگه کنار هم میمونیم و موقعی که وقت رفتنم میشه آقای کوپر دستمو میگیره و 

 میبوسه.

 با لبخند میگه:

 لین تا دیدار بعدیمون مراقب خودت باش.وِبانو اِ-

دیگه تحویلش میدم و از پله های خونش پایین میام و همونطور که یه آغوش بزرگ 

 ازش دور میشم لبخند رو لبامه.

*** 

و یه تی شرت  36Polka Dotوقتی خونه میرسم دوش میگیرم و لباسامو با یه شلوارک 

سفید که روش جغدای زرق و برقی داره عوض میکنم. دندونامو مسواک میزنم و روی 

کنم تصور میرمیارم و شماره ی جیک رو میگیرم. وقتی صداشو تختم میرم. گوشیمو د

کمی لبخند میزنم. به جاش وقتی یه زن گوشیشو جواب میخواد گوشیو برداره  که االن
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رار اون تک همونطور کهمیده تعجب میکنم. به قدری که برای یه ثانیه ساکت میمونم 

 میکنه:

   بفرمایید؟-

 با لکنت میگم:

 اونجاست؟اممم.. سالم. جیک -

 ابروهامو تو هم میکشم. یه توده توی گلوم شکل میگیره.

 .وسط حرفم میپره. کامال مشخصه که عصبانیه

 داره دوش میگیره. شما؟-

 اوه کار خاصی نداشتم. بعدا بهش زنگ میزنم.-

 و سریع گوشیو قطع میکنم.

 این یعنی چی؟

زن توی اتاق هتلشه با خودش میشوره. یه  وتوی بالشم فرو میرم. حس پوچی وجودم

درست وقتی که داره حموم میکنه؟ نمیدونم باید به چی فکر کنم یا چی کار کنم؟ باید 

 بشم؟ ره بهش زنگ بزنم؟ یا باید بیخیالنیم ساعت دیگه دوبا

بخوابم. برای ساعت ها توی جام پهلو  چراغو خاموش میکنم و سعی میکنم کهباالخره 

 به پهلو میشم ولی جیک هرگز زنگ نمیزنه.
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*** 

یم بیدارم میشم. سردرگم و سست، چشامو آروم باز میکنم. تا صبح با صدای زنگ گوش

 بعد از یک نیمه شب خواب به چشام نیومده بود. و حاال هم ساعت شش صبحه. 

 توی گوشی زمزمه میکنم.

 سالم.-

 جیکه.

 ایوی.-

 مکث میکنم. هوشیارتر میگم.

 هی...-

هی.. دیشب بهم اصال زنگ نزدی. میخواستم خودم بهت زنگ بزنم ولی منتظر زنگت -

 بودم و خوابم برد. همین االن بیدار شدم. نگرانت بودم.

 جیک من بهت زنگ زدم. یه زن گوشیتو جواب داد. گفت که تو توی حمومی.-

 صدام سرزنش آمیز و ناراحته.

از پشت گوشی ساکت میشه و فکر میکنم صدای لعنت فرستادنش به کسیو میشنوم 

 ولی انگار جلوی گوشیو با دستش گرفته. 
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خدای من. ایوی.. معذرت میخوام. چندتا از دوستام برای نوشیدنی بعد شام از شرکت -

 ماومده بودن اینجا و فکر کنم همسر یکی از کارمندام تلفنمو جواب داده. من تو حمو

ونه برن خبودم چون امروز صبح زود یه جلسه داشتم و میخواستم متوجهشون کنم که 

 داده. باهاش حرف میزنم. تو ناراحتی؟جواب گوشی منو  هاشون. نمیدونم چرا اون

 برای یه ثانیه سکوت میکنم.

اگه حرفات واقعیت داشته باشه، پس نه ناراحت نیستم. فقط نمیفهمم چرا اون باید -

 ن تو رو بده و بعدش بهت خبر نده که من زنگ زدم.جواب تلف

منم نمیدونم ولی اونا مست بودن.. این تنها حدس منه. معذرت میخوام عزیزم. حتما -

 ناراحت شدی.

 برای یه ثانیه جوابشو نمیدم ولی بعدش میگم:

ه اتفاق افتاده باش ی نداره. اگه واقعا همینی که میگیمن گیج شده بودم جیک. اشکال-

 پس تقصیر تو نیست.

 نفس لرزونی میکشه.

دلم برات تنگ شده. نمیتونم صبر کنم تا ببینمت. بازم میتونم بعد کار، امشب بیام -

 دنبالت؟

 نگران به نظر میرسه.
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 میگم:

 آره. پس میبینمت. باشه؟-

 گذشته ولیباشه. ایوی من.. من واقعا دلم برات تنگ شده. میدونم که فقط چند روز -

 من.. من فقط منتظرم تا تو رو ببینم.

 یکم مهربونتر میشم.

 منم همینطور جیک. شب میبینمت.-

تماسو قطع میکنم و بیخیالش میشم. نمیدونم باید چه حسی داشته باشم. کاش راجع به 

یکم بیشتر تجربه داشتم. نفس عمیقی میکشم. باید تصمیم بگیرم که  تاین موضوعا

ل شم و بلند میشم. مثیا نه. میشینم و پاهامو از روی تخت پایین میکبهش اعتماد کن 

 نمیتونم بخوابم. کامال مطمئنم که حاال دیگهروز رو شروع کنم.  اینکه باید

*** 

بیرون میام جیک منتظرم وایساده. به ماشینش  وقتی اون شب دیر وقت از محل کارم

تکیه زده و یه کت و شلوار خاکستری تیره تنشه و عینک آفتابی خلبانی رو چشماشه. 

وقتی منو میبینه لبخند بزرگی میزنه و اون دندونای سفید و بی نقصش میدرخشن. 

 خدای من فوق العاده جذابه.

 یگم:همونطور که بهش نزدیک میشم لبخند میزنم و م
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 سالم.-

 و با همون لبخند بزرگش در جوابم میگه:

 سالم.-

برای چند ثانیه سر جامون وایمیستیم و مثل آدمای شیفته بهم زل میزنیم و بعدش 

 جفتمون از خنده منفجر میشیم و اون تو بغلش بلندم میکنه و میگه:

 خدایا.. دلم برات تنگ شده بود. دلم برای لبخندت و...-

 دنم فرو میکنه و نفس عمیق میکشه.و بینیشو تو گر

 و بوت و حس بدنت روی بدنم توی شبا تنگ شده بود.-

 آروم میگم:

 منم دلتنگت شده بودم.-

 میپرسه:

 گرسنه ای؟-

 آره خیلی.-

 سوشی دوست داری؟ یه جای عالی چند خیابون اونورتر از خونه من هست.-

 بیرون.سوشی دوست دارم ولی نمیتونم با لباس کار بیام -
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 چطوره غذا رو بخریم و ببریم خونه بخوریم؟-

 عالیه.-

 ودیگکمکم میکنه تو ماشینش بشینم و بعد میچرخه و تو جای راننده میشینه. وارد یه 

کوچیک توی دیوار که به نظر میرسه همون رستوران باشه میشیم و اون جلوش ماشینو 

 نگه میداره.

 لبخند شیطنت آمیزی میزنه.

این رستورانه واقعا بهترین سوشیا رو تو شهر میدونم مشکوک به نظر میرسه ولی -

 داره.

 با لبخند میگم:

 من بهت اعتماد دارم.-

 میپرسه:

 تو چی دوست داری؟-

 لبخند میزنم.

سورپرایزم کن. چیزی نیست که نتونم بخورم. حتی میتونم ترتیب اون قسمتای نپخته -

 و خامشو هم بدم.

 چشمک میزنه.
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 بـابـااا شجاع. پس چند دقیقه دیگه برمیگردم.-

پشت سرش درو قفل میکنه و همونطور که وارد رستوران میشه من به نیکول زنگ 

 میزنم.

 توی گوشی فریاد میزنه.

 ایوی!-

 هی.. چه خبرا؟-

فوق العاده ای وای خدا.. خودت میدونی دیگه. بشور بساب، زمینو تمیز کن. زندگی -

 واقعا مضحکه. از تو چه خبر؟ که دارم میگذرونم

 میخندم.

جیک همین االن رفت واسه شام غذا سفارش بده. من تو ماشین منتظرشم. گوش کن، -

 فکر کنم خیلی زمان ندارم ولی میخوام راجع به یه چیزی ازت سوال بپرسم.

 البته. یاال بپرس ببینم!-

ه قرار بود من سه شنبجیک واسه کار از سه شنبه تا چهارشنبه رفته بود سن دیگو. -

 شب بهش زنگ بزنم و وقتی که زدم یه زن گوشیشو جواب داد و گفت که تو حمومه.

 میشنوم که نفس تندی میکشه.

 میگم:
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خودم میدونم باشه؟ امروز صبح ساعت شش بهم زنگ زد و برام توضیح داد ولی من -

دم ل حرفاش از خوبا قبوواقعا.. من نمیدونم، میخواستم به تو هم بگم تا مطمئن بشم 

 یه احمق نساختم.

 آروم میپرسه:

 چطوری توضیحش داد؟-

 واسش تعریف میکنم که جیک صبح چیا گفت.

اممم.. خب خیلیم به نظر نمیرسه که میخواسته بهانه بیاره و طفره بره. به نظرم تو باید -

 از خودت بپرسی که نسبت به این موضوع حس قلبیت چیه.

و اینکه واقعا به من وابسته شده و بهم مرد خوبیه اقعا حس قلبیم میگه که اون و-

 اهمیت میده. حدس میزنم از یه طرفیم حسم میگه که جیک با اون زنه خوابیده بوده.

 نیکول برای یه دقیقه ساکت میشه و بعد میگه:

 نمیدونم این دو تا حست میتونن هردوشون درست باشن یا نه ایوی.-

 آهی میکشم.

 شدم. قلبم میگه که بهش اعتماد کنم ولی... میدونم. منم گیج-
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فکر نمیکنم اگه به حرف قلبت گوش بدی هرگز اشتباه کنی عسلم. من همیشه -

دوست دارم اینجوری فکر کنم که حتی اگه آخرش اشتباه کرده باشی ولی بازم آخر 

 این کار اشتباه نکردی. به نظرت حرفم با عقل جور درمیاد؟

 لبخند میزنم.

 ن زن عاقلی که میگن تویی.آره. همو-

با تمام این حرفایی که زده شد ولی بازم نمیخوام که صدمه ببینی. با قلبت پیش برو -

ش فولی اگه اتفاقی افتاد که واست سوال برانگیز بود حتما روش وقت بذار که برطر

 مغزتو شست و شو بده. 37کنی. اجازه نده با فرومون هاش

 در شیشه ای رستوران میاد.میخندم ولی میبینم که جیک داره به طرف 

 اوه داره برمیگرده. مرسی نیک. دوست دارم!-

 زمزمه میکنه:

 دوست دارم ایوی!-

جیک وارد ماشین میشه و یه بسته ی کاغذی قهوه ای رو که بوی دلچسبی داره دستم 

دقیقه طول میکشه تا وارد میده و ماشینو به سمت خیابون راه میندازه. فقط پنج 

 پارکینگش بشیم.

                                                           
37  
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میشیم که همون موقع بالفاصله متوجه یه لپ تاپ  دست تو دست هم وارد آپارتمان

قرمز باالشه. بهش نگاه  یه روبان گره ی زده ی سفید روی میز شامش میشم کهمَک 

 .زنهلبخند می بین من و کامپیوتر در رفت و آمده همونطور که نگاه نامطمئنشو  میکنم

 شروع به حرف زدن میکنم:

 جیک تو که اینو...-

 ایوی...-

 دستشو باال میاره. "سکوت کن"به نشانه ی 

تا وقتی حرفامو نشنیدی چیزی نگو. میدونم اولین چیزی که واسه قبول کردن این -

 هدیه به ذهنت میاد اینه که بگی نه ولی لطفا فقط به حرفام گوش کن.

 یزنم و یک تای ابرومو باال میدم.دستامو به کمرم م

به خاطر تو بلکه واسه اینکه من فکر  فقط من میخوام این کارو واست بکنم ولی نه-

و برآورده کردن آرزوهای تو فقط به تو ختم نمیشه و فقط تو رو میکنم تو بی نظیری 

ذار بلطفا ایوی  خوشحال نمیکنه بلکه روی من هم همین تاثیرو میذاره و خیلیای دیگه.

این کارو واسه تو و تمام اون افرادی که قرار با خوندن کلمات زیبایی که از روح تو 

 نشات میگیره تغییر بکنن انجام بدم.

 چشمام از اشک پر میشن و نفس لرزون عمیقی میکشم.
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 با خنده ی کوچیکی به جیک میگم:

 انقدر سختش نکن.. باشه؟-

بررسی کردنش. بازش میکنم و روشنش به سمت کامپیوتر میرم و شروع میکنم به 

 میکنم و میبینم که صفحه ش روشن میشه. بعد به جیک نگاه میکنم و میگم:

 واقعا نه گفتنو خیلی خیلی واسم سخت کردی.. اینو میدونستی جیک مدسن؟-

 لبخند بدجنسی تحویلم میده و برای چند ثانیه بهش زل میزنم و به سادگی میگم:

 ممنونم ازت.-

*** 

ینی رو جیک روبروی آتیشِ پذیراییش آروم و به شی شام میخوریم بعد، پس از اینکه

بلند میشم و کامپیوترو روشن میکنم تا بیشتر چکش کنم. به  باهام عشقبازی میکنه،

جیک که حاال روی کاناپه رفته و از تلوزیون اخبار میبینه لبخند بزرگی میزنم. در مقابل 

 میزنه و میگه: دبهم لبخن

 چکش کردی؟ تا حاال با مک کار کردی؟-

 نه ولی همیشه کارم با کامپیوتر خوب بوده. احتماال خیلی زود یادش میگیرم.-

برای ده یا پونزده دقیقه همونطور که جیک اخبار میبینه کامپیوترو میگردم. یه دفعه 

اینترنت رو روشن میکنم و به ایمیلم میرم )که معموال به ندرت چکش میکنم(. 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   238 
 

ونطور که انتظار دارم هیچ ایمیلی جز چند تا اسپم ندارم. به سرعت به جیک نگاه هم

میکنم. توی چیزی که داره تماشا میکنه غرقه و به همین خاطر وارد گوگل میشم و 

 اسمشو سرچ میکنم.

بیشتر چیزایی که راجع بهش نوشته درباره ی اداره ی شرکتشه. زیاد  میشم سریع متوجه

کنم و بیشتر توجهم به اخبار مهمونی شامی که تو سن دیگو، عصر روشون تمرکز نمی

سه شنبه گرفته شده جلب میشه.. همون شبی که اون زن جواب تلفن جیکو داد. چندتا 

عکس از جیک هست که داره با چندتا مرد بزرگتر از خودش حرف میزنه. رسمی و 

م و خشکم میزنه. فوق العاده به نظر میرسه. آخرین عکس رو از فهرست باز میکن

عکس جیک و گوئنه که از هر زوجی زیباتر به نظر میرسن، انگار که واسه هم ساخته 

شدن. گوئن داره میخنده و جیک به سمتش خم شده و لبخند رو لباشه و واضحه که 

 خنده دار و خصوصی حرف میزنه.  داره راجع به یه چیزِ

 شه. وقتی متوجه حالت صورتمجیک نگاهش بهم جلب می کامپیوترو با شدت میبندم.

 میشه می ایسته و میپرسه:

 چی شده عزیزدلم؟-

 به سمت در میرم و شروع میکنم به پوشیدن کتم.

 میگه:

 ایوی! چی شد؟ واسه چی داری میری؟-
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 آشفته و دلواپس به نظر میرسه.

 زنی که تو اتاق هتلت بود گوئن بود.. درست نمیگم جیک؟-

 ابروهاشو تو هم میکشه.

نه معلومه که نبود. واقعا فکر میکنی بعد اون رفتاری که با تو داشت واسه  چی؟-

 نوشیدنی دعوتش میکنم خونه م؟

جیک. تنها چیزی که منظور من این نبود که واسه نوشیدنی دعوتش کردی هتلت -

میدونم اینه که توی عکس مهمونی سه شنبه واسه زمزمه کردن تو گوشش کامال راحت 

 به نظر میرسی.

 ای یه دقیقه گیج به نظر میرسه و بعد دستشو توی موهاش میکشه و میگه:بر

ت بود. گوئنم با پدرش اونجا بود. سعی کرد که مهمونی واسه سود شرک ایوی اون-

چند دفعه باهام صحبت کنه و منم بهش این اجازه رو نمیدادم. وقتی جلوی یه عکاس 

عادت ندارم جلوی مردم  که من خم شدم و بهش گفتم خوش شانسهگیرم انداخت 

بیزاریم از کسیو نشون بدم. اونم چون فکر کرد دارم شوخی میکنم خندید و منم اصال 

 قصدم شوخی نبود. همش همین بود. تموم عصرو دیگه باهاش صحبت نکردم.

 بهش زل میزنم. کتم تا نیمه رو شونه هام مونده. نفس عمیقی میکشم.

 فقط... من نمیخوام که...دلم میخواد باورت کنم جیک. من -
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 ایوی گوش کن. خدای من.. اگه فقط میدونستی...-

 صداش تحلیل میره. تلخندی میزنه.

 اگه فقط میدونستم چی؟-

ونم با ا ..اگه فقط میدونستی چقدر مسخره ست که فکر کنی من بهت خیانت میکنم-

 فت.گوئن. واقعا میگم.. اگه میتونستی وارد ذهن من بشی خودتم خندت میگر

 جیک...-

 لطفا فقط بهم اعتماد کن. لطفا نرو.-

ش میکنم تا بتونم صداقتشو بسنجم و حس میکنم که داره حقیقتو میگه و به دقت نگا

کتمو درمیاره و روی میز کنار ش هدایت کنه.  بهش اجازه میدم منو از راهروی خونه

با تموم وجودم  در پرت میکنه. دوباره به دنبال جیک و به دنبال قلبم میرم. ولی

 یه احمق نساخته باشه. امیدوارم این کار از من
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 فصل بیست

 

تدارکات مهمونی ها میرم و دیروقت به خونه برمیگردم. وقتی چهار  نبه برایپنج ش

دست و پا روی تختم میخزم از خستگی روی پا بند نیستم ولی پول خوبه و من به 

 احساس امنیتی که پول با خودش میاره واقعا ارزش قائلم.

توسط  روز جمعه جیک ازم میخواد که باهاش بمونم و وقتی که ساعت هفت و نیم

وارد خونه ش میشم، تو بغلش  که برای رسوندن من فرستادتش از کارکنانش یکی

 میگه: و بلندم میکنه و منو میبوسه

واست حمومو آماده میکنم تا نفسی تازه کنی چون امشب واسه رقص میخوام ببرمت -

 بیرون.

 هیجانزده میگم:

 رقص؟ من رقصیدن بلد نیستم.-

 کالب شبانه رفتی؟ چرا بلدی. فقط خودت نمیدونی. تا حاال-

 نه.. قسمت بار رفتم اما...-

 لبخند شیطنت آمیزی میزنه.
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اصال درست نیست که یه دختر بیست و دو ساله هیچ وقت واسه رقص بیرون نرفته -

الش میتونم ت جایی که باشه. من میخوام اولین نفری باشم که تو رو میبره. میخوام تا

 تمام اولیناتو با من تجربه کنی. کنم که

 خودتم میدونی که فردا باید برم سرکار دیگه نه؟-

 نمیذارم تا دیروقت بیرون بمونی.-

اممم.. باشه. پس فقط نقشه ت یه مشکلی داره. من واسه کالب شبانه هیچی ندارم که -

 بپوشم.

 با بدجنسی ریز میخنده.

 تخت بنداز. یبرو یه نگاه به رو-

 دست به کمر میشم.

 لباس بخری. من جیک تو نباید واسه-

کوتاه بیا دیگه ایوی. من برات یه لباس و چند تا کفش خریدم. واسه من یه ارزشی -

 داشت که انجامش دادم. لطفا قبول کن.

بینم. تا لباسو بیک تای ابرومو واسش باال میندازم ولی آخرش به سمت اتاق راه میفتم 

 رده باشه؟برای کالب شبانه واسم انتخاب ک میتونه چه لباسی واقعا جیک
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و کوتاهه که شونه ش  آبیِ شیک-پیرهن سبزروی تخت یه  قدم داخل اتاقش میذارم.

از یه طرف بازه و روی کمر یه کمربند مشکیِ تنگ داره و یه جفت کفش مشکی با 

پاشنه های بلند و خیلی نازک کنارشه که اگه نیکول میدیدتش حتما آب دهنش راه 

 میفتاد. روی جنس ابریشمش دست میکشم و باید اعتراف کنم که عاشقشم.

سینه به قاب در تکیه زده و لبخند ریزی رو میچرخم. جیک توی راهرو، دست به 

 لباشه.

 لبخند میزنم.

 عاشقشم. ممنونم ازت. واقعا خودت انتخابش کردی؟-

 لبخند شیطونی میزنه.

میکرد گرفتم ولی رنگشو  یه کمک کوچولو هم از فروشنده ی زنی که تو نیمن کار-

همون چیزی که تو ذهنم بود گفتم و سایزتم از رو لباسایی که اینجا گذاشته بودی 

 فهمیدم.

 یه تای ابرومو باال میندازم.

 آبیِ طاووسی آره؟-

 شونه هاشو باال میندازه.

 از رنگش خوشم میاد. فقط ازم نخواه هیچ جایی دور و ور باغ وحش ببرمت.-
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به سمت حموم میرم تا لباسای کثیف سرکارمو سریع میبوسمش و میخندم و بعدش 

دربیارم. جیک حمومو برام آماده میکنه و بعد به آشپزخونه میره تا برای من یه شام 

 کوچولو آماده کنه چون خودش شامشو خورده.

توی حبابایی که با گیاه خوشبو شدن و جیک واسه من خریدتشون خودمو خیس 

قیقه بدنم و ذهنم تازه میشن و خودمو از آب خنک بیرون میکنم. پس از بیست د

 میکشم و شروع به آماده شدن میکنم.

بعد لباسایی رو که جیک واسم خریده تن میکنم. لباس زیر مشکی نازک میپوشم و 

لباس به طرز فوق العاده ای روی اندامم میشینه و با وجود جذاب بودنش، برجستگی 

 اما کمر باریک و پاهای بلندی باال تنه م خیلی بزرگ نیستهامو به خوبی نشون میده. 

 دارم به طوریکه میتونم بگم این لباس هیکلمو قشنگتر هم نشون میده.

موهامو خشک میکنم و به شکل موج روی کمرم رهاشون میکنم و توی آرایشم نسبت 

 و به همیشه کمی زیاده روی میکنم. چشمامو مشکی تر و خاکستری تر آرایش میکنم

 رژ لب مایعی میزنم.

وقتی که قدم داخل آشپزخونه میذارم جیک میچرخه و وقتی که چشماش روی من 

 پرسه میزنن خشکش میزنه. گرمای بدنم باال میره.

 دلبر شدی.-

 با کمی دلواپسی لبخند میزنم.
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 مرسی. من یه خریدار شخصی دارم که کامال میدونه چی بهم میاد.-

 و یه کاسه روی کانتر میذاره و میگه:لبخند بزرگی تحویلم میده 

 و سس با میگو.پاستای سبزیجات -

 میشینم و با خوردن اولین تکه میگم:

 خدای من خیلی خوشمزه ست. همشو خودت درست کردی؟-

 چیز خاصی نداره. چندتا سبزی خرد کردم و پاستا رو جوشوندم.-

 فکر نمیکنم اونقدرا هم ساده باشه. فراتر از خوشمزه ست.

دفعه ی بعدی من واست غذا درست میکنم. همین االنشم به اندازه ی کافی لوسم -

 کردی.

 .بهش عادت کنی. لوس کردنتو دوست دارمسعی کن -

روی تی شرت  نممیبی بعد پلیور آستین بلند بافتنی و پشمی که تنشه رو درمیاره و وقتی

کم خش ".دنیابهترین.."با خط درشت و مشکی چاپ شده  سفیدی که زیرش پوشیده

 میزنه. 

تقریبا غذا تو گلوم میپره و سرفه میکنم و دستمالمو جلوی دهنم میگیرم تا همه ی 

 پاستا رو روی بلوزش نریزم.

 معصومانه میگه:
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 چی شد؟-

 به تی شرتش اشاره میکنم و همونطور که سعی میکنم خندمو کنترل کنم میپرسم:

 بهترینِ چی تو دنیا؟-

 و میپرسه: به سینه ش اشاره میکنه

اوه اینو میگی؟ با هر چیزی میتونی ادامه ش بدی. بهترین مرد دنیا، بهترین عاشق دنیا، -

 بهترین آشپز دنیا...

 وقتی که آخرین جملشو میگه به پاستام اشاره میکنه.

 خودت اینو گفتی. من بهترینم.-

ی، حاال میدونآهان.. بسیارخب. واقعا این اعتماد به نفستو تحسین میکنم. ولی خودتم -

 واسه منتقدات زمینو خالی گذاشتی تا به راحتی امتحانت کنن.

من فقط به حرف یه منتقد اهمیت میدم. و کامال آمادم تا امتحان بشم. امتحان بیشتر، -

 بهتر. زیادیشم میتونه خوب باشه.

 چشمکی میزنه.

 لبخند بدجنسی میزنم.

 نه؟تو واقعا بی مزه ای. خودتم اینو میدونی دیگه -
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 خنده میزنه. با صدای بلند زیر

 کوتاه میام. همینطور که داری میخوری من برم لباسامو عوض کنم. بعدش راه میفتیم.-

 از تو پذیرایی داد میزنم:

 واسه کالب بپوشی؟ "بهترین...تو دنیاتو"تو که نمیخوایی تی شرتِ -

 با صدای بلند در جوابم میگه:

 ف کنن میخوایی؟تو که نمیخوایی کل شهر ازم تعری-

 میتونم خنده رو تو صداش بشنوم.

ده دقیقه بعد با شلوار مشکی و پیراهن مردونه ی خاکستری کمرنگ و کمربند مشکی 

 کفش مردونه برمیگرده.و 

*** 

 ه به سبک کالبای شهر نیویورک.کالبی که جیک منو میبره خیلی شیک و مدرن

از روی خوش شانسیمون یه میز که کنار باره و همون موقع گروه کوچیکی که دورش 

نشسته بودن داشتن میرفتن گیرمون میاد. جیک برام صندلیمو عقب میکشه و وقتی 

خدمتکار میاد یه آب برای خودش سفارش میده و منم یه گیالس شاردونه سفارش 

دید زدنه جیکه. شک دارم حتی میدم. خدمتکار حتی به من نگاهم نمیکنه. مشغول 
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سفارش منو شنیده باشه. ولی پنج دقیقه بعد با شراب قرمز من برمیگرده و من فقط 

 میتونم سرمو واسش تکون بدم. 

جیک صندلیشو میچرخونه تا کنار من باشه و بینیشو تو گردنم فرو میکنه و نفس 

ابمو جرعه جرعه شر همونطور . منممیکشه و شوخی میکنه و منو به خنده میندازه

 مینوشم.

به دکور مدرن و زیبای کالب نگاه میندازم و به این فکر میکنم که اگه لندن اینجا بود 

چقدر خوشش میومد. اون همیشه از کالبایی که تو سفراش به لس انجلس و نیویورک 

 رفته حرف میزد. با خودم بلند فکر میکنم کاش اونم اینجا بود.

 ازش بپرسی دوست داره به ما ملحق شه یا نه؟چرا بهش پیام نمیدی تا -

 متعجب به جیک نگاه میکنم.

 واقعا؟-

 دوست دارم با دوستای تو بگردم. من آره-

 تردید میکنم ولی چرا که نه؟ 

 باشه.-

 میفرستم.رمیارم و تندی واسه لندن یه پیام گوشیمو د
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دوستاش شام میخوره ولی چند دقیقه بعد پیاممو جواب میده و میگه که داره با یکی از 

 دوست دارن که به ما ملحق شن.

چهل و پنج دقیقه ی بعد میبینم که لندن وارد میشه. می ایستم و هیجانزده دستمو براش 

 تکون میدم. 

ریبا به . وقتی که تقو هم از پشتش با خودش میکشهاون پا تند میکنه و یه مرد مو مشکی

 میز ما نزدیک میشه فریاد میزنه:

 !گـلـهخوشـ-

 توی کالب فریاد میزنم: تو بغلش میدوم و بین همهمه ی جمعیتِ

 سالم!-

 منو از بغلش جدا میکنه و میگه:

 چه جذاب شدی دختر!-

 بعدش به جیک که ایستاده و دستشو تکون میده نگاه میکنه و میگه:

 مرسی که دعوتمون کردی.-

 جیک لبخند میزنه و سرشو تکون میده.

 ز اینکه رسما میبینمت.واقعا خوشحال شدم ا-
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مرد خوش چهره ی پشت سرشو کنارش میکشه و به اسم جف استولتز معرفیش میکنه. 

با خودم فکر میکنم که چقدر قیافش آشنا به نظر میاد و همون موقع یادم میفته. رنگ 

 موهاش فرق میکنه اما...

 تا حاال کسی بهتون گفته که چقدر شبیه...-

 .با لبخند حرفمو قطع میکنه

 ؟ آره یکی دو بار شنیدم.هستم شبیه مت دیمن-

 نه؟ ..چه کم-

 میشنن.هم میخندم و اشاره میکنم تا بشینن که همون موقع 

ن نگاه میکنه، لندنی سفارش میده و جیک یه سمت دیگه رو وقتی که جف داره نوشید

میتونم نبه شوخی خودشو باد میزنه و به جیک اشاره میکنه. لبخند گشادی میزنم ولی 

 باهاش موافق نباشم.

 ب و خواستنیه و من دارمبازم نوشیدنی سفارش میدیم و باهم گرم میگیریم. جیک جذا

 العاده ایو میگذرونم.اوقات فوق 

 با خودش یخورم جیک بلند میشه و منوبعد اینکه سه گیالس بزرگ شراب قرمز م

 میکشه و زمزمه میکنه:

 میخوام واسه رقص ببرمت.-
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کنم اما یه دفعه با خودم فکر می دن میکنه و یکم پاهام میلرزنبه تندتر تپی قلبم شروع

یه گمان درونی بهم میگه این به خاطر سه گیالس شرابیه که رقصیدن که ترس نداره. 

 خوردم.

دستمو واسه بچه ها تکون میدم و به دنبال جیک به سمت پیست رقص کشیده میشم. 

داره از اسپیکرها با صدای سرسام آوری  5مارونی  "یه شب دیگه"کس از آهنگ یه می

 و و بغل جیک احساس میکنم. نزدیک من میرقصهیه دفعه خودمو تمن پخش میشه و 

و  ندازمخیلی راحته که حرکات جذاب کمرشو دنبال کنم. دستامو دور گردنش میبرام 

 میرقصیم و باید بگم در کنار داشتن سکس با جیک، رقصیدن اروتیک چسبیده بهم

 ترین حسیه که تا حاال باهاش تجربه کردن.

 تو گوشش زمزمه میکنم:

 باید میدونستم که میتونی انقدر قشنگ برقصی.-

لبخند میزنه و خودشو بیشتر بهم میچسبونه که باعث میشه چشامو ببندم و دستامو دور 

بی کالسیه اگه وسط پیست رقصِ یه گردنش محکم تر حلقه کنم. به نظرتون خیلی 

؟ با خودم ریز میخندم. بسیار خب، ظاهرا یکم به اوج لذت جنسی برسیشبانه کالب 

 تو خوردن شراب زیاده روی کردم.
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آهنگ عوض میشه و من ضربه ی کسیو رو شونم احساس میکنم و لندنو میبینم که 

لبخند دندون نمایی تحویلم میده. جیک چونمو تو دستش میگیره و لبامو محکم و 

 دست لن میسپره و میگه:سریع میبوسه و منو 

 میخوام برم دستشویی. مراقبش باش.-

لندن سرشو تکون میده و همونطور که دارم میخندم و باهاش همراهی میکنم منو 

 میچرخونه.

 تو بغلش برمیگردم و میگم:

 جف آدم خوبی به نظر میرسه لن.-

 یکم مضطرب میگه:

م باهاش بگردی تا بتونی آدم خوبیه. احتماال خیلی ازش خوشم اومده. میخوام یک-

 نظرتو واسم بگی.

 من که خیلی ازش خوشـم اومده!-

البته به جذابیه هم بازی تو نمیرسه خوبه. من فکر میکنم اون معرکه ست و جذاب. -

 ولی بازم جذابه...

 میخنده و دوباره منو میچرخونه.

 کجا باهاش آشنا شدی؟-
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خواست تا سر میز من بشینه. حرفامون تا تو استارباکس. اونجا شلوغ بود و اونم ازم -

 سه ساعت بعدش کشید.

 میچرخم و بهش لبخند میزنم.

 این مدلیشو خوشم اومد!-

، دقیقا همون لحظه ای که احساس میکنم رقص واسم تبدیل به یه استعداد ده دقیقه بعد

خدادادی شده یا شایدم فقط به خاطر شرابه خیلی مطمئن نیستم، یه مرد مو مشکی 

ده که یه تی شرت تنگ مشکی تنشه دستمو میگیره و سعی میکنه منو تو بغلش گن

بگیره. سرمو به نشونه ی نه تکون میدم و به لندن اشاره میکنم و وقتی که لندن میبینه 

داره چه اتفاقی میفته دستمو میگیره و سعی میکنه که منو به طرف خودش برگردونه. 

تا جواب نه بشه چون که منو محکمتر به سمت  ظاهرا این مرد دلش نمیخواد متوجه دو

من تو بغلش سکندری میخورم. لندن سعی میکنه منو ازش دور کنه و خودش میکشه و 

 مرد گنده ی مشکی پوش بدنمو میچرخونه تا هیکل گندشو بین منو لندن قرار بده.

یه دفعه مردی که منو محکم گرفته به طرف عقب رو هوا معلق میشه و من همون موقع 

چشمم به جیکی که صورتش از خشم کبود شده میفته. با دستش پشت یقه ی مردو 

گرفته و با سمت گوشه ی زمین میکشتش. جیک از نزدیک یه چیزی تو صورتش میگه 

 میبره و بی تفاوت دور میشه. بیو مرد با نیشخند دستشو به نشونه ی تسلیم باال 

 حرکت سرجام وایمیستم و به صورت خشمگین جیک نگاه میکنم. این حالت نگاه...
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میشه و بعد سمت من برمیگرده. احساس  ک رفتنشو تماشا میکنه و فکش منقبضجی

نم و یکمیکنم که دارم تعادلمو از دست میدم. باید به خاطر الکل باشه. خودمو کنترل م

 خشانی تحویل جیک میدم. لبخند در

 زیر لب با سستی میگم:

 قهرمان من.-

وقتی که جیک به صورتم نگاه میکنه، انگار که متوجه میشه چقدر سست و لرزونم 

لبخند میزنه و دستاشو از پشت دورم میندازه. چون سرشو آروم واسم تکون میده و 

 بهش لبخند میزنم و دوباره شروع به رقصیدن میکنیم.

بعد عرق میکنم و سخت نفس میکشم و فکر میکنم واقعا الزم دارم به یک ساعت 

 پاهام استراحت بدم به غیر از بقیه اعضای بدنم.

چند دقیقه بعد از اینکه جیک اون مرد گنده رو از من کنار میزنه جف هم تو پیست 

 رقص به ما ملحق میشه و هممون باهم پیست رقصو میترکونیم.

لندن میگه و لندن هم سرشو تکون میده و روی هوا بوسه جیک خم میشه و چیزی به 

ای برام میفرسته و منم جوابشو میدم. برای جف دست تکون میدم و اونم دستشو برام 

 تکون میده و بعد جیک دستمو میگیره و از پیست رقص بیرونم میاره.

ارد و ازش میخوام که یه ثانیه منتظر بمونه تا برم دستشویی و بعد سریع میبوسمش و

بعد از اینکه کارمو انجام میدم و تو آینه خودمو مرتب میکنم از دستشویی میشم. 
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دستشویی بیرون میام. با آشفتگی اطرافو نگاه میکنم. جیک تو دیدرسم نیست. باالخره 

کنار در پیداش میکنم. صورتش درهمه و داره از نزدیک با یه زن صحبت میکنه. 

تر ش پشت به منه و کسی پشت سرش ایستاده و بیشنمیتونم کامال ببینمش چون صورت

بدن زنو پوشونده. تنها چیزی که میتونم تشخیص بدم موهای خرماییش و پاهای 

ه یک به سمت دستشویی نگاجخوش فرم و بلندشه. زن برمیگرده و از در بیرون میره و 

ن افراد یمیکنه و نگاه مضطربی روی صورتشه. منو نمیبینه چون دارم به طرفش میرم و ب

 تو تنگنا موندم.نزدیک بار 

به سمت نگهبان دم در میره و به سرعت چیزی بهش میگه و بعدش وقتی سرشو باال 

تو یه لحظه ی کوتاهی میگیره و منو میبینه که دارم بهش نزدیک میشم صورتش 

 متعجب میشه ولی بعدش نرم میشه و دستمو میگیره.

 میگه:

 آماده ای؟-

 میپرسم:یکم اخم میکنم و 

 با کی داشتی حرف میزدی؟-

 بهم نگاه میکنه و برای یه ثانیه مکث میکنه و بعد جواب میده:

یه زن مست کرده بود و داشت داستان میشد. نگهبان واسش تاکسی خبر کرد و من تا -

 دم در همراهیش کردم. صبر کن قبل اینکه بریم واست از بار یه لیوان آب بگیرم.
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 میگم:

 تو عصبانی به نظر میرسی.من خوبم ولی -

نه خیلی. یکم زنه پرخاشگر بود. نمیخواست راه بیاد. منم باهاش مخالفت کردم. فقط -

 همین.

وقتی به بار میرسیم آب سفارش میده و وقتی دارم کل آبو با ولع مینوشم تماشام میکنه. 

 وقتی تمومش میکنم بهش لبخند میزنم و لیوانو روی بار میذارم.

 گم:با لبخند می

 از کنارت جمع کنم.منو ببر خونه قبل اینکه مجبور شم یه زن دیگه رو -

 سرشو تکون میده و میخنده.

به سمت در میریم و جیک خم میشه و چیزی به نگهبان میگه و پس از چند دقیقه 

نگهبان به جیک عالمت میده و پیشخدمت ماشین جیکو میاره و به سمت خونه راه 

عصبی به نظر میرسه ولی وقتی به حرکات رقص تاریخی و  میفتیم. برای چند دقیقه

مضحک لندن میخندیم، نرم میشه. یادمون میاد چقدر در تالش بود تا با رقصش ما رو 

بخندونه. لبخونی میکرد و مجلسو گرفته بود دستش.  فکر نمیکنم تا حاال انقدر خندیده 

 باشم.
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وقتی وارد پارکینگ جیک میشیم ماشینو خاموش میکنه و به جای اینکه پیاده بشه به 

من نگاه میکنه و صورتمو تو دستاش میگیره و با ولع و عمیق شروع به بوسیدنم میکنه. 

. منو روی پاهاش منم با اشتیاق برابری بوسشو پاسخ میدمحس خوبی بهم میده و 

فوق العاده ای بهم میده و همینطور ادامه میدم تا عمیقتر بوسش میکنم و حس  مینشونه.

اینکه یه دفعه صدای پاره شدن چیزیو میشنوم. هردومون با آشفتگی متوقف میشیم و 

وقتی یکم از جیک فاصله میگیرم متوجه میشم که درز فاق شلوارش با شکافی از هم 

 باز شده.

 نفس میکشم.

 انگیز شده. وای خدای من. قسمت پسرونه ت شبیه هالک شگفت-

 یه تای ابروشو باال میده.

 قسمت پسرونه؟-

 سرمو تکون میدم.

 عصبانیه؟-

خطابش کنی ممکنه عصبانی  "قسمت پسرونه"نه هنوز ولی اگه همینطوری با عنوان -

 شه. اون یه مرد کامله. مطمئنم که نمیخوایی عصبانیتشو ببینی.

 اوه اتفاقا خیلی دلم میخواد عصبانیتشم ببینم.-
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 دای بلند میخنده و بعد میگه:با ص

 زود باش. میخوام ببرمت باال.-

جیک منو  .کمکم میکنه از ماشین پیاده شم و بعد به سمت ورودی البی هدایتم میکنه

جلوی خودش نگه میداره تا شلوار پارشو مخفی کنه و چسبیده به من حرکت میکنه و 

 میگه:

 سالم جو.-

صورتش گیج و سرگردونه. ریز میخندم و جیک  وقتی که مرد نگهبان به ما نگاه میکنه

به سرعت منو به سمت آسانسور میکشه و تقریبا منو به داخل هول میده و خودشم 

 سریع دنبالم میاد. تا برسیم باال از خنده میمیرم.

وقتی وارد آپارتمان جیک میشیم به سمت دیوار سکندری میخوریم و همچنان 

چسبونه. همونطور که صورت زیباشو نگاه میکنم میخندیم. جیک بدنشو به بدن من می

 که بهم لبخند میزنه جدی میشم.

جیک من هیچ وقت تو کل زندگیم از این دیوونه بازیا نداشتم و میخوام بابتش ازت -

تشکر کنم. میدونم دیوونگی به نظر میرسه و شاید یکمم احمقانه ولی واقعا واسه من 

 میگم واسه امشب ممنونم ازت.واسه همین صادقانه خیلی ارزشمنده و 

 اونم حاال جدی نگام میکنه انگار که کامال حرفامو درک کرده.
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 من میخوام دیوونه بازیای بیشتریو باهم تجربه کنیم خوشگله.-

بعدش همونطور که منو سختتر به دیوار میچسبونه لباش رو لبام فرود میان. برای دقایق 

بامو به غارت میبره و من آه میکشم و ناله طوالنی همدیگه رو میبوسیم. زبون جیک ل

 میکنم. لباش منو مدهوش میکنه با اینکه حاال یکم مستی از سرم پریده.

دستمو پایین میبرم و پاهامو دورش حلقه میکنم.  نو از روی پاهام بلند میکنه.م

ناله ی آرومی میکنه و با شنیدنش احساس میکنم  بهم نزدیکنهمونطور که بدنامون 

 پاهام رطوبتی جاری میشه.بین 

یکی از دستاشو از روی باسنم برمیداره و منو سختتر به دیوار میچسبونه و دستشو پایین 

میاره و لباس زیرمو پاره میکنه. با این کارش هیجانزده نفس میکشم و وقتی با انگشتش 

 لمسم میکنه آهی میکشم.

دیوار تکیه میدم و از اینکه همونطور که باالی گردنمو میبوسه و لیس میزنه سرمو به 

 اینجوری دورش پیچیدم حس فوق العاده ای بهم میده.  

 با اعتراض ناله ای میکنم.وقتی که جیک کمرشو عقب میکشه 

باسنمو محکم تر چنگ میزنه و منو چهارمیخه به دیوار میچسبونه و وقتی لمسم میکنه 

رما و حرارتی که ازش حس جیغ میکشم. برای چند ثانیه تو چشمای هم زل میزنیم و گ

 میکنم منو شیفته ش میکنه.

 و همون موقعست که حرکاتمون وحشیانه میشه.
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لبای جیک رو لبام سقوط میکنن و سخت و عمیق شروع به حرکت میکنه. کمرم با 

شدت به دیوار برخورد میکنه ولی از هر لحظه ش لذت میبرم. حس اینکه این مرد زیبا 

 راته.فراتر از تصومالکم باشه 

 بینمون پایین میاره و لمسم میکنه.دستشو از 

 لباشو ازم جدا میکنه و میخروشه:

 مال منی. فقط من. فقطِ فقط مال من.-

همینطور ادامه میده و منو بیشتر به دیوار میچسبونه. چشماشو میبنده و لبشو گاز میگیره 

 و سرشو به عقب میبره.

 نگاه شهوانیشو بهم میندازه.

 میگم:با هیجان 

 تو خیلی جذابی.-

بهم لبخند میزنه و وقتی که پاهامو رو زمین میذاره چشماش گرم میشن. احتماال 

 اذیت شدن.  خیلی دستاش

 تو اون جذابه ای.-

روی لباشو نرم میبوسم. لباسامونو مرتب میکنیم و اون دستمو میگیره و به سمت تخت 

 خواب میریم.
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 فصل بیست و یک

 

حس  میشم که البته اینبا حس خیلی خوبی از خواب بیدار صبح شنبه در کمال تعجب 

عد چون از دیشب ب دوش میگیرمیه . خوبو مدیون اینم که شیفتم ساعت ده شروع میشه

از اون رقص و فعالیت هایی که با جیک رو دیوار داشتم و بعدشم که رفتیم تو تخت 

شب لبخندی میزنم. موهامو کمی خشک میکنم به شدت بهش نیاز دارم. با یادآوری دی

و میبافمش و روی شونم رهاش میکنم. آرایش مختصری هم میکنم و یونیفرممو 

میپوشم. یه بوس خداحافظی تحویل جیک میدم و همونطور که روش خم شدم توی 

 ناله ای میکنه و میگه:گردنش نفس میکشم که 

 به موقع سرکار برسی. منو وسوسه نکن. فقط سه ثانیه مونده که نذارم-

نه ش میذارم و همونطور که رو تخت ریز میخندم و بوسه ی کوچیکی روی گو

 ترکش میکنم. خوابیده

 همین رده تا منو از در خونه ش برداره.یکی از راننده های شرکتشو واسم خبر کجیک 

ونم به اینم تبا اتوبوس راحتترم اما می یبینم که کنار خیابون منتظرمه.که پا بیرون میذارم م

 عادت کنم. کمتر از ده دقیقه طول میکشه تا برسیم و ساعتمو بزنم.

خسته  به همین خاطربا اینکه دیشب دیر خوابیدم و فعالیت فیزیکی زیادی هم داشتم و 

دیشب قبل اینکه خوابمون ببره با جیک تصمیم گرفتیم م اما روز خیلی سریع میگذره. 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   262 
 

ولی تقریبا نزدیک آخرای شیفتمه که مدیر بهم میگه به  که امروز بعد کار بیاد دنبالم.

خاطر ساعت کاری زیادم میتونم یه ساعت زودتر برم و منم از خدا خواسته قبول 

 میکنم.

به جیک پیام میدم اما جوابمو نمیده به همین خاطر ساعت کاریمو میزنم و به سرعت 

با من کارش تموم شده  لباسامو عوض میکنم و بعدش از یکی از دخترایی که همزمان

 خواهش میکنم تا منو خونه ی جیک برسونه.

منو جلوی خونه ی جیک پیاده میکنه و سعی میکنم یه بار دیگه بهش زنگ بزنم اما 

جوابمو نمیده به همین خاطر یکیو که داره وارد ساختمون میشه صدا میزنم و ازش 

ور پنت ایی سوار آسانسمیخوام درو باز نگهداره تا منم پشت سرش داخل برم. تنه

رمز ساده ایو که جیک اون دفعه وارد کرد یادمه میزنم. امیدوارم از  هوس میشم و چون

اگه خونه نباشه چی؟ اینکه زودتر اومدم ناراحت نشه ولی اصال چرا باید ناراحت بشه؟ 

لعنتی، اون موقع مجبورم برم پایین و تو البی منتظرش بمونم و مدام بهش زنگ بزنم تا 

 جواب بده. احتماال این نزدیکیا یه کافی شاپی چیزی باشه.

در آسانسور باز میشه و متوجه میشم الی در خونه ش یکمی بازه و صداهایی رو از 

داخل میشنوم. کمی اخم میکنم و یه طرف در وایمیستم، مطمئن نیستم که باید در بزنم 

 گه:دای یه زنو میشنوم که مییا نه. تصمیممو میگیرم ولی همین که دستمو باال میبرم ص

 الزم نیست اینجوری رفتار کنی. بذار من درستش کنم عسلم.-
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 خشکم میزنه. االن چی گفت؟

 جیک با صدای بم و خشمگینی جواب میده:

دوباره این مزخرفاتتو شروع نکن. تو سن دیگو عنوان رابطمونو واست کامال روشن -

 وجود نداره. میفهمی؟کردم و اونم اینه که هیچ رابطه ای بین ما 

به همین راحتی ازش خالص بشی.  داری به خودت دروغ میگی جیک. نمیتونی-

 نمیتونی از من خالص بشی.

 به جهنم که نمیتونم. گمشو بیرون.-

 برای چند ثانیه سکوت میشه و بعد صدای خیلی آرومی میشنوم و جیک فریاد میزنه:

 گورتو گم کن بیرون.-

 داره فین فین میکنه. و انگار که زن با گریه

صدای قدم هایی به سمت در میاد و من وحشت میکنم. لعنتی! باید چی کار کنم؟ قبل 

با چشم های سرخ و  من از اینکه حتی فکری به ذهنم برسه در با شدت باز میشه و

تعجب تمام اجزای صورتشو دربر خشمگین جیک روبرو میشم. نگاهش بهم میفته و 

 میگه: میگیره و بعد زیر لبی

 لعنتی ایوی. تو اینجا چی کار میکنی؟-
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احساس میکنم یه صخره تو شکمم فرود میاد. همونجا ایستادم و مثل یه ماهی احمق 

دهنمو باز و بسته میکنم که همون موقع یه زن از در بیرون میاد. اون واقعا خوش قیافه 

رشتِ سبز. ست با موهای پرپشت و روشن قهوه ای تا روی شونه هاش و چشم های د

بزرگتر از من و جیکه و شاید سنش اواخر دهه ی سی باشه. به من نگاه میکنه و بعد به 

 جیک نگاه میکنه و بعد دوباره با تحقیر نگاهشو به من میدوزه و با صدای بلند میگه:

 واقعا جیک؟ به این زودی؟-

اشته باشه دجیک برای یه ثانیه چشماشو میبنده و بعدش بدون اینکه کنترلی رو صداش 

 دوباره تکرار میکنه:

 گمشو بیرون.-

 زن نادیده ش میگیره و به سمت من میاد و دستشو دراز میکنه:

 . 38من لورنم-

 ولی از طرز حرف زدنش میفهمم اصال هم از دیدن من خوشحال نیست.

 نمیدونم چی کار کنم. دستشو میگیرم و زیرلب میگم:

 خوشبختم. منم...-

 جیک فریاد میزنه:

                                                           
38 Lauren 
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مامان! اگه گورتو گم نکنی قسم میخورم به نگهبانا زنگ میزنم تا خودشون تا پایین -

 بکشوننت. 

 جیک فکش منقبض شده و دستشو کنار بدنش مشت کرده.

 مامان؟

انگشت به دهن میمونم و دوباره دهنم مثل احمقا باز و بسته میشه. فکر میکنم راجع به 

که از سی و پنج باالتر نمیتونه باشه. سنش اشتباه کرده باشم چون کامال مشخصه 

 حدس میزنم این جوون موندن هم از فایده های پوله.

 غمگینی صورت لورن رو دربرمیگیره ولی صاف می ایسته و میگه:نگاه 

 اشکالی نداره جیک. هرجور که خودت راحتی...-

 :میگهبعدش همونطور که قدم داخل آسانسور میذاره برمیگرده و به من نگاه میکنه و 

 توام یکی از بقیه ی دوست دختراشی. باید اینو بدونی.-

همونطور که در آسانسور بسته میشه به نفس نفس میفتم و به سمت راستم تکیه میدم تا 

 دیوار مانع افتادنم بشه.

 االن اون چی گــ...؟

جیک بیرون راهرو ایستاده و مستقیم به روبرو زل زده و هیچ تکونی نمیخوره به جز 

 که هنوز داره دندوناشو رو هم فشار میده.این



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   266 
 

وارد آسانسور میشم و دکمه ی طبقه پایینو فشار میدم و ظاهرا این کارم باعث میشه به 

 خودش بیاد چون با سه قدم بزرگ به سمتم میاد و دستشو رو بازوم میذاره و میگه:

 ایوی! کجا داری میری؟-

 و مستاصل به نظر میرسه.حاال درمونده 

زود تموم شد و دارم میرم جیک. واضحه که دلت نمیخواد اینجا باشم. متاسفم، کارم -

.. با خودم فکر کردم اشکالی ندارم زودتر بیام اینجا. بهت زنگ فکر کردم.. یعنی خب

 زدم...

صدام ضعیف میشه و چشمام از اشک پر میشن چون احساس احمق بودن و 

 سردرگمی میکنم.

توضیح بدم. واقعا معذرت میخوام. خیلی خیلی معذرت میخوام. ایوی عزیزدلم.. بذار -

 همینجوری دارم گند میزنم.

دستشو بین موهاش فرو میکنه و قیافش مثل یه پسر کوچولوی سردرگم میشه. دوباره 

به خودم میلرزم. اجازه میدم منو داخل آپارتمانش ببره تا واسم توضیح بده چه خبر 

 ا میکنم تا اگه مجبور شدم سریعتر اونجا رو ترک کنم.بوده. کیف و کتمو کنار در ره

*** 
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و یه صندلی با روکش چرم جیک درو میبنده و منو به پذیرایی خونه ش هدایت میکنه 

 ،رو بیرون میکشه و روبروی کاناپه میذاره و منو به طرف پایین میکشه تا زانو به زانو

 روبروی هم بشینیم. جفت دستامو تو دستاش میگیره.

نت به اینجا حس بدی اول از همه خیلی خیلی متاسفم که باعث شدم به خاطر اومد-

. تو هر وقت که دلت بخواد میتونی بیایی اینجا. من اصال انتظار نداشتم بهت دست بده

 که مامانم...

 آهی میکشه.

وجه مت مکنم تا االن خودتمیما باهم... غریبه ایم. رابطمون اصال خوب نیست که فکر -

 باشی...شده 

 یه پوزخند سرکوب شده ست. به لبخندی میزنه که بیشتر شبیه

آخرین باری که دیدمش بهش اصال روحمم خبر نداشت که امروز میخواد بیاد اینجا. -

دیگه هیچ کاری باهاش ندارم و منظورم این بود که تا آخر عمرم دیگه نمیخوام گفتم 

داره.. مشکالت جدی و به خاطر موضوع پیچیده ست.. ولی مامان من مشکل  ببینمش.

وونی یه که تو نوجکرده بود. اون دلیل تمام اشتباهاتهمینم زندگی منو تبدیل به جهنم 

که با بابام رابطه ی خوبی نداشته باشم. وقتی پشت  بود کب میشدم. اون باعث شدهمرت

در دیدمت حتی نمیتونستم تصور کنم که داری از همون هوایی که اون نفس میکشه 

وام نفس میکشی. اون یه هرزه ی سنگدله و هرکاری میکنه یا هر حرفیو میزنه تا ت



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   268 
 

باالخره به خواسته ش برسه. من از اینکه تو اینجا بودی عصبانی نبودم.. از اینکه انقدر 

به اون افعیِ بدجنس نزدیک بودی عصبانی بودم. و مقصرش تو نبودی ولی یه دفعه 

و اون حرفیو که لحظه ی آخر بهت زد به میخوام. اعصابم بهم ریخت و واقعا معذرت 

خاطر این بود که از لحظه ای که از زندگیم پرتش کردم بیرون دنبال انتقام از منه. اون 

حتی تو رو نمیشناسه ایوی. و خودشم خوب اینو میدونه که هیچی از زندگی زهرماریه 

 منم نمیدونه.

 جیک...-

 دستاشو فشار میدم.

من  ز خودت واسم میگی انگار حرفات طورین کهوقتی داری امن احساس میکنم -

 ولی در اصل انگار هیچی بهم نگفتی. صل حرفتو میفهمماصال متوجهشون نمیشم. من ا

 آهی میکشه.

بهت همه چی رو میگم.. فقط بهم یکم زمان بده.. باشه؟ اینا چیزایین که تا حاال با -

یه دفعه یادآوریشون کنم. تمام هیچکس راجع بهشون حرف نزدم و واسم سخته که 

این ساال تالش کردم که وانمود کنم تو زندگیم مشکلی وجود نداره. میدونم کار 

درستی نکردم اما فقط... بهم اعتماد کن.. باشه؟ میتونی این کارو به خاطر من انجام 

 بدی؟

 مایوس نگام میکنه انگار که حرف من براش مثل موضوع مرگ و زندگیه.
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 و که تو ذهنم میاد به زبون میارم.اولین چیزی

 باشه جیک. بهت اعتماد میکنم.-

و علی رغم تمام تردیدهام، بهش اعتماد میکنم.. صادقانه بهش اعتماد میکنم و این کارم 

ل دیگه هیچی با عقهمونقدری که منو میترسونه، باعث میشه احساس خوشحالی بکنم. 

 جور درنمیاد.

ی تو ذهنم سر و کلشون پیدا میشه. نباید کنارش صورتش پر از آرامش میشه. سواال

احساس امنیت داشته باشم. و االن دقیقا همین احساسو دارم. من باید نگران نظر 

 خودمم باشم.

 بهم بگی؟ اون چرا تو این شهره؟ حداقل میتونی یه چیزو-

یه قسمتیش به خاطر اینه که بابام توی بیمارستان نظرشو عوض کرد و شرکتو به نام -

من زد و اونم به خاطر این موضوع خوشحال نیست و اینجا اومده تا از راه قانونی از 

من بگیرتش. موفق نمیشه اما داره تمام تالششو میکنه. بیشترش به خاطر اینه که بتونه 

 موفق نمیشه عصبانیه. منو کنترل کنه و از اینکه

 برای چند ثانیه هردومون ساکت میشیم و بعد اون ادامه میده:

حس بدی داشته باشی  منو به خاطر اینکه اونجوری باهات حرف زدم و باعث شدم-

 منو به خاطر اون وضعیت جهنمی ای که داشتم میبخشی؟ میبخشی؟ 
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 غمگین نگام میکنه.

 نفس عمیقی میکشم.

تو مجبور نیستی به خاطر مامانت از من معذرت خواهی کنی جیک. آره میبخشمت. و -

 ونم ما تو انتخاب پدر و مادرمون هیچ نقشی نداشتیم.من بهتر از هر کسی مید

 تو چشام نگاه میکنه و سرشو تکون میده و میگه:

 ازت ممنونم.-

شتامو گو بعد باال میارتشون و بند ان میندازه و به دستامون خیره میشه نگاهشو پایین

 تک به تک، همزمان میبوسه. 

هیچ وقت دلم نمیخواد به تو آسیب بزنم ایوی. هر کاری که میکنم فقط به خاطر اینه -

واقعا قویه. من.. خدایا، من االن واقعا تحملمو از دست دادم  به تو که احساساتم نسبت

و همه ی این اتفاقات لعنتی رو سرم خراب شدن.. فقط میتونی به خاطر من صبور 

 باشی؟ 

نگام میکنه و  که میخواد گریه کنه ولی فقط با غمبرای یه لحظه احساس میکنم 

 میکنم وستامو دورش حلقه سرانجام من همون کاریو میکنم که فکر میکنم درسته. د

 خودم فشارش میدم. محکم به
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 فصل بیست و دو

 

یندازم م که پایین خیابون خونشه برمیداره. نگاهی به منوجیک منوی یه رستوران چینی 

 و بهش میگم که برام مرغ و کلم بروکلی و اگرول سفارش بده.

ه نداشته باشه قبل شام یزنگ میزنه و سفارشارو میده و من بهش میگم که اگه اشکالی 

دوش سریع بگیرم. تمیز کردن اتاقای هتل تو کل روز اصال نمیذازه که تمیز و شاداب 

 بمونم.

 میگه:

 البته.. الزم نیست بپرسی. خونه ی من خونه ی توام هست.. باشه؟ -

 این موضوع از طرف من واقعا براش مهمه. یه جوری نگام میکنه که انگار پذیرفتن

 باشه جیک.-

 شلوارکو  با یه تاپ دو بنده ی صورتی کمرنگیه دوش سریع میگیرم و لباسامو 

 سفید نخی عوض میکنم. موهامو شونه میزنم و همونطور رهاش میکنم.

به آشپزخونه/پذیرایی برمیگردم اما جیکو نمیبینم. دری که به تراس خونه میرسه بازه.. 

کنم. جیک روبروی دیوار کوتاه به همین خاطر سمتش میرم و دزدکی بیرونو نگاه می

 تراس ایستاده و دستاشو روی لبه های دیوار گذاشته و داره شهرو نگاه میکنه.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   272 
 

پشت سرش قدم برمیدارم و دستامو دور کمرش حلقه میکنم و سرمو روی کتفش 

میذارم. از جلو دستامو تو دستاش میگیره و نفس عمیقی میکشه. با اینکه امروز مامانشو 

 ونا یز واسم مبهمه اما احساس میکنم انگارهمه چ با اون واقعیتای تلخ و اتفاقی دیدم

التی من با این مشک به من احتیاج داره. اینکه من بهش نیاز داشته باشم،بیشتر از االن 

که بعضی بچه ها با پدر و مادرشون تجربه میکنن به اندازه ی کافی آشنام. من با 

سیستم پرورشگاه بزرگ شدم. ولی هرگز انتظار نداشتم که وضعیت جیک انقدر بد 

بوده باشه که به خاطرش مجبور باشه مامان خودشو از زندگیه واقعی و معنویش بندازه 

 بیرون.

با مالیمت تو بغلم فشارش میدم و بعد با دستام پایین بلوزشو باال پس از دو سه دقیقه 

نم. زمیکشم و خم میشم و پایین کمرشو میبوسم و برجستگی مهره های کمرشو لیس می

 روبروی پوستش لبخند میزنم.

همین که شروع میکنم تا پشت بلوزشو یکم بیشتر باال بدم بدنش سخت میشه و من 

باشم. همون موقع میفهمم که من هیچ  کار اشتباهی کردهکنم. میترسم نکنه مکث می

تی اما یادم نمیاد وقوقت درست پشت کمرشو ندیدم. شاید پشتشم زخم داشته باشه... 

 که باهم تو تخت بودیم چیزی احساس کرده باشم...

نفسشو توی هوا فوت میکنه و برمیگرده و صورتم روبروی شکمش قرار میگیره، 

 همونجایی که لبام روشه. نفسی میکشه:
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 ایوی.-

به دیوار کوتاه تکیه میزنه و من روبروش روی زانوهام خم میشم و دکمه های باالی 

شلوارشو باز میکنم. با لبخند نگاش میکنم و میبینم که چشماش تاریک شدن و لبریز از 

 خواهشن.

ن پاهام یتشه. رطوبتی رو بآشکار توی صور لباشو گاز گرفته و ردی از اشتیاق شهوانیِ

 از این حس غرق لذت میشم.به هم فشار میدم و حس میکنم. رون هامو 

عالوه بر پروانه هایی که تو شکمم شروع به پرواز کردن، حس خفیفی از هیجان، 

 لرزش و بی پروایی رو هم حس میکنم. واقعا میخوام این کارو انجام بدم؟

پایین میکشم. نگاهمو باال میارم و بهش چشم زیپ شلوارشو باز میکنم و از پاهاش 

میدوزم. دستاشو از هم باز میکنه و دیوار کوتاهو میگیره و باسنشو روی لبه میذاره. 

 شاید یکم مردد به نظر میرسم چون بهم میگه:

 لطفا انجامش بده ایوی.-

آب دهنم راه  حس ها کشیده میشن و من با دیدن اینبدنش از شدت خواستن اعصاب 

 فته.می

فرو میکنه و از ریشه میکشتشون. مسلما باید دردم بیاد اما در کمال  دستشو توی موهام

 تعجب حس خوبی بهم دست میده و منو مشتاق تر میکنه.
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 وای خدای من.-

 هنوز صداش از شدت خواستن دورگه ست.

 همین که صدای زنگ در میاد لباس زیر و شلوارشو باال میکشم. غذامون آماده ست.

جفتمون همزمان به سمت در نگاه میکنیم و از خنده منفجر میشیم. اون دستشو تو 

 موهاش فرو میکنه و زمزمه میکنه:

 عجب چیزیه این دختر.. رسما یه شیطونو از بند آزادش کردم.-

نبالش دبه م و اون منو باال میکشه و یه بوسه ی کوچولو رو لبام میذاره و بعد ریز میخند

 ن برمیگردم.به داخل آپارتما

*** 

غذامونو روی زمینِ پذیرایی میخوریم. جیک داره توی تلوزیون بازی میکنه اما خیلی 

تقسیم میکنیم و اون دوست حواسش به بازیش نیست. میخندیم و لقمه هامونو باهم 

و شیطونه، همون جیک قبلیه خودم. سایه ی ناراحت کننده ی آشنایی با  داشتنی

از به کل مادرش ظاهرا محو شده. حدس میزنم بازی با غرایز یه مرد میتونه حواسشو 

 بزرگترین آشفتگی زندگیش پرت کنه. 

منم بشقابا رو داخل آشپزخونه پس از شام، جیک میگه میخواد یه دوش سریع بگیره. 

شین ظرفشویی رو پر میکنم. همونطور که دارم ایمیل های انباشته شدش رو م و مامیبر
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مرتب میکنم، جیک از پشت سرم میاد و منو میچرخونه و به راحتی بلندم میکنه و روی 

کانتر مینشونه. با دستش محکم پشت گردنمو میچسبه و من پاهامو از هم باز میکنم تا 

وسه و در میب نه و بعدش منو با لطافت و عمیقابتونه کامل بین پاهام جا شه. لبخند میز

من دستامو روی عضالت سخت کمرش به سمت باال و پایین حرکت  همون حین

 میدم.

 وقتی دست از بوسیدنم میکشه با لبخند میگم:

 عافیت باشه.. حمومت چطور بود؟-

 همونطور که لبامو ریز گاز میگیره میگه:

 خوب ولی دلم واست تنگ شد.-

 حاضرجوابی لبخند میزنم و میگم:با 

اگه همینطور با تو پیش برم پس باید یه برنامه بذاریم جفتمون باهم بریم حموم. -

 جیک مدسن باید مدام تو حموم باشم.

 نگاه غریبی تو صورتش نقش میبنده اما به سرعت کنارش میزنه و با لبخند میگه:

 اوووه من کلی برنامه چیدم تا باهات انجام بدم.-

 لبخند میزنم و خودمو متقاعد میکنم که اون نگاه عجیب تو تصوراتم بوده.

 یه عالمه برنامه؟-
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 بینیشو به بینی من میکشه و زیرلب میگه:

 کلی چیز با برنامه ریزی دقیق.امممم... -

 با شیطنت بهش لبخند میزنم.

 کنیم. ونپس با این اوصاف بیا از همین االن شروعش-

ا این بار سختتر و با عطش بیشتر. دقایقی بعد جفتمون به نفس دوباره منو میبوسه ام

 نفس افتادیم و محکم به هم چسبیدیم و دستامون به همه طرف حرکت میکنه.

 پر از حس خواستن. سینه هام مقابل سینه ی سختش کشیده میشن.سردرگمم و 

اریک و توقتی که جیک بند لباس زیرمو پایین یکی از شونه هام میکشه و با چشمهای 

اون یکی بند رو روی شونه م رها میکنه تا باالتنه م  کشم.نیمه بسته نگام میکنه آهی می

 ضربان بین پاهام شدت میگیره.  و زبونشو به لبهاش میکشه.عریان بشه 

منو از روی کانتر پایین میاره و رو شونه هاش میندازه. جیغ میزم و همونطور که به 

و روی تخت رها میکنه و من جیغ کوچیک دیگه ای سمت اتاقش میریم میخندم. من

 میکشم و همونطور که با لبخند بدجنسی برای شکارم میاد میخندم. 

 جدی میشه و میگه: شولی بعد از روم کمی بلند میشه و نگاه

 تو واقعا خیلی خوشگلی اولین کروز.-
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نیستم،  ناو کمی هم نزدیک به زیبایی بهش لبخند میزنم و با خودم فکر میکنم من حتی

 با اون چهره ای که به من زل زده و به واسطه ی نور مهتاب میدرخشه.

 پاهامو برای پذیرفتنش از هم باز میکنم و تو چشماش زل میزنم.

 نشونم بده.-

و من با این کارش شکنجه میشم چون حس خواستنم  لبامو آروم و با عطش میبوسه

 فراتر از ایناست.

*** 

جیک خم میشه و همونطور که صورتشو توی گردنم پنهون میکنه به خودش میلرزه. 

هردومون برای دقایق طوالنی به سختی نفس میکشیم تا وقتی که اون صورتشو از تو 

 گردنم بیرون میاره و آروم و عمیق میبوستم. سپس میچرخه و کنارم دراز میکشه. 

 بمیرم. کامال جدیم.همه ش بی نظیر بود. احساس میکنم که ممکنه 

 وقتی که بهش خیره میشم میبینم که با لبخند به سقف زل زده.

 منم با لبخند میپرسم:

 لبخندت واسه چیه؟-

 میگه:

 میدونستم رابطمون به همین قشنگی میشه.-
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 بزرگتر لبخند میزنه.

 میدونستی.. واقعا؟-

 البته. از همون اولین باری که بوسیدمت میدونستم.-

 یزنم و باال میام تا لباشو آروم ببوسم. بهش لبخند م

 من میرم تمیزکاری کنم. خیلی زود برمیگردم.-

وقتی کارم تو حموم تموم میشه جیک هنوز زیر لحافه و شلوارک و تی شرتشو 

پوشیده. به آغوشش پناه میبرم و باهم زیرلبی حرف میزنیم و تو بغل هم فرو میریم تا 

 اینکه جفتمون خوابمون میبره.
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 فصل بیست و سه

 

 ایوی چهارده ساله و لئو پونزده ساله ست.

به سمتم میاد، رو به -اسمی که من براش انتخاب کردم-"بوم ما"زمانی که لئو از روی 

 آسمون لبخند میزم. همونطور که نگاهم به آسمونه به شوخی میگم:

 دوست پسرم؟کی داره میاد؟ کسی که داره میاد شیر منه یا  ..میشنومیه صدا -

 با خنده ای که تو صداشه میگه:

اگه من یکم از هردوش باشم دیگه نمیشه فقط یه شیر یا فقط یه دوست پسر باشم.. -

 فقط میتونم نصفی از هردوش باشم.

 برای یک دقیقه حرفشو سبک سنگین میکنم.

به نظرم درست میگی ولی اینو یه گوشه بنویس که واسه من فرقی نمیکنه کدوم یکی -

 باشی چون من جفتشو به یه اندازه دوست دارم.

 یعنی حتی یه ذره هم از شیر نمیترسی؟-

 سرمو به نشونه ی نه تکون میدم.
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اون تنها کسیه که  از درندگی و شجاعته. اون نشونه ای-یر مورد عالقه ی منهاتفاقا ش-

 نواسه کسایی که عاشقشونه وحشیانه میجنگه. قدرتمنده. وقتی چشمات آتیشی میش

 من توشون همون شیرو میبینم که داره میدرخشه.

حاال با دقت نگاهش میکنم و همون نگاه، همون آتیشیو میبینم که باعث میشه قلبم 

 همزمان با هیجان و آشفتگی تندتر بتپه.

برای یک دقیقه بهم خیره میشه و چشماش سمت لبام پرسه میزنه. بعدش چشماشو 

 میگیره. میبنده و سرشو به سمت آسمون باال

 موضوع بحثو عوض میکنه.

امروز دوباره پدرخونده و مادرخونده ی جدیدمو مالقات کردم. مثل اینکه آخر این -

 ماه باهاشون باید از اینجا نقل مکان کنم. میشه دو هفته ی دیگه.

  حائل میکنم.به سمتش میچرخم.. سرمو روی دستم میذارم و دستمو روی پشت بوم 

 همونطور که فکر میکردی ازشون خوشت میاد؟واقعا؟ هنوزم -

آره. اونا... آره، واقعا مهربون به نظر میرسن. پدرخوندم زیاد حرف نمیزنه اما فکر کنم -

ر میرسه. مرد خوبیه. مادرخوندم انگار یه جورایی مضطربه اما اونم آدم خوبی به نظ

خیلی با روحیات مادرانه رفتار کنه. فکر نمیکنم  خیلی نوازشم میکنه، سعی داره

 نوجوونا آشنا باشن.
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 برای یک دقیقه ساکت میشه و بعدش:

 گفتن که به احتمال زیاد پدرخوندم بتونه یه کار خوب تو کالیفرنیای جنوبی بگیره. -

 مضطرب نگام میکنه...

ه م راجع به اینکن شدنیه.. مداهنوز مطمئن نیستن که بتونن کارو بگیرن ولی میگ-

 در خوش میگذره تعریف میکنن. زندگی کنار ساحل چق

 احساس میکنم قلبم فرو میریزه. زمزمه میکنم:

 چی؟-

گوش کن.. هنوز حتمی نشده.. باشه؟ فقط میخواستم از االن بهت بگم که اگه یه -

وقت اتفاق افتاد خیلی تعجب نکنی. گوش کن ایوی.. این شاید بدترین اتفاق تو 

کیمون یه خانواده ی درست حسابی داره... دنیامون نباشه. منظورم اینه که حداقلش ی

وقتی تو هجده سالت شد این شانسو داریم که باهم یه شروع موفقیت آمیز داشته 

 باشیم. قرار نیست خیلی دور از هم بمونیم.

ما قرار برای چهار سال از هم  راجع به چهار سال حرف میزنیم لئو!آره ولی داریم -

 دور بمونیم؟

 آهی میکشه.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   282 
 

نمیدونم. امیدوارم اینطور نباشه. ولی درحال حاضر دارم سعی میکنم به نیمه ی پر -

 لیوان نگاه کنم.. باشه؟

 جفتمون برای دقایق طوالنی به آسمون خیره میمونیم سپس اون برمیگرده و میگه:

 میدونی شیرها کدوم خصوصیتشون باهم مشترکه؟ خصوصیتی که از همه مهمتره.-

 سرمو تکون میدم.

 نه.-

 لبخند میزنه و اون فاصله ی جذاب بین دوندوناشو نشونم میده و میگه:

زمانش واسم اهمیتی نداره وفاداری. مهم نیست که چقدر از هم دور باشیم. فاصله و -

 عاشق کسی جز تو نمیشم. هیچ وقت. چون هیچ وقت

 با ناراحتی سری براش تکون میدم.

 تو چشماش شیطنت سوسو میزنه.

شونو خیلی دوست دارن زن یکیش اینه که بقیه خصوصیاتشون چیه؟ مثالاگه گفتی -

 گاز بگیرن.

 بعدش محکم منو میگیره و میچرخونتم و توی گوشام خرخر میکنه.

 میخندم و آروم با غرولند میگم:
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 لئو! االن اوناییو که تو خونه خوابیدن بیدار میکنی.-

نگام میکنه و چشماشو واسم  میچرخم و ازش فاصله میگیرم ولی وقتی که با شرارت

 ریز میکنه دوباره زیر خنده میزنم.

 وقتی دوباره دست تو دست، کنار هم دراز میکشیم میگم:

 تو دیوونه ای.-

 ولی حاال احساس بهتری دارم. لئو متعلق به منه و همیشه هم مال من میمونه.
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 فصل بیست و چهار

 

و دوشنبه رو خونه ی خودم میمونم چون  چند روز آینده یکنواخت میگذره. یکشنبه

تو یک رابطه ی نوپا احتماال ایده ی خوبی میتونه باشه.  ،احساس میکنم کمی فاصله

 جیک به نظر نمیرسید که با این مسئله موافق باشه اما با این حال زیاد بهم فشار نیاورد.

به صبح پنجشن و به همین خاطرباید دوباره برای کار به شرکتش تو سن دیگو میرفت 

ه خاطر ب سه ها تو شرکت باشه. با رفتنشاز اینجا رفت تا بتونه کل روز رو برای جل

و اما تمام تالشم ر فتاده بود یکم احساس نگرانی میکردمرش ااتفاقی که تو سفر آخ

 .تا این تفکر رو از مغزم بیرون بیارممیکنم 

با دیدن هر دفعه و  بهم زنگ زد تو طول مدت سفرش و بین جلسه هاش چند باری

خدای من، باید خودم و افکارمو کنترل  .توی دلم قند آب میشهاسمش روی گوشیم 

بارها به این موضوع فکر میکنم رابطه م با جیک تا چه حد از دایره ی امنی که کنم. 

ون که من براش کافی نیستم، ا به این نتیجه برسهداشتم فراتر رفته. اگه )چه زمانی؟( 

ری میتونم زنده بمونم؟ زمانی که این افکار به ذهنم تازیانه میزنن مکثی موقع چه جو

خودم رو از برگشتن به همون  یخوادیه جورایی دلم ممیکنم و نفس عمیقی میکشم و 

پیله ی امن منصرف کنم. به جاش خودم رو مشغول کار میکنم، میدوم و به کتابی که تا 

 ه بودم، سری میزنم.نیمه ها خونده بودمش و اخیرا سراغش نرفت
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سه شنبه بعد از ظهر با نیکول بیرون میرم و براش از اتفاقات جالب و ناگهانیِ زندگیم 

تعریف میکنم. مثل بچه مدرسه ای ها باهم ریز میخندیم و اینکه خوشحالیمو باهاش 

تقسیم میکنم حس فوق العاده ای بهم میده و ازش درباره ی رابطه ش با مایک 

ایی میپرسم که شاید پیش از این اتفاقات یا جراتش رو نداشتم یا نیازی میپرسم، از چیز

نمیدیدم که بدونم. به نظرت عجیبه که تمام مدت دلت دنبال رابطه باشه؟ نیکول: اولش 

 دیگه مثل اولشیه بچه ی سه ساله داشتن آره اما بعد از گذشت پنج سال از ازدواج با 

ول: میشناسیش؟ نیک هفقط کمتر از یک ماهنیست. تو میتونی عاشق کسی بشی که 

 بیشتر شبیه به داشتن حس شهوته تا عشق اما جفتش یه لذتو داره. 

دعوت میکنه که یک هفته بعد از شنبه برای شام به  مبه تقویمامون نگاه میکنیم و اون از

خونشون برم. باهم برنامه میریزیم و همونطور که بیرون رستوران برای خداحافظی بغلم 

 میکنه میگه:

 جیکم با خودت بیار!-

 با لبخند میگم:

 باشه.-

و از اینکه قراره سه تا از بهترینای زندگیمو که تو دنیا بیش از همه دوستشون دارم به 

 جیک معرفی کنم غرق خوشحالی میشم.
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شب به اتاق هتل جیک زنگ میزنم و اندازه ی یک ساعت باهم حرف میزنیم تا جایی 

 باز نمیمونن. که از خستگی چشمام

تمیز کردن پنت هاوس وارد آخرین طبقه برای روز چهارشنبه ساعت ده سرکار میرم و 

ی هتل میشم. سه تا تقه ی بلند به در میزنم و یک دقیقه صبر میکنم و زمانی که کسی 

جواب نمیده از کارتم برای باز کردن در اتاق استفاده میکنم. کارتمو سرجاش میذارم و 

فو نگاه میکنم. اتاق از تمیزی برق میزنه. واضحه کسی از این اتاق سرگردون اطرا

استفاده نکرده که عجیب هم به نظر میرسه چون اگر کسی دیشب این اتاقو اجاره 

 نکرده باشه در این صورت تو برنامه کاری امروزم نمیذاشتن که تمیزش کنم.

ه رو همین که میخوام دکمبی سیمم رو برمیدارم تا به مدیریت طبقه پایین زنگ بزنم و 

 فشار بدم صدایی از داخل اتاق میشنوم. اخم میکنم و با صدای بلندی میگم:

 کسی اونجاست؟-

کسی جواب نمیده. به همین خاطر به سمت داخل اتاق قدم برمیدارم. اگه جدا یه قاتل 

ین اسریالی اون داخل باشه همین بی سیم گنده و سنگین رو روی سرش فرود میارم. 

د کلمه ی آخری که به زبون آوردم برام عجیب آشنا به نظر میرسن. برای محکم چن

 کاری اسپری رنگم رو هم برمیدارم.
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از گوشه ی دیوار یواشکی گردنمو دراز میکنم و نگاه میکنم.. چی دارم میبینم؟ کسی 

دستاش توی جیب شلوار جینشه و با شیطنت بهم لبخند  .که توی راهرو ایستاده جیکه

 ه.میزن

دازم مین "سالح هامو"نمیدونم از شوک دیدنشه یا واکنش بی درنگم به احساساتمه که 

 و جیغی از سر شادی میکشم و وسط اتاق میدوم و خودمو توی بغلش پرتاب میکنم.

منو تو بغلش گیر میندازه و میخنده و همونطور که صورتش رو بوسه بارون میکنم، 

ون دستام میگیرم و همونطور که جفتمون میچرخونتم. جیغی میزنم و صورتشو می

س از پ میخندیم لبهاشو میبوسم. بوسه م رو پاسخ میده. رفتارامون مثل دو تا آدمیه که

احساس میکنم سال  همین حس رو دارم.هم و واقعا مدت های طوالنی همو دیدن 

 این مرد رو ندیدم و لذتی که تا این حد فضای سینه م رو پر میکنه حسیه که هاست

فقط سختتر بغلش میکنم و از بودنش میون آغوشم نهایت  حتی بهش تردید نمیکنم.

لذت رو میبرم. خیلی دلم براش تنگ شده بود و این دیوونه کننده ست. فقط دو روز از 

 هب نبودنش گذشته! ولی به نظر میرسه که اون، این رفتارامو خیلی طبیعی میدونه و

 ین لحظه یبوسیدنم ادامه میده و دوباره و دوباره اسمم رو تکرار میکنه. جفتمون تو ا

به ترس هام توجهی نمیکنم و فقط از حس بودنش . غریب و لذت بخش اسیر میشیم

 اشباع میشم. 

باالخره آروم میشم اما رهاش نمیکنم و تو آغوشم نگهش میدارم. چشمامو میبندم و از 

م، از بوش، از حضور بی نظیرش و از تپش های قلبش مقابل صدای بمش کنار گوش
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نمیتونم توضیحش بدم اما اگر میتونستم زمان رو توی همین ثانیه ها  قلبم لذت میبرم.

 میکردم. ،متوقف کنم تا برای همیشه تو همین حس زندگی کنیم

مِ رباالخره سکوت میکنیم و من پاهامو به روی زمین سر میدم و خیره به چشم های گ

 قهوه ایش میگم:

 اینجا چی کار میکنی جیک؟-

نت فته قرار پمیخواستم سورپرایزت کنم. یکشنبه که حرف زدیم گفتی کل این ه-

کسی اجاره کرده باشتش و افکار شیطانی منم  هوس رو تمیز کنی در صورتی که

سراغم اومدن. منم سه شنبه صبح قبل اینکه برم اینجا رو اجاره کردم. معموال چقدر 

 طول میکشه تا اینجا رو تمیز کنی؟

 گیج شده میپرسم:

 این اتاقو اجاره کردی تا همون قدر که طول میکشه تمیزش کنم با من باشی؟-

 بله.-

 خیلی خب پس...

مممم.. بذار فکر کنم چقدر طول قرار بکشه؟ اگه مهمونا واقعا کثیف کاری کرده ا-

 باشن معموال یک ساعت و نیم باید طول بکشه نه؟

 اگه عالوه بر کثیف بودن آدمای شلخته ای هم باشن چی؟-
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 اوه.. اون موقع میتونم تا دو ساعت هم واست تخمین بزنم.-

 شروع کرد به باز کردن زیپ لباسم.

 داری چی کار میکنی جیک؟-

 نمیخوام حتی یه لحظه رو هم هدر بدم.-

 بسیارخب.

 امممم.. جیک...-

میخوام اعتراض کنم اما کاری که با گردنم میکنه انقدر حس خوبی بهم میده که به کل 

 حرفم فراموشم میشه.

دستش رو میگیرم و به سمت کاناپه ی تشک دار و بزرگی در طرف دیگه ی اتاق 

میکنم و سر راهم در اتاق رو قفل میکنم. اگر مچمون رو میگرفتن اصال برام هدایتش 

خوب نمیشد. روی کاناپه هولش میدم. همین حاالشم چشماش خمار شدن و خدای 

. خودش اینو س رو بین پاهام به وجود میارهمن حتی این نگاهشم همون ح

 میدونست؟

یگیرم و پیش از اینکه لبام روی پاهام رو هر طرفش قرار میدم و صورتشو بین دستام م

لباش سقوط کنن برای ثانیه ای توی چشماش نگاه میکنم و نیشگون ریزی از لباش 

بهم  بوسه اشنم رو داخل میبرم. جیک کنترل رو به دست میگیره و بعد زبومیگیرم و 
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حس مالکیت و اشتیاق میده. زبون هامون درهم پیچ میخورن و به رقص درمیان و اون 

رو به سمت زیپ لباسم میبره و جسورانه پایین میکشتش. لباسم رو روی شونه دستاش 

هام رها میکنه و همونطور که یکدیگر رو میبوسیم دستام رو پایین میارم تا بتونه پایینتر 

بیارتش. وقتی تا روی کمرم پایین میاد، بوسمون رو متوقف میکنم و می ایستم. جیک 

نطور که روبروش لباسام رو از تنم درمیارم با چشم به عقب کاناپه تکیه میزنه و همو

های تاریک و بیتاب تماشام میکنه. یکی از دستاش روی دسته ی صندلی آویزونه و 

اون یکی روی پاشه و اون تجسم دقیقی از تمام رویاهای شبانمه و فقط با همین تماشا 

 کردنش اندام حسیم ضربان میگیرن.

کنم و روی زمین رهاش میکنم. چشماش به دنبال رها جدا میلباس رو از پایین تنه م 

شدنِ یونیفرمم کشیده میشن و سپس روی اندامم پرسه میزنن. میبینم که اندام حسیش 

برافرخته میشن و من از شدت عطش خواستنش ناله ای میکنم اما همونطور که پشت 

اش میکنم و لباس زیرم را از هم باز میکنم سکوتم رو حفظ میکنم و روی بازوهام ره

 بعد روی زمین میندازمش.

کفش هام رو هم درمیارم و عریان روبروش می ایستم و اجازه میدم چشماش همچنان 

پرسه بزنن. نگاه تحسین برانگیزِ چشمگیرش تنها چیزیه که بهم اعتماد به نفس میده 

اینطور روبروش بایستم. دستاش رو حرکت میده و دکمه های شلوارش رو باز میکنه و 

بند زیپش رها میکنه و همونطور با چشمهای تبدارش به نگاه کردنم ادامه میده و از 

 گرمی میکشم.دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم و نفس 
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کمرم رو میگیره و میذاره روش خم بشم و پاهام رو دو طرفش بذارم. زانوهام رو روی 

 کاناپه کنار کمرش قرار میدم. 

وری به نظر میرسیم. منِ عریان و خم شده روی تصور میکنم تو این وضعیت چه ج

 هنم نقش میبنده باعث میشه با عطشلباسای تو تنش و اون تصویری تو ذ اون و اون با

 بیشتری سرکشی کنم.

 سرم رو به عقب میبرم و اون رو غرق در لذت میکنم. 

 جیک از ته گلوش آهی میکشه.

 خدای من... وایی..-

همونطور که به اوج لذتمون میرسیم با اشتیاق وصف ناپذیری لباش رو سمتم میاره و 

 من رو میبوسه.

همونطور که اشتیاقمون رو به فروکش کردنه باحرارت میبوسمش و سخت به آغوش 

 همدیگه چنگ میندازیم و سخت هم نفس میکشیم.

برای دقایق طوالنی تو آغوش یکدیگر میمونیم تا نفس هامون به حالت نرمال برگرده. 

 عقب تکیه میزنم و با تبسم بزرگی تو صورتش نگاه میکنم. به

 ترسان میگم:

 داری با من چی کار میکنی؟-
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 لبخند میزنه.

 تو داری با من چی کار میکنی؟-

 میخندم. خودم رو از آغوشش رها میکنم و می ایستم و به سمت دستشویی راه میفتم.

 وقتی برمیگردم جیک هنوز روی کاناپه نشسته. لباسامو برمیدارم و تن میکنم. 

هنوز یک ساعت یا بیشتر وقت داریم و من ترجیح میدم که دوش بگیرم اما نمیشه که 

با موهای خیس سرِ کارم برگردم به همین خاطر به جاش روی تخت ریلکس میکنیم و 

دن از مرد پرحرفی که تو هواپیما صندلی اون از سفرش برام میگه و منو با تعریف کر

بغلش نشسته بوده به خنده میندازه. ریز میخندم و اذیتش میکنم و از همدیگه لذت 

 میبریم تا وقتی که زمان بهمون میگه وقتشه که سرِ کارم برگردم. 

ه ه کردلحاف رو روی تخت مرتب میکنم و با عجله روی کاناپه ای رو که ازش استفاد

شیطنت آمیزی به جیک میزنم و کارت اتاق رو میکشم و  میکنم و لبخند بودیم تمیز

جیک بوسه ی خداحافظیش رو بهم میده و من به سمت اتاق بعدی میرم. از بی سیمم 

ه زه و در طی چند ساعت آینداستفاده میکنم تا به مدیریت خبر بدم که پنت هوس تمی

 تم پنهان کنم.نمیتونم اون لبخند موذیانه ی مضحک رو از روی صور
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 فصل بیست و پنج

 

برای یک هفته و نیمِ بعد کمی به روزمرگی هامون برمیگردیم. صبح ها میدوم، کار 

میکنم و بعد از اون بیشتر عصر ها رو مستقیم به سمت آپارتمان بزرگ جیک میرم و 

باهم شام میخوریم و از روزی که پشت سر گذاشتیم واسه هم تعریف میکنیم. این کار 

آخرِ روز با وقت تا این اندازه شاد نبودم. حس خوب و راحتی بهم میده و من هیچ 

حس خوشحالی عجیبی از جیک خداحافظی میکنم. منو از زمین بلند میکنه و محکم 

 بغلم میکنه، میبوستم و طوری میچرخونتم که انگار پیش از من اصال زندگی نمیکرده.

 مولی من همچنان بیتابِ بیشتر شناختنش هستم. صبوری میکنم و میفهممش اما دل

یخوام بدونم چه موضوعیه ازش با من حرف نمیزنه. مکه میخواد بدونم چه موضوعیه 

که انقدر آشکار اونو تا این حد پریشون میکنه، برای چی وقتی حس میکنه حواسم 

بهش نیست نگاهش طوری میشه که انگار جای دیگه ای سِیر میکنه. یه چیزی هست 

وقتی که سفره ی دلش رو برام باز کنه دیگه  تا میترسممن که ما رو از هم جدا میکنه و 

 نتونم به اون کسی که واقعا هست نزدیکتر بشم. 

و همینطور از این میترسم که نکنه چون نمیخواد بهم نزدیکتر بشه از خودش چیزی 

 بهم نمیگه و این روششه برای حفظ فاصلمون.
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 تجربه میکنیم وباهم یه رابطه ی پرحرارت رو  مثل همیشه یک هفته بعد، جمعه شب

در آخر جیک آغوشش رو دورم حلقه میکنه و همونطور که به خواب میریم واسم 

از جام  ب تنها از خواب بیدار میشم وولی نیمه های ش حرفای عاشقانه زمزمه میکنه

بگردم. وقتی پیداش میکنم میبینم که در سکوت توی تراس  شبلند میشم تا دنبال

 توشه مینوشه.  یی کهربایی رنگایستاده و از لیوانی که مایع

 از پشت دستام رو دورش حلقه میکنم و زیر لب میگم:

 نتونستی بخوابی؟-

 آهی میکشه.

آره. گفتم یه هوایی بخورم بلکه خوابم بگیره. برگرد تو تخت عزیزم تا یه دقیقه دیگه -

 میام پیشت. 

 متوجه میشم که صورتش درهمه.

 موافقت میکنم.

 باشه.-

بیشتر تو آغوشم میفشارمش و بعد رهاش میکنم و تنهایی با کمی حس خوابالود 

 نگرانی به تخت برمیگردم.
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ه ی مصبح بهم میگه که یه سورپرایز واسم داره. امروز تعطیلم و به خاطر همین یه برنا

واسم ترتیب داده. هیجانزده م چون هیچ وقت تو زندگیم ماساژ نرفتم.  ماساژ و باشگاه

 پذیرفتنشون عادت میکنم با اینکه هنوزم برام ین خرج کردنش هاشکم دارم به اکم 

سخته. به هیجانم تبسم بزرگی میزنه و میگه همه چیز مرتب تنظیم شده. باشتاب منو 

 راهی حمام میکنه و میگه یه ماشین تا چند ساعت دیگه همینجا منتظرمه. 

 خیلی هیجانزده م.خوش بگذرون عزیزدلم. واسه اینکه قرار امشب دوستاتو ببینم -

لحنش خوشحال به نظر میرسه اما انگار که مضطربه و دلواپسه و منم نمیدونم چی 

بهش بگم تا آرومش کنم. شاید به خاطر اینه که کارش خیلی زیاده. امروز به ماساژم 

 میرسم و امشب هر کاری میکنم تا آرومش کنم. دیگه تو این کار ماهر شدم.

 کنم و میپرسم:دستامو دور گردنش حلقه می

 چرا انقدر با من خوبی؟-

 لبخند میزنه و تو عمق چشمام نگاه میکنه.

 خوشم میاد لوست کنم. خوشحالیه تو باعث خوشحالیه منم میشم.-

دوش سریعی میگیرم و شلوار راحتی خاکستری تیره ای با یه تاپ سفید رنگ و هودی 

حانه ی سریعی با میوه آبی روشنی میپوشم. کتونی هامو پام میکنم و با جیک صب

میخوریم و من به بروشور راهنمای ماساژی که پایین خیابون بود نگاهی میندازم. وقتی 
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که صدای زنگ در آپارتمان رو میشنوم جیک رو میبوسم و با عجله به سمت ماشینی 

 که پایین منتظرم بود میرم. 

مان یابون تا آپارتصبح و بعداز ظهر بی نظیری رو تو باشگاه شیکی که تنها چند خ

میگذرونم و ورزش میکنم، به پوستم میرسم، مانیکور، پدیکور انجام  جیک فاصله داره

میدم و موهامو کوتاه میکنم و چند تا هایالیت توشون درمیارم و به ماساژ میرم. عاشق 

وش بهم خ ن میشم. نه تنها ریلکس میکنم وتموم کسایی که این کارا رو برام انجام مید

 ه بلکه با کسایی که اونجا خدمات رو آماده میکنن گپ هم میزنم.میگذر

همونطور که از اتاق ماساژ بیرون میام تا مقابل صندوقدار حسابمو پرداخت کنم، یه زن 

 مو بلوند از راهرو تقریبا به سمتم میدوه و من دستپاچه میگم:

 وای ببخشید!-

 یک دفعه توقف میکنه و زیر لب میگه:

 .اشکالی نداره-

 ! قشنگ روزمو تکمیل کرد.وای خدای من.. گوئنه. لعنتی

 متعجب میگه:

 اوه! ایوی بودی درست میگم؟ -
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دفعه ی پیش باهم مالقات کردیم  که همون اندازه ای هنگاهِ توی صورتش بهم میگه ب

از دیدنم خوشحاله و به نظر میرسه که دمای هوای داخل باشگاه چند درجه داره 

 فروکش میکنه.

 درسته. سالم گوئن. از دیدنت خوشحال شدم. -

 سعی میکنم از کنارش رد بشم اما جلوم قدم برمیداره و راه فرارمو سد میکنه.

 ؟میبینمت. حدس میزنم جیک فرستاده باشدت مسخره ست اینجا-

یه جوری حرف میزنه که انگار واضح میدونه پول چندغازی که درمیارم هرگز کفاف 

 اینجا رو نمیده. 

صاف می ایستم. اگه میخواد موش و گربه بازی راه بندازه منم قرار نیست راحت عقب 

 کشم.بکشم طوری که انگار کاری کردم که باید ازش خجالت ب

 زورکی لبخند میزنم و میگم:

 همینطوره. اون دوست داره از این کارا واسم بکنه.-

 با پوزخند میگه:

ات رفتار کنم و ها، میخوام دوستانه بالبته. همینطوریه که میگی. گوش کن ایوی-

روشن کنم. میدونم احتماال فکر میکنی که دلیلی نداره  همینجا یه مسئله ای رو برات

بهم اعتماد کنی با توجه به مالقاتی که آخرین بار داشتیم. من راجع به چیزایی که 
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د تا ادرباره ی خودم و جیک بهت گفتم کمی مبالغه کردم ولی احساس میکنم دلت بخو

 از یه چیزایی سر در بیاری.

در سکوت بهش زل میزنم که اون سکوتمو به نشونه ی رضایتم برای ادامه حرفش در 

 نظر میگیره.

من خیلی وقته که جیک رو میشناسم. تو تمام حالتای هوشیاریش. حتی روحشم خبر -

زده.  رفاز چه چیزایی واسم ح مستیش یا وقتایی که تو بغلش بودمنداره که تو عالم 

به یه چیز ختم میشد.  همیشه تموم حرفاش اما چه وقتایی که هوشیار بود و یا نبود

جیک جز اون دختره عاشق هیچ کس دیگه ای نیست. اگه فکر میکنی که عاشقشی باید 

بدونی که اون داره تو رو با اون دختره جایگزین میکنه. دیدم که بارها و بارها این کارو 

انجام داده. عادتشه دنباله یه موش کوچولو بیفته، باهاش بازی کنه، بهش محبت کنه، 

ی رفتار کنه که انگار احساساتش به اون واقعیه و بعد که واسش روشن بشه طور

هیچکس واسش اون دختره نمیشه بندازتش دور. تو هیچ وقت واسش کفایت نمیکنی 

 ایوی. کسی که اون دنبالشه تو نیستی.

با هر کلمه ش هر بار بیشتر میمیرم. این بزرگترین ترس منه. من هیچ وقت واسه هیچ 

ا وقتی که نه تهیچ وقت نبودم. هیچ کس نمیخواد که منو داشته باشه. یستم. کس کافی ن

بحث رابطه جدی میشه. تو زندگیم بارها و بارها توسط کسایی که فکر میکردم دوستم 

 دارن دور انداخته شدم. دوباره نمیتونم چنین چیزیو تحمل کنم. نمیتونم.
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ز کلماتش که تا مغز استخونم رو از سر راهم کنارش میزنم. ناامیدانه سعی میکنم ا

 میسوزوند فاصله بگیرم.

 پشت سرم داد میزنه:

 روی کمرش تصویر اون دختره ست. مطمئنا توام دیدیش؟-

از شدت استفهام باز مونده و  با چشمای گشاد شده برمیگردم و نگاهش میکنم. دهانم

 اون فقط میخنده.

 م.یی که میتونی ازش فرار کنم عسلنذاشته که اون تصویرو ببینی. طبق معمول. تا جا-

سپس میچرخه و قدم های سرخوشانه ش رو به سمت پایین راهرو برمیداره در حالی 

که قلب من به میلیون ها تکه خرد میشه. احساسی مثل شکستن و خرد شدن بهم دست 

پر از تجمالت به خودم میلرزم. بی حس به میده انگار که دارم تو اون سالن باشگاهِ 

سمت کانتر میرم و برگمو امضا میکنم. دخترِ پشت کانتر بهم میگه تمام مخارج عالوه 

بر انعام از قبل پرداخت شده و خوشحال میشه که منو دوباره به زودی اونجا ببینه. 

ر دشکست خورده هاست تحویلش میدم و خشک و لمس از بیشتر شبیه لبخندی که 

 خارج میشم.

جیک ازم خواسته بود وقتی کارم تموم شد بهش پیام بزنم تا واسم یه ماشین بفرسته اما 

بهش خبر نمیدم. به جاش پنج خیابون یا بیشتر رو تا آپارتمان بزرگش پیاده میرم. سرم 

رسوندم.  چه جوری خودمو تا اینجا یادم نمیاد میرسم. حتی گیج میره. به در ورودی
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و مرد نگهبان در رو واسم باز میکنه. وقتی منو میبینه لبخندش روی  زنگ میزنم

صورتش خشک میشه ولی ازم نمیپرسه که چم شده. فقط به آپارتمان جیک زنگ میزنه 

 و با صدای آرومی شروع به حرف زدن میکنه. 

 منو به داخل راهنمایی میکنه و همونطور که کد رو وارد میکنه میگه:

 ز آسانسور منتظرتونن.آقای مدسن بیرون ا-

یک میلیون سال طول میکشه تا آسانسور به طبقه ی جیک برسه و وقتی در باز میشه 

 جیک اونجا ایستاده و هاج و واج نگام میکنه.

 نگاهشو ازم میگیره و با صدای کم توانی میگه:

 ایوی عزیزدلم چی شده؟-

کنه. اجازه میدم هر کاری دستاشو دورم حلقه میکنه و منو داخل آپارتمانش راهنمایی می

 میخواد بکنه چون نمیدونم باید چی کار کنم.

در رو پشت سرمون میبنده و منو به سمت خودش برمیگردونه و صورتم رو تو دو تا 

 دستاش میگیره و تو چشمام نگاه میکنه.

 ایوی باهام حرف بزنم عشقم.. چی شده؟-

 با لحن خشکی میگم:

 لباستو دربیار جیک.-
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 ی صورتش رو فرامیگیره.هت اجزابُ

 چی؟ منظورتو متوجه نمیشم عزیزدلم.-

 بذار پشتتو ببینم جیک.-

 ملتمسانه تو چشماش خیره میشم، بلکه بهم بخنده و بگه که دارم مزخرف میگم.

به جاش نگاهش طوری میشه که انگار متوجه منظورم شده و چشماشو رو هم میذاره. 

 نظر میرسن. وقتی که از هم بازشون میکنه غمگین به

 ایوی تو با کی حرف زدی؟ بذار اول واست توضیح بدم عزیزدلم.-

 جیغ میزنم:

 نـــه!...-

 خشمگین میشم و صدام میلرزه.

 پشتتو نشونم بده جیک!-

دوباره چشماش رو میبنده و سرشو پایین میندازه و بعد تو چشمام نگاه میکنه و 

دستاشو پایین میبره و لبه ی لباسشو میگیره و باال میارتش و از رو سرش رد میکنه. 

برای ثانیه ای بدون لباس و خیره به چشمام فقط سرجاش می ایسته. بعد آروم پشت به 

پشتشو ببینم و سرشو پایین میندازه. چشمام به من میچرخه و اجازه میده که کامل 

به  رو یه خالکوبی نیمه ی باالی کمرش بریده بریده نفس میکشم.حرکت درمیان و 
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طور کامل فراگرفته و همونطور که بررسیش میکنم جیغ خفه ای تا لبام میرسه و به 

 عقب سکندری میخورم.

 های ریز زیبایی در اطرافش شبا نق شده با سایه های سیاه نقاشی ،اون تصویر هنری

وسط میدون  سیرک  .که طرحی از داخل یه صحنه ی سیرک رو به نمایش میکشه

ر و د، صورتش رو به سمتی کج کرده و توی سایه ای غرقه صاحب صحنه ایستاده 

در  طنابیک روی  کوچولو با موهای سفیدِ بی رنگیه دختر  سمت راستترین گوشه

. ولی پس زمینه هستن گوشه ی راستِلقک و مرد و زن در حال بند بازیه و چند تا د

زمانی که بیشتر دقت میکنم صورتاشون خنده دار یا مضحک نیست بلکه زننده و 

شیطانی هستن با دندون های تیزی که ازشون خون میچکه و چشم های وحشی و 

 .قرمز

نیمه  و وسط صحنه، مرکزِ تصویر هنری، یه موجودی نقاشی شده که نیمه انسان و

وم کشیده شده به طوری که جزئیات صورت هشیره. نیمه ی صورت انسان کمی نامف

ناواضحه اما نیمه ی صورت شیر انقدری آشکاره که به وضوح میشه دید، با شرارت 

غرش میکنه.. پنجه های پشتش روی هواست و به سمت دختری که یک حلقه ی 

 هجوم میبره. تو دستاش نگه داشته  رو یآتشین

ام آروم حرکت میکنن و تو خلسه ی  تصویر دختر فرو میرم. نفسم توی گلوم چشم

گیر میفته. دختر صورتش آروم و پر از آرامشه و لبخند کمرنگی روی لباشه و مستقیم 
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به اون موجود نیمه مرد و نیمه شیر نگاه میکنه و تو تک به تک اجزای صورتش هیچ 

 صش میدم. اون دختر منم.ترسی نیست. دختر جوونیه اما بی درنگ تشخی

 ده. دختر کسیه که به شیرها آموزش می و اون

 وای خدای من. خدای من. خدای من.

 لحظه ها با ضربه ای منو به خودم میارن و من فریاد خفه و کم جانی میکشم.

می ایسته و  شبا اون صدا جیک تکونی میخوره اما با سر آویزون همونطور سرجا

وی دستم میگیرم و سمت روبروش میچرخم و چونه ش رو تنگاهشو ازم میگیره. به 

باال میارم و چشمای پر از زجرشو میبینم. دستام میلرزن. قلبم وحشیانه میتپه اما هیچ 

 حسی رو تو صدام نمیتونم بشنوم وقتی که ازش میپرسم:

 چرا داری نگام میکنی؟-

اینکه توشون  چشماش برای ثانیه های طوالنی چشمامو جست و جو میکنن و پس از

 خیره میمونه زمزمه میکنه:

 چون که صورتتو دوست دارم.-

به عقب سکندری میخورم و فریاد میزنم و سپس میچرخم و فرار میکنم. در خونه رو با 

شدت باز میکنم و به سمت آسانسور میدوم و مایوسانه دکمه رو فشار میدم. در 

شده بوده. خودمو داخلش پرت آسانسور فورا باز میشه. اصال از این طبقه خارج ن
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میکنم و دکمه ی البی رو فشار میدم. همونطور که در بسته میشه جیک توی راهرو 

 در که بسته میشه با صدای خفه ای میگه: اهر میشه و توی صورتش درماندگیه.ظ

 ایوی.-

 از در ساختمونش تلوتلوخوران بیرون میام و فرار میکنم.
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 فصل بیست و شش

 

تا جایی که ریه هام به سوزش بیفتن و اشک هایی که رو صورتم سرازیر شدن متوقف 

 بشن، میدوم. و بعدش قدم میزنم اما دست از حرکت کردن برنمیدارم. 

ذهنم پر از آشفتگی های درهم و برهمه و تمامش به همون خالکوبی برمیگرده. اولش 

تام به چیزی مشت بزنم ولی به دلم میخواد هق بزنم و جیغ بکشم. دلم میخواد با دس

بیشتر لمس و کرخت میشم تا جایی که طرز عجیبی هر چقدر که از جیک دورتر میشم 

 با چشمای خشک و پر از رخوت تو خیابون گام برمیدارم. 

وقتی یه پارک کوچیک میبینم توقف میکنم و بی هدف به سمت یه نیمکت میرم. 

م. هفده تا میس کال از جیک دارم. همشونو میشینم و گوشیمو از تو کیفم بیرون میار

 پاک میکنم و به نیکول زنگ میزنم.

 سرخوشانه جوابمو میده.

 سالم عزیزم.-

 نیکول...-

 شروع به حرف زدن میکنم اما صدام میشکنه.

 با نگرانی که تو صداش مشهوده میگه:
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 ایوی چی شده عسلم؟-

 داشته بهم دروغ میگفته نیکول.-

 چی عسلم؟ کجایی؟کی؟ جیک؟ راجع به -

 فرار کردم. نمیدونم کجام. تو یه پارکم... نمیدونم. صبر کن یه تابلو هست...-

 واسش اسم پارکو میخونم و اون با عجله میگه:

 تا پونزده دقیقه دیگه اونجام.. آروم باش عسلم.-

نار کروی نیمکت میشینم و به اطراف خیره میشم تا وقتی که ماشین کوچک نیکول 

پارک میشه. قد میکشم و وقتی که اون صورتمو میبینه دستاشو از هم باز  پیاده رو

میکنه. تو آغوشش میرم و سرم رو تو شونه هاش فرو میکنم و اون بغلم میکنه تا وقتی 

 شن.میکردم تموم شدن دوباره سرازیر می که اشک هایی که فکر

 رطوبت اشک هامو با شستش از رو گونه هام پاک میکنه و میگه:

 ی شده عسلی؟ به من بگو.چ-

اون لئوئه نیک. اون ماجرایی که راجع به مردن لئو تو یه تصادف واسم تعریف کرده -

 بود همش دروغه. به خاطر اینکه لئو خودشه...

 اخم میکنم.

 ولی اون جیکم هست. اصال نمیفهمم.-
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 نیکول هاج و واج به نظر میرسه.

 ت نگفته بوده؟ از کجا فهمیدی؟اون لئوئه؟ لئوی تو؟ همون لئو؟ ولی چرا به-

 نیکول میشه بریم خونه ی تو؟ دلم میخواد صورتمو بشورم و... اشکالی نداره که؟-

 البته. بیا بریم.-

ماشینو راه میندازه و من سرمو به صندلی تکیه میدم و چشمامو میبندم. انگار که نیکول 

نندگی سوال دیگه ای خودش میدونه به دقایقی استراحت احتیاج دارم چون تو طول را

 نمیپرسه.

 وارد خونه میشیم و همه جا ساکته. میپرسم:

 کیلی کجاست؟-

د اینجا فکر کردم ایک میمونه. چون قرار بود جیک بیاامروز و امشب خونه ی مامانِ م-

 بهتر باشه یه جمع بزرگونه داشته باشیم.

 تندی نگاهم میکنه و لبشو گاز میگیره.

 آهی میکشم.

 خودمو مرتب کنم؟ واقعا وضعم افتضاحه.میتونم یکم -

 لبخندی میزنه.
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آره برو کارتو انجام بده. منم چای درست میکنم... یا یه نوشیدنی قوی تر دوست -

 داری واست بیارم؟

 برای اولین بار پس از اینکه باشگاهو ترک کردم میخندم.

 باشه واسه بعد. فعال چای خوبه.-

میشم، موهامو که به شکل فجیعی نامرتب و پف کرده تو دستشویی مشغول انجام کارم 

شده بود مرتب میکنم و یه حوله ی سرد و مرطوب رو برای چند دقیقه روی چشمام 

 میذارم. وقتی که از دستشویی بیرون میام احساس بهتری دارم.

نیکول روی یه طرف صندلی راحتیش با یه لیوان چای که ازش بخار بیرون میاد لم 

که روی میزی قرار داشت که کنار صندلی بزرگ و  اشاره میکنه وان چای منداده. به لی

 تشکدارِ سمت راست خودش بود.

منم با پاهای جمع شده رو صندلی میشینم و پتوی قالب دوزی شده ای را روی دستام 

 و پاهام میندازم. چایمو برمیدارم و جرعه ای مینوشم که نیکول میگه:

 شده.تعریف کن ببینم امروز چی -

تمام اتفاقات رو از وقتی گوئن رو توی باشگاه دیدم تا روبه رو شدنم با جیک واسش 

 تعریف میکنم و وقتی از خالکوبیش میگم نفس عمیقی میکشه و میگه:
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چی؟ تو همون دختری هستی که پشتش تتو کرده؟ باشه.. واااییی.. مغزم داره منفجر -

 ین چه معنی میده؟میشه. ولی وایسا ببینم.. متوجه نمیشم... ا

میگم.. از داستانی میگم که  با تردید واسش از خانواده ی لئو، برادرش، دردی که داشت

اون شب واسه اینکه لئو دردش کمتر بشه واسش تعریف کردم. وقتی دارم واسش 

سته تو یه شب داغ تابستونی و پسرک شک ضیح میدم فقط گریه میکنم و بام خونه ایتو

 رو به یادم میارم که تو آغوشم بود.  ای

به نیکول نگاه میکنم و میبینم که چشمای اونم از اشک ها برق میزنن. با صدای خفه 

 ای میگه:

وایی ایوی.. تموم این سال ها اون، اون تصویرِ روی پوستش رو تحمل میکرده. این -

 واقعا... واقعا زیباست.

زندگیم اون تنها پسری بود که همه چیزمو  اون بهم دروغ گفت نیک. اونم دوبار. تو-

 نابود کرد... حاال مرد شده و برگشته که فریبم بده. 

رنج و آشفتگی به هم پیچ اصال نمیدونم االن باید چه احساسی داشته باشم. مغزم از 

 خورده.

میخوای بهش یه شانس بدی تا همه چیزو بهت توضیح بده عسلم؟ نمیگم که تالش -

چ نظری ندارم که چی قرار بهت بگه ولی فکر میکنم احتیاج داری به کنی ببخشیش. هی

 حرفاش گوش بدی. 
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 با نگرانی نگام میکنه.

 برای دقایقی روی حرفاش فکر میکنم و بعد آهی میکشم.

خودمم فکر میکنم این توضیحشو به خودم بدهکارم. من فقط نمیتونم همین االن همه -

 م.اینا رو هضم کنم. به زمان نیاز دار

باشه عسلی. وقتی آماده بودی میری پیشش. فقط به حرفاش گوش کن. تو به -

 جواباش احتیاج داری.

 از چایمو میخورم. ای سرمو تکون میدم. جرعه 

 نیکول مردد و با لطافت دوباره شروع به حرف زدن میکنه:

 تو واقعا اونو نشناختی عسلم؟ حتی یه ذره هم؟-

چایم رو جرعه جرعه مینوشم و عمیقا به سوالش فکر برای چند دقیقه سکوت میکنم. 

 میکنم.

میدونی نیکول اون خیلی عوض شده. فکر میکنم حاال که دیگه میشناسمش میتونم -

رفتارش و ظاهرش ببینم ولی میدونی... اصال تو یادت میاد اولین همون پسر بچه رو تو 

 پسری که بوسیدی کی بود؟

 نیکول لبخند بزرگی میزنه.

 ولنت. چهارده سالمون بود. فقط یه سال باهم دوست بودیم.جیمی -
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 خیلی خب، میتونی صورتشو تو ذهنت تصور کنی؟-

 باال رو نگاه میکنه. تمرکز میکنه و بعد اخماش میرن تو هم.

 نه مثل اینکه نمیتونم.-

خیلی خب حاال تصور کن آخرین باری که دیدیش این جیمی ولنت یه پسربچه ی -

نی تو لباسای کهنه باشه و حاال هشت سال بعد یه آدمِ بزرگ و استخونی و عصبا

دخترکش و خوش قیافه میبینی تو یه کت و شلوار دیزاین شده که از قضا موهاشم تیره 

تر شده و رو دندوناشم کار کرده و میاد و بهت میگه که اسمش تام اسمیته. تو هم 

 دی عمرا نمیشناختیش.وجای من ب

گیرم چون که اگه بخوام صادق باشم، واقعا چرا نتونستم حس تدافعی به خودم می

بشناسمش؟ اون عشق زندگیم بود، البته تا وقتی که با جیک آشنا بشم یا... وایسا ببینم، 

 وضعیتم واقعا اسف باره.

وقتی لئو ترکم کرد و دوباره باهام هیچ تماسی نگرفت انقدر واسم  بازم میگم نیک..-

... سم همون پسربچه ی روی پشت بوم مونداون هنوز واعذاب آور بود که تو ذهنم 

نمیدونم انگار که تو همون زمان جا مونده بود. واسم خیلی آسونتر بود که خودمو قانع 

کنم اون به همون شکلِ واقعیش باقی مونده. اینکه تصورش کنم بدون اهمیت دادن به 

که اون آدمو تقسیمش کرده من داره کل دنیا رو میگرده واسم خیلی دردآور بود. انگار 

بودم. یه دفعه تو دنیای واقعی بودم و یه دفعه هم اون پسر بود... پسری که تو گذشته 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   312 
 

گم شده بود. سر و کله ی جیک پیدا شد و اون قسمتی از دنیای واقعیم بود، کامال جدا 

 از دنیای اون پسربچه ی روی بوم...

 چشمامو میمالم.

 با عقل جور درمیاد؟وای خدای من... اصال حرفام -

آره فکر کنم منظورتو متوجه شدم. منم چیزایی تو گذشته م دارم.. پذیرفتمشون.. -

هیچی به اندازه ی اونا تکون دهنده نیست ولی میدونی چیزاییم هست که به یه دلیل یا 

دالیلی ترجیح دادم توی گذشته م رهاشون کنم و تو یه لیست خیلی خاص 

چیزایی که تصمیم گرفتم هرگز دوباره بهشون فکر " گذاشتمشون که اسمش اینه

 ."نکنم

 آروم میخنده.

 لبخند میزنم.

 آره دقیقا یه همچین چیزیه.-

 برای یک یا دو دقیقه جفتمون ساکت میمونیم و بعد من میگم:

شناخته. یه قسمتی تو اعماق وجودم  ومسئله اینه که فکر میکنم یه قسمتی از من اون-

مثل یه چیز غریزی. ولی خیلی دنبالشو نگرفتم چون صادقانه بگم دلمم نمیخواست. 
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شایدم میدونستم و تصمیم گرفته بودم که نپذیرمش. همیشه عادتم بوده چیزایی رو که 

 واسم ناخوشاینده نادیده بگیرم.

 با اندوه ادامه میدم.

همه چیز خیلی پر شور و حرارت بود با جیک... لئو... هر کسی که هست. وای -

خدای من این ماجرا دقیقا مثل ماجراهاییه از اینور اونور میشنویم که طرف از مرگ 

 برگشته. 

 چشمامو که درد میکنن میمالم. نیکول غمگین نگام میکنه.

 بود. این رابطه بعد از یه مدت طوالنی واقعا واست به موقع-

 سرمو تکون میدم. برای یک دقیقه سکوت میکنیم که نیکول اخماش تو هم میره.

 اسم کامل لئو چی بود ایوی؟-

یک دقیقه ذهنمو زیر و رو میکنم. واضحه که اسم اصلی و فامیلیشو میدونم ولی اسم 

 وسطشو یادم میومد؟ و بعد چشمام درشت میشن و زمزمه میکنم:

 لئو جیکوب مک کِنا...-

 سرمو بین دستام میگیرم.

 واقعا تا این حد کور بودم؟-
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نه تازه االن که واقعیتو میدونی همه چیز واضح به نظر میرسه عزیزدلم. تو... تو گیر -

افتاده بودی. انقدرم فهمیدنش سخت نیست. ولی اون یه توضیح بهت بدهکاره. باید 

هت اجع به خودِ واقعیش ببهت بگه که هشت سال پیش چه اتفاقی افتاده و اینکه چرا ر

 دروغ گفته. بعدش میتونی تصمیم بگیری که حرفاشو قبول داری یا نه.

دوباره سنگینیه موقیعتی که توش گیر افتادمو احساس میکنم و اشک ها دوباره به 

 چشمام سرازیر میشن.

 ردوباره قرار از دستش بدم مگه نه؟ یا اینکه مجبور میشم بذارم بره. نمیدونم واسه با-

 دوم بتونم این کارو انجام بدم. نمیدونم دوباره میتونم زنده بمونم یا نه؟

خیلی خب.. هول نشو. بذار به وقتش تصمیم درست میگیری. مایک ساعت پنج میاد -

خونه. باهم یه شام خوشمزه میخوریم.. فقط ما سه تایی. شرابم داریم. امشب پیش ما 

ونی تصمیم بگیری که کی وقتشه این میمونی. صبح حالت بهتر میشه و بعدش میت

 شیرپسرمون حرفاشو رو کنه.

 بهم چشمکی میزنه.

خدایا من خیلی خوش شانسم که اونو دارم. دوستا همون خانواده ای هستن که به 

خواست خودمون انتخابشون میکنیم. دیگه واضح تر از این نمیتونست باشه که تو 

 تصمیم درستی گرفتم. ونانتخابش
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تعریف کردن از زندگی درهم برهمم به مایک، یه بطری شراب باز بعد از شام و 

به تالششون واسه خندوندن من که از شکست واقعا  میکنیم و من یک یا دو بار

 .، میخندمعشقیای دوران نوجوونیشون تعریف میکنن

هرچقدرم که مایک و نیکول تو پرت کردن حواسم موفق باشن اما خودم میدونم که 

اید صبح با واقعیت روبرو بشم. به خاطر همین از نیکول یه دست لباس خواب قرض ب

 میگیرم و زودتر واسه خواب آماده میشم.

تو تخت میرم و گوشیمو روشن میکنم. چهارده تا میس کال از جیک/لئو دارم. چهار تا 

پیام هم هست که تو همشون خواهش کرده بهش زنگ بزنم و یک پیغام. با انگشت 

 های لرزون بهش گوش میکنم. 

ایوی، خدای من. من... لطفا بهم زنگ بزن. دارم اینجا دیوونه میشم. فرار کردی و -

نم االن حالت خوبه یا نه. فقط بهم خبر بده که حالت خوبه یا نه عزیزدلم. حتی نمیدو

فقط همینو بگو. حتی اگه دلت نمیخواد با من حرف بزنی... یا حتی اگه نمیخوایی 

که  لطفا فقط بذار بدونم <مکثی میکنه و صدای نفساش با لرزشه>هیچی ازم بشنوی 

ودی و االن دیر وقته و من... خواهش میکنم جات امنه. دم آپارتمانت رفتم اما اونجام نب

  <مکث میکنه و بعد دکمه ی قطع رو میزنه>بگو که حالت خوبه. 

اشکی از گونه م پایین میچکه. میخوام چی کار کنم؟ فقط دو کلمه ی کوتاه واسه 

 جیک/لئو تایپ میکنم.. جام امنه.
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 دوباره گوشیمو خاموش برای چند دقیقه منتظر میمونم اما هیچ جوابی دریافت نمیکنم.

 میکنم و به خوابِ بی تابانه ای فرو میرم.

*** 

صبح روز بعد زودتر از خواب بیدار میشم و خونه ی نیکول و مایک ساکته. نمیخوام 

ز در ا یواشکی که بیدارشون کنم. یه نوشته ی کوتاه واسشون مینویسم و خیلی آروم

بیرون میرم. برای رسیدن به آپارتمانم از اتوبوس استفاده میکنم و خودمو داخل  ورودی

 خونه میندازم.

وقتی تمیز میشم احساس سرزنده زیر آب داغ می ایستم و همه جامو شیو میکنم و 

بهم دست میده و آماده م که با امروزم روبرو بشم، هر اتفاقی که قرار با خودش  بودن

ار جین مورد عالقه م رو با یه بلوز آستین کوتاه با پولیور بافتنی سبزِ شلوبه همراه بیاره. 

یقه شلم که تا روی باسنم تنگه و دور کمرش یه کمربند میخوره، میپوشم.  بوت های 

کوتاه قهوه ایمو پام میکنم و پس از اینکه موهامو خشک میکنم باالی سرم به صورت 

 نه و کمی هم رژلب مایع.شل گوجه ش میکنم. ریمل میزنم و یکم رژگو

هفته ها میشه که یه خرید درست حسابی نکردم و به همین خاطر آپارتمانو برای خرید 

به سمت استارباکس که بیست دقیقه با خونه م فاصله داره میرم و قهوه ترک میکنم. 

چهل و پنج دقیقه بعد بدنم پر از کافئینه و همچنین یه نصفه کیک بلوبری هم خوردم و 

 وبی دارم.حس خ
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جیک رو که جلوی خونه م  BMWوارد خیابون آپارتمانم میشم و فورا ماشین نقره ای 

پارک شده تشخیص میدم. آروم به سمت پایین خیابون قدم برمیدارم و حتی پیش از 

 اینکه نصف خیابونو رفته باشم روبروم میبینمش.

پلک روی هم نذاشته و منم کاری از  هم وضعیتش افتضاحه انگار که حتی یک لحظه

 مدستم برنمیاد. دلم میخواد نوازشش کنم. دستاش تو جیب شلوار جینشه و داره نگا

خوت سستی و ر اشتیاقه. اون صورت بی نظیرش که با ومیکنه. نگاهش پر از ناباوری 

 ماز همون اول آمیخته شده به اعضای درون شکمم نهیب میزنه. این نگاه.. متوجه میشم

تندتر بتپه. اون لئوی خودمه، همون قلبم توی سینه م بود  همین نگاهه که باعث شده

 پسربچه ی نامطمئن.

میدونم که بهم دروغ گفته و اینم میدونم که االن نباید بهش اعتماد داشته باشم اما 

نمیتونم خودمو کنترل کنم. قلبم داره سرم فریاد میکشه. لئوی تو برگشته! دقیقا روبروت 

 یستاده! برو پیشش! اون پسربچه ی زیبات همینجاست! همـیـنجـا!ا

ر قلبم رو احاطه کرده خیلی قویه طوری که تقریبا داره منو به زانو عشقی که سراس

 درمیاره.

 این اصال خوب نیست.
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یه آدم سرد و آروم و مسلط رو بازی دلم میخواد سرد و خشک باشم. دلم میخواد نقش 

م براش قلبتی که واسم یه چیزی توضیح بده که دل نبندم تا وقکنم. دلم میخواد بهش 

 آب بشه. التماسش میکنم تا چیزی بگه که قلبم اروم بگیره. من داغونم.

و به همین خاطر میدوم. دوباره. سعی میکنم به سرعت ازش رد بشم. سعی میکنم تند 

گمی و ترسم سعی میکنم از سردرو سخت ازش فرار کنم تا به آرامش خونه م برسم. 

و البته عشق فرار کنم اما جیک خیلی راحت به سمتی قدم برمیداره و از پشت بغلم 

میکنه و بلندم میکنه. درمقابلش تقال میکنم اما خیلی زورش زیاده. منو تا دم در 

 آپارتمانم میبره و با خشم توی گوشم میگه:

 کلیداتو بده من ایوی.-

 بیرون میارم و دستش میدم. مثل یک بچه ی مطیع کلیدا رو از کیفم

 وقتی که اینطور با خشونت باهام رفتار میشه موریس دقیقا کجاست؟

در ورودی رو باز میکنه و با هول منو داخل میفرسته انگار که وزنم به اندازه ی یه 

 گونی برنجه.

یشه ماز همون دسته کلید استفاده میکنه تا در آپارتمانم رو باز کنه و پس از اینکه وارد 

 منو زمین میذاره و در رو پشت سرش میبنده.

نفس نفس میزنه و من که از عصبانیت  نیم.. اون خشنهم خیره میموه برای چند ثانیه ب

 چشمام برق میزنه.
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باالخره سرشو پایین میندازه و انگشتاشو بین موهاش سر میده. وای خدای من، اون 

 نکن!  کارو

 النم باید این کارو انجام بدیم.ایوی ما باید حرف بزنیم.. همین ا-

مش با یم؟ به نظرت نباید تصمیبزن چرا تو باید تصمیم بگیری که کی میتونیم حرف-

ایدم جفتش؟ لطفا همینجا روشنم من باشه جیک؟ یا شایدم لئو باید صدات کنم؟ یا ش

 .کن

اد. یخسته ست که نمیتونه با مزخرفاتی که میگم کنار ب یچشماشو میبنده انگار به قدر

 واقعا مضحک نیست!

ایوی لطفا. میذاری حرف بزنیم؟ به حرفام گوش میدی؟ دیگه دارم دیوونه میشم. -

 لطفا. فقط میخوام بهم بگی که به حرفام گوش میکنی.. واقعا گوش میدی.

 تو صورتش براق میشم.

داری دیوونه میشی؟ تو رو خدا کوتاه بیا جیک. دیگه نمیخوام بیشتر از این زندگتیو -

ه کاری کنم یمثال واست سخت بکنم. لطفا بشین. میخوایی واست یه نوشیدنی بیارم؟ یا 

 ریلکس کنی؟

 پوفی میکشه انگار که داره به زور تحملم میکنه.

 بشین ایوی. همین االن.-
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کنم. دلم میخواد بگم بره گمشه ولی به جاش همون کاریو  دلم میخواد بازم سرزنشش

 که میگه انجام میدم و همونطور که باال سرم ایستاده روی مبل سر میخورم.

باالخره بازدمشو بیرون میده و دستی بین موهاش میکشه. دوباره! این چندمین بار شده؟ 

 ک طرف دیگه ش.قصد داره منو به کشتن بده. اونم با من روی مبل میشینه اما ی

اگه به چیزی احتیاج داری برو همین االن انجامش بده چون میخواییم صحبت کنیم و -

 ممکنه طوالنی بشه. هر چیزی که باهاش راحتی رو بردار و برگرد رو همین مبل. 

 برای چند ثانیه بهش زل میزنم و منم بازدمم رو بیرون میدم.

 مش کنیم. من خوبم جیک... لئو. لطفا بیا زودتر تمو-

با دو انگشت گوشه ی چشمامو فشار میدم بلکه از این سردردی که هنوز سراغم 

 نیومده خالص شم.

بهم نزدیکتر میشه و یک دفعه همه چیز از حد تحملم خارج میشه. بوی تنش، نگاهی 

که تو صورتشه، احساسات من، همه باعث میشن دستامو روی صورتم بذارم و هق 

اگهان نکلمه هم حرف نمیزنه ولی میشنوم که نزدیکتر میاد و  لئو حتی یکبزنم. جیک/

منو روی پاهاش میذاره و گهواره وار تو آغوشش میگیره و صورتشو بین موهام فرو 

 میکنه.

 دستامو از رو صورتم پایین میارم و با صدای خفه ای فریاد میزنم:
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ناپدید شدی. حتی من منتظرت موندم! انقدر صبر کردم و صبر کردم که تو کال -

نمیدونستم زنده ای یا نه. نمیدونستم تصمیم گرفتی که یه زندگی جدید رو شروع کنی 

و دیگه نمیخوایی به من نامه بنویسی! و هنوزم منتظر موندم. و اگه بخوام صادق باشم 

با اینکه دلم نمیخواست ولی هنوزم منتظرت بودم تا وقتی که وارد زندگیم شدی و 

سم دیگه معرفی کردی! من هیچ وقت دست از انتظار واسه پسری که منو خودتو با یه ا

 مثل یه آدم پوچ از زندگیش دور انداخت برنداشتم!

هق هق میکنم و راه نفسم بسته میشه و سخت پشت هم نفس میکشم ولی جیک/لئو 

فقط منو محکم به اندام سختش فشار میده و تکونم میده و با صدای پر آرامشی میون 

 زمزمه میکنه. موهام

و چطور میشه که این مرد میتونه در مقابل تمام این اتفاقات آرومم کنه؟ اون خودش 

 دلیل این اشک هاست ولی باز هم با تمام این ها بهش پناه آوردم.

پس از چند دقیقه هق هق هام فروکش میکنن و سرم رو به سمتش بلند میکنم. گونه 

ت شستمو روشون میذارم و پاکشون میکنم. های اونم در سکوت از اشک خیسن. انگش

بعد از اون تمام دستم روی صورتشه.. انگشت شستم رو روی ابروهاش، فک 

محکمش، استخون های گونه ش، زیر بینیش میکشم و چشمام هم همراه با انگشتام 

حرکت میکنن و هر قسمت صورت مردانه ش رو بررسی میکنم ولی یکدفعه همون 

توی این صورت بود پیدا میکنم.. اجازه میدم همون پسریو نی پسربچه ای رو که زما

 ببینم که شاید تمام این مدت میدونستم همینجاست.
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دستام متوقف میشن و تو چشمای قهوه ایش زل میزنم و بعد ناگهان همدیگه رو 

پیراهن  د یکدفعهلبامه جفتمون ناله ای میکنیم و بعمیبوسیم. همونطور که زبونش روی 

 رو پایین میکشه.. نفس زنان اسمش رو صدا میزنم: مرو درمیاره و لباس زیربافتنیم 

 لئو!-

صدای عمیق و خوشایندی از گلوش بیرون میاد و منو طاق باز دراز میکنه و خودش 

 روم خم میشه و با تحکم میگه:

 دوباره تکرارش کن.-

 با نفسای بریده صداش میزنم.

 لئو.. لئو.. لئو...-

 پاهامو دورش حلقه میکنم.  

 باهام عشقبازی کن لئو.-

نمیدونم راجع به اینکه چرا قولش رو با من شکسته چی قرار بگه یا اینکه چرا بهم 

دروغ گفته.. حتی نمیدونم قادرم ببخشمش یا نه. ولی هر اتفاقی بیفته من اینو میخوام.. 

 .. حداقل همین یه بار.و میخوام. لئوی من.. میخوام اسمش رو فریاد بزنممن اون

آتشم.. با این همه عطشم نسبت به این مرد تک تک اعصابم به صدا  من غرق تو

 درمیان.
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 التماس میکنم.

 لطفا. بهت احتیاج دارم.-

 نجوا میکنه:

 ایویِ من.-

 اسمش رو نجوا میکنم:

 لئو...-

کار تمام افمثل یک آلت موسیقی با بدنم باز میکنه و مستِ خواستنم و غرق در نیاز. 

 منطقیم از بین رفتن.

چشمامو باز میکنم. پلکام سنگین شدن و با حس خفقان آوری نفس میکشم. لئو از 

قفسه ی سینه م فاصله میگیره و صورتم رو تماشا میکنه. از شدت حفظ کنترلش برای 

 اینکه از لذت خودش دست کشیده تا من رو به اوج لذت برسونه فکش منقبض شده.

سرعتشون ریتمیک وار کم و زیاد میشه و من رو تا سر حد کت میکنن و انگشتاش حر

 تحملم میرسونن تا وقتی که از عطش زیاد التماس میکنم:

 لئو!-

 کمرم رو باال میارم تا حس رضایت بیشتری رو از دستاش طلب کنم. 
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صدای داخل اتاق نفس نفس زدنای من و حرکت انگشتان  هم ناله ای میکنه و تنهالئو 

 اونه.

و موج های آتشین خلسه  رو مبل به قوس درمیاداعصاب بدنم کشیده میشه و اندامم 

ش رو میشنوم توی وجودم جاری میشن. اسمش رو فریاد میزنم و صدای زیپ شلوار

 ن پاسخش رو میدم:و دوباره و دوباره اسمم را صدا میزنه و م و کمرم رو باال میاره

 لئو.. لئو.. لئو.-

پر از حس شور، ذهنم مبهم و گنگه ولی جایی پشت ذهنم میفهمم با اینکه ما تعداد 

زیادی از این رابطه ها رو تجربه کردیم ولی انگار دوباره داریم به هم میرسیم و حاال با 

 نام های ایوی و لئو باهمیم و من میخوام از شدت هیجان فریاد بکشم.

مونطور که اسمم رو صدا میزنه نفساش سخت تر و سخت تر باال میان. حرکاتش ه

 تندتر و بیشتر میشن و رایحه ی رابطه ی شکل گرفته ی بینمون اتاق رو پر میکنه.

 میشن سرش رو روی کمرم میذاره. همونطور که نفس هامون آروممتوقف میشه و 

 وقتی که پاهام خسته میشن و رویبرای دقایق طوالنی به همین شکل باقی میمونیم تا 

 دراز میشم.مبل 

ازم دور میشه و دور کمرم رو میگیره و میچرخونتم. آروم به یک طرفم تکیه میزنه و 

حاال میتونم وزنش رو احساس کنم. سرانجام وقتی که نفس هامون به حالت طبیعی 

 اره. به پشتیدرمیان میشینه و من رو هم باخودش بلند میکنه و دوباره رو پاهاش میذ
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صندلی تکیه میده و صورتم رو تو دستاش میگیره و تو عمق چشمام نگاه میکنه و آروم 

 میگه:

من عاشقتم ایوی. هر فکری راجع به چیزی که قرار بهت توضیح بدم میکنی باید اینو -

بدونی که دوست دارم. من همیشه دوست داشتم. هیچ وقت دست از دوست داشتنت 

 یک ثانیه تو تموم این هشت سال.برنداشتم. نه حتی 

 دوباره دارن هشدار میدن میبندم. سرمو براش تکون میدم و چشمامو رو اشک هایی که 

 بذار برم دستشویی بعدش باهم حرف میزنیم باشه؟-

 سرشو تکون میده و زیپ شلوار جینش رو میکشه.

وی کاناپه لئو رپیراهنم رو تنم میکنم و به سمت دستشویی میرم. وقتی برمیگردم کنار 

میشینم و اون هنوز همونطور که آرنج هاش روی ران های پاشه نشسته و سرش پایینه 

 ولی زمانی که من میشینم عقب میره و برای یک دقیقه نگام نمیکنه و بعد:

 .بگمفکر کنم برای شروع بهتر باشه از رسیدنم به سن دیگو -
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 فصل بیست و هفت

 

 اسمتو عوض کردی؟باشه ولی اول بگو چرا -

 آهی میکشه.

میتونم یه زندگی جدید رو انتخاب کنم  م خواست.. میگفت اگه اسم وسطمولورن از-

و صد البته که نام فامیلیِ جدیدمم باید میگرفتم. اولش قبول نکردم اما بعد  شروع کنم

از گذشت هفته ی اول موافقت کردم. دلم میخواست یه آدم دیگه بشم.. راستشو 

میخواستم از خودم فرار کنم. البته که فقط با تغییر یه اسم این اتفاق نمی افتاد بخوایی 

ولی یه زمانی واسم مثل یه شروع جدید بود. با اسم جیک مدسن تو یه مدرسه ثبت نام 

 کردم و هیچ کس تا همین حاال منو با اسم لئو صدا نزده. 

ر گ. خیلی وقتا توی زندگیم اسرم رو تکون میدم. نمیتونم وانمود کنم که درکش نمیکنم

باشم واقعا پیشنهاد دیگه ای غیر از ایوی کروز  کسی این شانسو بهم میداد که کس

 بود. وسوسه کننده ای

اون حرفایی که اون شب روی همون  بدونی وقتی که از اینجا رفتم تک تکباید -

 هیچ کس اون حرفا از ته وجودم بودن. میدونستم کهپشت بوم بهت زدم واقعی بود. 

 مثل تو واسم پیدا نمیشه و واقعا هم همینطور بود. هیچ وقت کسی غیر تو نبوده.

 موشکافانه نگاهم میکنه.
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 زیرلبی میگم:

 خودت بهم گفتی با زنای زیادی بودی لئو.-

نگاهم رو ازش میگیرم و برای یک دقیقه به بیرون پنجره زل میزنم. نمیتونم دروغ بگم. 

 کیه این مسئله واقعا اذیتم میکنه.حاال که میدونم واقعا 

هیچ کدومشون ارزشی واسم ندارن. هیچ کدوم. نه حتی یه ذره. به خاطر این کارم به -

خجالت میکشم. ولی هیچ وقت واسم مثل تو نشدن. خودم افتخار نمیکنم ولی راستش 

وضعیتم داغون بود ایوی. ولی عاشق هیچکسی مثل تو نشدم. باید اینو باور کنی حتی 

 اگه حرفامو درک نکنی.

 آهی میکشه و سرش رو پایین میندازه. وقتی که سرشو باال میاره میگه:

یکشنبه شب به سن دیگو رسیدم. صبح روز دوشنبه شروع کردم به نامه نوشتن واسه -

تو. یکمم سه شنبه و چهارشنبه نوشتم. میخواستم هر روزِ هفته رو تا جمعه واست 

  دست از نوشتن برداشتم. دیگه پنجشنبه شنبه پستش کنم ولی بنویسم و بعد

 دوباره نگاش میکنم ولی با اینکه از دونستش میترسم، آروم میپرسم:

 چرا؟ مگه پنج شنبه چه اتفاقی افتاد؟-

 یک دقیقه سکوت میکنه و بعد:
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یاد د تم تالش میکردم که بیلیارپنجشنبه بعد از ظهر تو طبقه پایین خونه بودم و داش-

بگیرم. یه تخته ی بیلیارد بزرگ قرمز رنگ داشتیم... بگذریم، همینطوری داشتم خودمو 

سرگرم میکردم. بابای جدیدم فیل سرکار بود. مامان جدیدم لورن، همونطور که 

 میدونی...

 قیافه ش با درد یکم تو هم میره.مکثی میکنه و  

راحت نبودم اما هیچ وقتم یه اون با یه لباس خواب کوتاه تو تنش اومد پایین. من -

زندگیِ خونوادگی طبیعی نداشتم. فکر میکردم شاید همه مامانا همینجورین و با لباس 

خوابشون تو خونه اینور اونور میرن. یا حداقلش این چیزی بود که سعی داشتم باهاش 

 خودمو متقاعد کنم.

م ه و نمیدونم دل مطمئنم که میخواد بعدش چی بگچشمام از حدقه درمیان چون کامال

 میخواد حرفایی رو که قرار بزنه بشنوم یا نه. 

واسه منم همینطور و منم با اینکه همه زنگای  لیوان شراب ریخت.واسه خودش یه -

. فقط نمیدونستم باید ازش گرفتم خطر توی دلم شروع به صدا درآوردن کرده بودن

یکم باهم بیلیارد بازی کردیم و من اولین نوشیدنیمو تموم کردم و اون  چی کار کنم.

واسم یکی دیگه ریخت. رو میز بیلیارد خم شده بود و همش واسم شات پر میکرد و 

واقعا برام عجیب بود ولی الکل داشت سستم میکرد و به همین خاطر واسم آسونتر 

 میشد که وانمود کنم این حرکاتش نرماله.
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 ده و بعد به پایین چشم میدوزه.تلخ میخن

 آهی میکشه و همچنان نگاهش رو ازم میدزده ولی داستانشو ادامه میده:

بعد از گذشت یه مدت کوتاهی شروع کرد به نوازش و لمس کردنم. من یه بچه ی -

بلوغ بودم که تو بدنش دو شات الکله. گیج شده بودم و سعی جوون و پر از حس 

این زن قرار بود بینمون بیفته جلوگیری کنم.. زنی که فکر  میکردم از اتفاقی که با

 میکردم منو به خونه ش آورده تا برام مادری کنه...

 دوباره آه میکشه.

 لعنتی.. گفتنش خیلی سخته.-

دلم میخواد یه جوری نوازشش کنم ولی از روی غریزم میدونم که فعال کار درستی 

 م.نیست به همین خاطر ساکت و بی حرکت میمون

 باالخره ادامه میده:

آخرش کامل لباساشو درآورد و روی میز بیلیارد خم شد و التماسم کرد که بغلش -

و طبقه ت نستم مقاومت کنم. من با مامان جدیدمکنم. داشت فریبم میداد ولی دیگه نمیتو

ردم. ک رابطه برقرار ی پایین همون خونه روی میز بیلیارد، درحالی که بابام سرکار بود

 در یه آدم مریض میتونه باشه نه؟چق



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   330 
 

حاال اشک ها از روی گونه هام آزادانه فرو میریزن و هق هق های ضعیفم رو خفه 

 میکنم.

 همچنان به روبرو خیره ست که میگه:

 "نوپسر جدیدش" اهم شام خوردیم و بابام به سالمتیما اون شب مثل یه خونواده ب-

قورت بدم. از خودم متنفر بودم و تموم چیزی نوشیدنی خورد! به زور میتونستم غذامو 

. من ه جوری دوباره این کارو انجام دادمکه میتونستم بهش فکر کنم این بود که چ

 کسیو که دوستم داشت و بهم اعتماد کرده بود ناامید کرده بودم. دوباره.

 برای چند دقیقه مکث میکنه.

ن که بچه دار شن. فیل کامال اونا چندین سال تالش کرده بودن اما موفق نشده بود-

واضح واسم گفته بود چقدر خوشحاله که االن یه پسر داره تا یه روز بتونه شرکتشو 

و اون  یلی راجع به این موضوع صحبت کرده بودیممدیریت کنه. ما قبل اون روز خ

ر پس طوری که احساس میکردمباعث شده بود به خودم احساس خوبی داشته باشم 

 باهوشیم.

 ره جراتشو پیدا کردم تا بپرسم:باالخ

 من فکر میکردم تو بهم گفتی پدرخوندت اینجا تو یه بیمارستان کار میکنه.-

ازش استفاده  Homeland Securityدرسته. تکنولوژی اشعه ایکسی که حاال تو -

 میکنیم، اون موقع جزو تجهیزات پزشکی بود.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   331 
 

 سرمو تکون میدم و آروم میگم:

 بده لئو.ببخشید حرفتو ادامه -

نگاه  و خیلی سریع میبنده وقتی که میشنوه اسم خودشو صدا میزنمچشماش رو 

 ولی ادامه میده. میبنده دردناکی تو صورتش نقش

اره اد کافی بود که بفهمم دوببگذریم.. اتفاقی که اون بعد از ظهر تو همون زیرزمین افت-

ازم سواستفاده  مادر خودماول که پدر و منو میخوان تا ازم سواستفاده کنن.  آدما

به زور حضانت برادرمو گرفته بودن و عصبانیتشونو سر من خالی میکردن  میکردن که

مامان جدیدم که معلوم بود واسه چی منو میخواست ولی اینم  و حاال هم این دو تا آدم.

ازم یه آدمی بسازه که مثل اسب  بود که بابای جدیدمم فقط میخواد فهمیدنش آسون

رار بود یه آدم که آموزش دیده باشه و الگوی منی بشه که ق ار کنه.. کسیواسش ک

هیچکس اصال به شخصیت خود من اهمیت نمیداد فقط به سودی که  دیگه بشم.

واسشون داشتم فکر میکردن به جز تو ایوی و برادرم سث. و حاال من جفتتونو نابود 

م و اون موقع تو یه جایی تو یه به سث قول داده بودم که ازش مراقبت میکنکرده بودم. 

پرورشگاه داشت میپوسید و روحمم خبر نداشت که کجاست و از طرفیم قولی که به 

تو داده بودم تا جز تو با کس دیگه ای رابطه نداشته باشم.. باهات صادق بمونم و فقط 

کمتر از یک هفته دوری از تو گذشته بود و من بهت خیانت کرده بودم. صادقانه بگم 

 ندین بار به اینکه مچامو از بیخ بزنم فکر کردم.. خیلی از خودم متنفر بودم.چ
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یه دستمال کاغذی از جعبه ی روی میزِ کنار کاناپه برمیدارم و گونه هامو خشک میکنم. 

 آروم میگم:

 لئو مطمئنا خودت میدونی که اون فقط به نفع خودش ازت استفاده کرده درسته؟-

 صورتش تو هم میره.

خودم میدونم که همه ی اون کتابای روانشناسی راجع به این موضوع چی میگن و بله -

اون اشتباه میکرد ولی منم میتونستم بیشتر مقاومت کنم. میتونستم فرار کنم. میتونستم.. 

نمیدونم. ولی میتونستم بیشتر از اون کاری که کردم انجام بدم. فقط این نبود ایوی.. 

که از اونجا برم و کالجو شروع کنم اون اتفاق  یتا روزنشد. فقط به همون روز ختم 

حتی بعد از اونم، دوباره سعی میکرد رابطمونو ادامه بده ولی دیگه مکررا تکرار شد. 

میتونستم راحت نادیده ش بگیرم. ادعا میکرد که عاشق منه و همون لحظه ای که منو 

م میتونه مریض باشه؟ خدای چقدر فکر یه آدتو پرورشگاه دیده ازم خوشش اومده. 

 من... من فقط پونزده سالم بود.

 با دستاش صورتشو محکم میماله.

 تو خودم جمع میشم.. زیر لبی میگم:

 یعنی انقدر بهم اعتماد نداشتی که همچین چیزیو بهم بگی؟-

 بغضم صدامو تو گلوم گیر میندازه.
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. تو فکر کردم تعریف کنمواست  چه جوری این اتفاقات رویک میلیون بار به اینکه -

میمیرم. ولی چی  از شدت خواستنتاوج ناامیدی بهت احتیاج داشتم. فکر میکردم 

میخواستم بهت بگم؟ حتی خودمم نمیتونستم باورش کنم چه برسه که بخوام واسه تو 

یدنت تحمل که برای د . اون دردیومن خیلی خجالت میکشیدمهم توضیحش بدم. 

ودم یه نوع تنبیه میدونستم.. کسی که تموم آدمایی رو که واسه آدمی مثل خ میکردم

دوست داشت نابود کرده بود. تنها چیزی که باعث میشد این سکوتم متقاعدم نکنه این 

 بود که سکوتم چقدر ممکنه تو رو اذیت کنه...

 خویشتن دار به روبرو خیره میمونه.

میشه زندگی بهتری داشته آخرش با همه اینا خودمو قانع کردم جدا موندنمون باعث -

باشی. فهمیدم که نابود شدم و اینکه بعضی آدما دیگه هیچ وقت حالشون خوب نمیشه 

مقابلشون میگیرن قوی باشه که خود اون آدم و اگرم بشن باید انقدر عشقی که از طرف 

رو نابود میکنه. من نمیتونستم بیش از اینی که اذیتت کردم تو رو ویرون کنم ایوی. 

متقاعد کردم که تعریف کردن ماجرایی که واسم اتفاق افتاده بیشتر از اینکه  خودمو

تنهات گذاشتم اذیتت میکنه. فقط دلم میخواست ناپدید بشم. ولی اینم باید بدونی از 

 اینکه رهات کردم از خودم متنفر بودم و به همون اندازه ی تو شکنجه شدم.

که من همچنان چشمامو خشک میکنم برای دقایقی جفتمون ساکت میمونیم در حالی 

 و تو جواب هایی که بهم داده غرق میشم که ادامه میده:
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و شروع کردم ورزشتم قدم شش اینچ بلندتر شده بود. اون تابستونی که به کالیفرنیا رف-

و سخت تمرین میکردم. ورزش یکم راه نجاتم شد و همچنان که دبیرستان میرفتم ادامه 

ازه کافی کمکم نمیکرد. شروع کردم به مست کردن، مصرف مواد، دادم ولی بازم به اند

پارتی گرفتن، استفاده از دخترا. یه قسمتیش به خاطر این بود که از خودم بیزار بودم و 

که دردمو خفه میکرد چنگ مینداختم ولی یه قسمتیشم واسه این بود که به هر چیزی 

دربیاد و منم با تنفر از اون بودن با دخترای رنگ به رنگ باعث میشد حرص لورن 

هرزه ست که به نفع خودش تو گوش آدما میخونه. داشت به بزرگ شده بودم. اون یه 

 فیل دروغ میگفت. اون...

 وسط حرفش میپرم.

 اون یه بیمار جنسیه لئو.-

 باالخره نگام میکنه و بعد:

 و این یه فکر میکنم همینه ولی منم مقصر بودم. خصوصا از وقتی که ادامه ش دادم-

 راز بین ما در مقابل دیگران شد به خصوص بابام.

 نگاشو ازم میگیره.. خجالت تو صورتش پدیدار میشه.

 میپرسم:

 اصال سعی کردی بهش بگی؟-
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ه ب ر کردم که به فیل بگم اماچند ماه بعد از اینکه اون اتفاق شروع شد، با خودم فک-

 احساس گناه و شرمندگی میکردم. چی خاطر اینکه بخشیش تقصیر من بود وحشتناک

میشد اگه حرفمو باور نمیکرد؟ چی میشد اگر حرفمو باور میکرد و به خاطر من 

رابطشون نابود میشد؟ اینجوری منم میتونستم زندگی کنم؟ دست آخر رو اینکه به 

چیزی که منو بیشتر شرمنده میکرد این  ،هیچی اهمیت ندم تمرکز کردم. و جدا از این

ه دلم میخواست یه خانواده داشته باشم. من عاشق تمام چیزایی بودم که اونا بهم بود ک

میدادن.. تجمالت، سفرهایی که میرفتم و خیلی چیزای دیگه که قبل اونا هیچ وقت 

 تجربشون نکرده بودم و همین موضوع باعث میشد بیشتر از خودم بیزار بشم...

 با دستاش صورتشو میماله.

بگذریم.. من تو دبیرستان یه آدم افتضاح و داغون شده بودم. زندگی پدر و مادرمو به -

جهنم کشونده بودم. لورن همیشه با بابام گندکاریامو تمیز میکرد که دالیلشم واسه این 

کار واضح بود و بابای بیچاره م فقط سعی داشت کمکم کنه ولی هیچی نمیتونست منو 

ه چ"ظه نمیتونست. اون حتما یک میلیون بار به اینکه کمک کنه حداقل تو اون لح

فکر کرده اما هیچ وقت به  "غلطی کردیم این بچه رو به فرزندخوندگی قبول کردیم

زمانی که واسه کالج از اون خونه بیرون اومدم شرایط داشت بهتر میشد. روم نیاورد. 

 حفظ کنم... مامانمباالخره میتونستم فاصلمو با 

 .ه هیچ شباهتی به خنده ندارهک همیکن خنده ای
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االخره میگشتیم و بو تونستم یکم واضحتر فکر کنم. منو بابام بیرون از خونه باهم -

داشتم تو رابطم باهاش پیشروی میکردم. اون حتما راجع به اینکه به اندازه ی کافی 

که از نولی یه سال بعد از ای هدودل بود سار شرکتشو دستم بدهقابل اعتماد هستم تا اف

 پیشنهادشو قبولخونه زده بودم بیرون پیشم اومد و ازم خواست که کنارش کار کنم. 

دیکتر هم شد. همه چیز خوب بود. اون آدم خوبی بود. آدم خیلی کردم و رابطمون نز

کاری و آشفته ای بود اما خوب و محترم. خالصه وقتی فارغ التحصیل شدم، اون و 

ورشه خریدن. شبی که واسه فارغ التحصیلیم جشن لورن به عنوان هدیه واسم یه پ

گرفته بودیم لورن تو اتاقم گیرم انداخت و دوباره کارای قبلشو شروع کرد. نادیده ش 

لی خواسته اینو بهم بگه وت که نمیو بهم گفگرفتم اما اونم عصبانی شد و قاطی کرد 

 به برادرم تحقیقواسه من راجع سال ها پیش از وکیل خانوادگیشون خواسته بوده که 

و یه سری اطالعات هم به دست آورده بوده. من مدام ازش میخواستم راجع به  کنه

برادرم هرطوری میتونه تحقیق کنه تا بتونم ببینمش. بهم گفت که سه سال پیش برادرم 

ولی چون فکر میکرده این موضوع ناراحتم میکنه بهم نگفته بوده.  لریه مردهاز ذات ا

میکرده ناراحتم میکنه؟ من تقریبا اون بچه رو از وقتی که به دنیا اومده خدای من.. فکر 

ون موقع باهاش رابطه بود بزرگش کرده بودم و اون فقط به خاطر اینکه نمیخواستم ا

 ..تازه داشت این موضوعو بهم میگفت. ودعصبانی شده ب داشته باشم،
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یگیرم و فشار میدم. مکث میکنه و من نمیتونم هیچ کاری واسش بکنم. دستش رو م

سرشو سمتم میچرخونه و پیش از اینکه دوباره ادامه بده دردی تو صورتش پدیدار 

 میشه.

م بیرون. ماشین جدیدمو برداشتم. مثل احمقا رانندگی میکردم و به سرعت از اونجا زد-

نستم خطرناکه و حتی خودکشیه باال د میکردم. سرعتمو تا جایی که میدوپیچ ها رو ر

و رودم. کنترلمو از دست دادم و از بغل به یه کامیون کوبوندم و ماشینم شش بار برده ب

. یا شایدم من اینجوری تصور کردم. هیچکدومش رو یادم هوا دور خودش چرخید

بیمارستان به هوش اومدم با سر و یه نمیاد. چیز دیگه ای که یادم میاد اینه که تو 

 ..لوله هایی که بهم وصل بود. صورتی که با بانداژ باندپیچی شده بود و

 نفس عمیقی میکشم.

فکم شکسته بود، استخون گونه ی سمت راستم خرد شده بود و کل بینیم به طرز -

ه تا از سوحشتناکی شکسته بود. یه بریدگی عمیق هشت اینچی پشت سرم داشتم و 

پاهام کی از یهم شکاف خورده بود، طحالم پاره شده بود و جفت دستام و  هام دنده

شکسته بود. شش ماه تو بیمارستان موندم تا وقتی که صورتمو از نو جراحی کردن و 

 بدنم درمان شد.

 نفسی میگیرم.

 وای خدای من.-
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هیچ کاری نداشتم که انجام بدم جز اینکه اونجا دراز بکشم و به حال و روز خودم -

اون اتفاق بهترین چیزی بود که میتونست برام بیفته. یه قسمتی فکر کنم و از طرفی هم 

از من واقعا مرده بود و دوباره متولد شده بود. منم هیچ انتخابی نداشتم جز اینکه با 

بدی های زندگیم روبرو بشم. قسمت تاسف آورش این بود که لورن هر روز به 

. یه روز بعد از اینکه یه ماه از مالقاتم میومد و هیچ جایی نبود که بتونم ازش فرار کنم

ندتا از بعد چم بگه که اونا رو متقاعد کرده اونجا گذشته بود اومد پیشم تا بهتو موندنم 

عمالم بذارن باهاش برم خونه و تا خوب شم ازم پرستاری کنه. اعتراض کردم و 

 کیعصبانی شدم و بهش گفتم که هجده سالم گذشته و امکان نداره که بذارم بهم نزد

روی تخت و تحریک کردنم متقاعدم کنه. هیچ  بشه. سعی کرد با کنار زدن لحافای

 درمونده بودم که واقعا نمیتونستم متوقفش کنم با این یکاری نمیتونستم بکنم. به قدر

بیشتر از این ساکت  حال بهش تشر زدم که اون کار مزخرفشو تموم کنه، که دیگه

اومد تو اتاق. اون عقب پرید و هممون چند دقیقه همون موقع بود که بابام مونم. نمی

این دلیلشه؟ تموم این سال ها به خاطر این -هاج و واج خشکمون زد و باالخره گفت:

 بود که از جفتمون متنفر بودی؟ 

انگار که تموم تکه های گمشده ی ذهنش داشتن سرجاشون مینشستن. بعد شروع کرد 

اد زد و دکمه رو واسه صدا زدن پرستار به چنگ زدن قفسه ی سینه ش و لورن فری

 فشار داد. اون دچار یه حمله ی قلبی شدید شده بود.

 در حالی که اشک های بیشتری روی گونه هام راه گرفتن زمزمه میکنم:
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 خدای من لئو...-

 ادامه میده ولی به نظر میرسه خسته شده و حاال صداش آروم و یکنواخت شده.

ه خوب میشه هوشیاریش رو به دست آورد و ما فکر میکردیم که دار صبح روز بعد-

اومد و همونم به کشتنش داد. لخته  خون شدیدی سراغش ولی پنج روز بعدش لخته ی

حمله ی قلبی معموال به وجود میاد. همون صبحی که به هوش اومده بود خون بعد ی 

بهم گفت که چقدر منو با چرخ بردن پیشش و اون دستش رو روی قلبش گذاشت و 

متاسفه و منو به خاطر این موضوع سرزنش نمیکنه و من مثل یه بچه ی گناهکار گریه 

 ..کردم.

 دوباره دستش رو فشار میدم.

روز بعد وکیالشو بیمارستان فرستاد تا تصمیمش رو تغییر بده و کل دارایی شرکتشو -

 بده تا روز مرگش تامینبه اسم من بزنه. لورن برای اینکه به زندگی همیشگیش ادامه 

 شد.میبود. ولی صد در صدِ شرکت مال من 

 برای یک دقیقه جفتمون ساکتیم و همون موقع یاد چیزی میفتم و آروم میپرسم:

 اونی که تو سن دیگو به اتاق هتلت اومده بود و جواب گوشیتو داد لورن بود؟-

 دوباره دستاشو رو صورتش میکشه:
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تو اتاقم سورپرایزم کرد. واضح بهش گفتم بره شهر اومدم و آره. فهمیده بود که من به -

وشی اصال صورت خیا اینکه نگهبانا رو خبر میکنم. از روی تجربه میدونستم این کارم 

رم حموم به خاطر همین بهش گفتم می و نمیخواستم این اتفاق بیفته نمیتونه داشته باشه

 باشه خودم پرتش میکنم بیرون. اقو در رو هم قفل میکنم و اگه وقتی برگشتم تو ات

اون موقع هنوز آماده نبودم که راجع بهش باهات صحبت کنم و به همین خاطر دروغ 

گفتم. احساس میکردم دروغ ها همینطور دارن رو هم انباشته میشن و من نمیدونستم 

چه جوری بدون گفتن حقیقت به تو، کنار بیام. چه وضع افتضاحی بود و همشم تقصیر 

 .من بود

 برای یک ثانیه مکث میکنه و بعد ادامه میده.

حتی اون شبی هم که با لندن و دوستش به کالب رفته بودیم اومده بود. جو مسئول -

 ه بهش گفته بود که ما کجاییم. جوالبی اونجا، بعد اینکه خودشو معرفی کرده بود کی

یزو تم همه چولی اصل موضوع وقتیه که تصمیم گرفدوباره همچین اشتباهی نمیکنه. 

 واست تعریف کنم. فقط احتیاج داشتم یه راهی واسه گفتنش بهت پیدا کنم.

 نفس عمیقی میکشه و انگار که دوباره سعی داره افکارشو جمع و جور کنه.

بگذریم.. بعد اینکه بابام مرد، روز بعدش اونا روانشناس بیمارستان رو فرستادن تا منو -

روراست و صادقی بود طوری که خیلی سریع باهم  ببینه و من ازش خوشم اومد.. مرد

 و رفیق شدیم و بعد از اون مکررا به دیدنم میومد و منم سفره ی دلمو براش بازمیکردم
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شتم با کسی حرف میزدم و همینطور اولین باری هم بود اولین باری بود که راجع به گذ

ه خودم د واقعا منو بکه از تو به کسی میگفتم. یکی از چیزایی که بهم گفت و باعث ش

نگاه به گذشته میتونه دردناک باشه ولی نه میتونی ازش فرار کنی و نه "بیاره این بود که 

 "میتونی ساکتش کنی جز اینکه ازش درس بگیری.

 با چشم های خیسبرای یک دقیقه چشمامو میبندم و وقتی بازشون میکنم، جفتمون 

 بهم خیره موندیم.

باشم  فکر کردهتو حتی نمیتونم لحظه ای رو به یاد بیارم که به کسی جز من فهمیدم -

یوی. تو مال من بودی اصبحا بیدار میشدم یا زمانی که شبا به خواب میرفتم.  وقتی که

همیشه همینطور بوده. تقریبا داشتم میمردم تا فهمیدم واقعا نیازم دارم یه کاری کنم.. 

تونستم تو رو نادیده بگیرم. با اینکه وحشت کرده به جهنم. دیگه نمی متموم ترس هام

 ا اینکه اونا چندبودم و نمیدونستم چه جوری میخوایی مقابلم واکنش نشون بدی. ب

و ساخته بودن ولی اونقدرام شدید نبود که خودم نتونم خودمو جای صورتمو از ن

دیگران  برای بشناسم ولی با توجه به تغییراتی که از زمان پونزده سالگیم کرده بودم

شناختنم اونقدرا آسون نبود ولی میترسیدم همون لحظه ی اول منو بشناسی. وقتی که 

برای اولین بار اینجا اومدم و گوئن منو دید بهم گفت عاشق قیافه ای شده که دکتر ازم 

و گفت اگه منم خودمو تقریبا  استفاده کرد "بی نقص کرده"ساخته و از جمله ی منو 

یتونم چند تا عمل رایگان رو خودم انجام بدم. اونم ساخته ی دست به کشتن بدم م

 دکتراست.
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 جفتمون لبخند کوچیکی میزنیم.

 از قبل تصادفت عکسی از خودت داری؟-

 یک دقیقه فکر میکنه.

 گواهینامه ی قدیمیم رو دارم. صبر کن. -

و منظورشکیف پولش رو از تو جیبش درمیاره و بیرونش میاره و دست من میده. حاال 

کامل متوجه میشم. صورتش قبل عمل هم به طور سرسام آوری جذابه ولی بیشتر 

نتراشیده ست و کمتر هالیوودی و بی نقص به نظر میرسه. بخوام صادق باشم اونقدرا 

هم تغییر نکرده ولی تو این عکس بیشتر میتونستم همون پسربچه رو تشخیص بدم. 

 واقعا کیه.شایدم به خاطر اینه که حاال میدونم 

 وقتی کارت رو بهش برمیگردونم ادامه میده.

زمانی که از بیمارستان بیرون اومدم اداره ی شرکت بابام رو دستم گرفتم و به هیئت -

جای شرکت رو به شهر سین سیناتی تغییر بدم. و وقتی رسیدم مدیره گفتم که میخوام 

 من دیوونه ی تو بودم و تواینجا تو رو پیدا کردم. با اینکه وحشتناک مضطرب بودم. 

هشت سال گذشته هر شب با تو رویاپردازی کرده بودم ولی نمیدونستم شاید ازدواج 

کرده باشی یا یه بچه داشته باشی... نمیدونستم. شک داشتم دوباره همون دختری که 

من میشناختم باشی یا تموم فانتزی هایی که با تو ساخته بودم، فقط ساخته ی ذهن 

واسه همین تصمیم گرفتم یکم تعقیبت کنم و  یا واقعا وجود داشته باشن. خودم باشه
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باتر ی زیکمی بشناسمت. من فهمیدم که تو همون ایویِ خودمی، فقط به طرز باورنکردن

یادم میومد شده بودی. تو نفسم رو حبس میکردی و من حتی  از اون چیزی که از تو

 کسی جا بزنم که لئو رو میشناسه ولی هنوز کنارت نمیتونستم باشم. فکر کردم خودمو

میتونم نقشمو خوب بازی کنم یا تو منو میشناسی یا هر چیز دیگه ای. مطمئن نبودم 

من سعی میکردم با همه اینا کنار بیام و از زاویه خودم بهشون نگاه کنم که تو یه دفعه 

لی باید زدم وسورپرایزم کردی. میدونم برات اینجوری به نظر میرسه که داشتم گولت می

درکم کنی. من فهمیدم حتی از وقتی که پونزده سالمم بود بیشتر دوست دارم و همه ی 

اینا رو وقتی تو اون یک هفته تعقیبت کردم فهمیدم. نمیتونستم با گفتن حقیقت بهت 

اون روز متعجم کردی و مجبورم کردی  ریسک کنم و باعث بشم ازم فرار کنی.

ی بگیرم ولی وقتی فهمیدم منو نشناختی موضوع مردن همینجوری رو هوا یه تصمیم

لئو یهو از دهنم پرید. تو بهم گفتی که اون )من( بهت خیانت کرده و منم از رو همین 

حرفت یه چیزایی گفتم. من فقط خیلی دلم میخواست کنارت باشم. نمیخواستم بهم 

ولین ه بعد امن غیرمستقیم چندباری بهت گفتم. اون شبی ک بگی که تنهات بذارم.

قرارمون رسوندمت خونه و همونطور که پیشونیامونو بهم تکیه داده بودیم، تو ماشین 

و اون اتفاق دقیقا شبیه اولین باری بود که روی پشت بوممون بوسیدمت نشسته بودیم 

 مئن شدم که فهمیدی واقعا کی هستم.تقریبا مطو 
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مون لحظه تو ماشینش فکر میکنم و متوجه میشم چیزی رو احساس کرده بودم به ه

ان ریزبینانه بهش فکر نکنم. دلم میخواست بیشتر به هیجولی تصمیم گرفته بودم خیلی 

 که از گشتن با جیک داشتم تجربه میکردم فکر کنم. یجدید

م کرد. رپرایزهمچنین به لحظه ی غریبی فکر میکنم که تو پنت هوسِ هتل هیلتون سو

حتی اون موقع هم میشناختمش نه؟ یا توی کالب شبانه وقتی که نگاه خشمگینش 

برای حفاظت از من، به نوعی برام آشنا میزد... ولی بازم تصمیم گرفته بودم به اینکه 

 اون لحظه ها چه معنی میدن فکر نکنم.

گی همیشیگیم دور یا اینکه چقدر بارها و بارها بهش اجازه دادم من رو از همون زند

کنه و چقدر بهش اعتماد کردم با وجود سوال هایی که ذهنم رو درگیر کرده بودن و 

د. قسمتی در من به طور غریزی بهش اعتماد میکرد و اون برام توضیح نمیداچیزایی که 

  من حاال دلیلش رو میفهمم.

فتم با خودم گنمیدونم کار درستی کردم یا نه ایوی ولی بعد اینکه بهت دروغ گفتم -

دارم با این کارم بهت زمان میدم تا متوجه بشی ما مال همیم و بعدش حقیقت رو بهت 

میگم. این کار فقط داشت برام سختتر و سختتر میشد و من بیش از حد از برگشتن تو 

به زندگیم خوشحال شده بودم و همینطور از دوباره کشف کردن تو. به خاطر همین 

که تصمیم میگیری از پیشم بری به تاخیر بندازم.. لحظه ای رو میخواستم لحظه ای رو 

 که ممکن بود بهم بگی به خاطر رها کردنت نمیتونی منو ببخشی.
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 انگشتاشو بین موهاش میکشه و قبل از اینکه ادامه بده مکثی میکنه.

من واقعا متاسفم. به خاطر اذیت کردنت، دروغ گفتن بهت.. به خاطر تموم دروغایی -

ن همه روی هم انباشته شدن متاسفم ولی من کامال از کاری که کردم پشیمون که ای

نیستم چون باعث شد بفهمی بودنمون باهم چه شکلیه بدون اینکه بخوام به هشت سال 

پیشی که آزارت دادم حتی اشاره ای بکنم، بدون حتی تحمل اون سختی ها. میدونستم 

ولی نمیتونم واسه اینکه دیدی هنوزم باهم که باالخره باید به اینجای قضیه هم برسیم 

میتونیم باشیم، قبل اینکه با هجوم گذشتمون مواجه بشیم متاسف باشم. اصال حرفام 

 یه عوضی تمام عیار میکنه؟به منطقیه؟ این کار منو تبدیل 

 آهی میکشم و ادامه میدم.

و رو این مسئولیتا رنمیدونم لئو. تنها چیزی که میدونم اینه که نمیتونم کامال بار همه -

شونه ی تو بذارم. اگه بخوام صادق باشم همیشه احساس میکردم چیزی بین ما آشنا به 

نظر میرسه.. چیزی که تموم این مدت منو نگران میکرد و من تصمیم گرفته بودم بهش 

 توجه نکنم حتی تو خودم.

 نم.مکثی میکنم و اون اجازه میده واسه ادامه دادن افکارمو جمع و جور ک

من همیشه عادت داشتم چیزاییو که باب میلم نیست یه گوشه بذارم و تو غرق شدن -

در افکار ذهنی خودم تخصص دارم. فکر میکنم به خاطر همینه که میتونم از خودم 

داستان بسازم. فرار کردن به دنیای رویاهام باعث میشد بتونم زنده بمونم. شاید این 
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اجازه نمیدادم به خودم وجودم احساس میکردم چیزی هست ولی  کارم با تو کردم. تو

راجع بهش فکر کنم. من بهت اجازه دادم بهم دروغ بگی چون اون دروغ حس خوبی 

 بهم میداد. حاال میتونم اینو بپذیرمش.

 چشماش رو ملتمسانه به سمتم برمیگردونه.

ه کنی. شاید کورکوران بهت اجازه نمیدم بار مسئولیت هیچ کدوم این اتفاقا رو قبول-

تصمیماتی گرفته باشی ولی نمیتونی به خاطرشون خودت رو سرزنش کنی. من آگاهانه 

تصمیم گرفتم. تنها کسی که تو این وضعیت مقصره منم. من فهمیدم که تو به کمی 

فضا احتیاج داری تا تمام این اتفاقات رو هضم کنی. ولی لطفا لطفا ایوی، من نمیتونم 

ستت بدم. برای بار دوم دیگه نمیتونم زنده بمونم. حداقل میتونی سعیتو دوباره از د

 بکنی تا منو ببخشی؟ تا دلیل کارامو درک بکنی؟

 صداش قطع میشه.

 من مکثی میکنم و بعد آروم میگم:

نمیدونم فقط به یکم زمان احتیاج دارم لئو. تو تازه همین االن منو درگیر هشت سال -

 ..زندگی داغون... برای جفتمون. از یه زندگی کردی... یه

 بی حس میخندم.

 میتونیم... میتونم یکم زمان داشته باشم تا فکر کنم؟ لطفا؟-
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برای یک دقیقه به روبرو زل میزنه و بعد آرنج هاشو روی زانوهاش تکیه میده و سعی 

 گام کنه:که این حرفو میزنه برنمیگرده تا نمیکنه که بلند شه و وقتی 

داستان گفتن ایوی.. دلیلش این نیست که تو افکار خودت غرقی یا تو استعدادت تو -

یه دنیای رویایی زندگی میکنی. بلکه به خاطر زیباییه که تو قلبته. به خاطر تواناییِ 

درخشیدنت حتی تو بدترین شرایط زندگیته. این تنها دلیلیه که باعث شد هر روزِ خدا 

 عاشقت بشم از وقتی که یازده سالم بود.

و پس از تموم شدن حرفش در خونه م رو باز میکنه و خارج میشه و اونو به آرومی 

 پشت سرش میبنده.

برای یک دقیقه به درِ بسته خیره میمونم و بعد زانوهام رو به سمت فقسه ی سینه م 

 میکشم و چشمامو میبندم و اجازه میدم برای بار دیگه اشک ها سرازیر بشن.
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 فصل بیست و هشت

 

روحی و جسمی از تمام اتفاقاتی که تو بیست ساعت گذشته برام افتاده،  با خستگیِ

  خوابم میبره. کاناپه مروی 

ر میکنم این حس حتما همونیه که مردم احساس درد و پوچی دارم و با کرختی فک

 ."افسرده شدن"وقتی حسش میکنن میگن 

 یپیتزای یک نفره رو رو وقتی بیدار میشم ساعت از هشت گذشته و به همین خاطر یه

 . و میخورمش پشت کانتر آشپزخونه می ایستم گاز میذارم و

روی دی وی دی که داشتم به تختم میرم  Braveheartساعت ده پس از تماشای فیلم 

 وقتی که آالرمم به صدا درمیاد.تا و بالفاصله تا ساعت هفت صبح به خواب میرم. 

پنت هوس رو میکشم، خاطرات  درِ کارتِ خودم رو به سرکار میرسونم و وقتی که

 خودم و جیک.. نه لئو روی همون کاناپه ی اتاق به سمتم هجوم میارن. 

هندزفری رو تو گوشم میذارم و شروع به تمیزکاری میکنم و ذهنم هم درگیر کار میشه 

دیروز به طور ناگهانی منو درگیرشون کرده بود منطقی لئو و سعی میکنم به حرفایی که 

 ر کنم.فک
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من هیچ تخصصی تو موضوع آزار جنسی مردان نداشتم ولی میتونم تصور کنم که واقعا 

وقتی که متجاوز احتماال از هیچ زور و خشمی هم  ..مسئله ی پیچیده ای میتونه باشه

استفاده نمیکنه. لورن هم قطعا نکرده.. با این حال کامال برام واضحه که اون از یه بچه 

ی نابالغی که هنوز خام و معصومه سواستفاده کرده.. بچه ای که محض رضای خدا 

شونه های اون  پسر خودشه! حتی با این وجود بازم لئو کل مسئولیت این کارو رو

 نمیذاره.

شاید الزم بود راجع به این موضوع با یه متخصص حرف میزدم تا بتونم بهتر درکش 

کنم؟ خدای من تو چه وضعیت حال به همزنی گیر افتاده بودم. با خودم فکر میکنم 

همیشه بچه هایی که اینطور اذیت میشدن نسبت به قبال هم از اینجور چیزا شنیدم. ولی 

 زندگی تو پرورشگاه اولویت داشتن. سرمو تکون میدم. بقیه برای

ولی چه جوری با این کارش که منو تو دوراهی گذاشته بود به خاطر احساس 

شرمندگی خودش کنار میومدم؟ یاد زمانی میفتم که جیک با خبر ندادن از خودش 

باعث میشد هرچی میگذره درمانده تر و مستاصل تر بشم. و بعد تصورش میکنم تو 

سن دیگو در حالی که خودش رو تو الکل و مواد خفه کرده و با تعداد زیادی)احتماال( 

 از دخترایی که نمیشناسه و زن ها رابطه داره. 

 ا پستوی خودم جمع میشم. ولی خدای من اون فقط پونزده سالش بوده! و یه بچه ب

اه کنه. اون اشتب زمینه ای از یه زندگی داغون.. بدون داشتن حتی یه نفر تا راهنماییش

 ؟تصمیم گرفته بود ولی حاال میتونستم با وجود کارایی که کرده بود ببخشمش
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تا خودش رو وارد زندگیم کنه و  ه بودو باز مسئله ی سوم دروغی بود که بهم گفت

دوباره نیازها و خواسته های خودش رو در برابر من تو اولویت قرار داده بود. دقیقا 

نمیتونم بگم که افکارش همه اشتباه بودن. همونطور که به این مسائل عمیقا فکر میکنم، 

ه ی طنو میدونم که رابای با تجربه هایی که تو این مدت پشت سر گذاشتیم حداقلش

منو لئو باهم یه رابطه ی جادوییه.. ما به هر شکلی برای هم ساخته شدیم. خیلی آسونتر 

 از زندگیم ی که غیر قابل اعتمادهمیشد لئو رو به عنوان کسی که ناامیدم کرده و آدم

بیرون کنم اگر تا این حد با این مردی که حاال شده بود آشنا نبودم. و اون مرد خوبیه. 

 نادیده بگیرم. نمیتونم اینو

همه چیز آشفته ست؟ یعنی دارم سواالمو خیلی ساده جواب میدم؟ یا شایدم دارم 

سخت تالش میکنم همه چیزو عادی به نظر بیارم چون عاشق جیک یا همون لئو 

 مدسنم؟

وقتی این فکر تو ذهنم نطفه میبنده دست از جاروبرقی کشیدن برمیدارم. من عاشق 

سما عاشق این مردم. یه مدته که عاشقشم. من اون پسر بچه جیک/لئو مدسنم. آره من ر

شدیده که حتی از وقتی  یرو هم دوست داشتم درسته ولی عشقم به این مرد به قدر

 که چهارده ساله بودم چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم. 

دلم میخواد برای یک یا دو روز با همین افکار زندگی کنم. متاسفم لئو میدونم 

. کارتم با شتاب پیش ببرینمیخوایی خیلی زیاد بهم زمان بدی ولی دیگه نمیتونی اینو 

 تموم میکنم. سالن پایین تورو از در اتاق برمیدارم و بقیه کارم رو 



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   351 
 

*** 

و از تمام اتفاقاتی که برام افتاده بود از  روز بعد موقع قهوه خوردن لندن رو میبینم

آخرین باری که دیده بودمش براش میگم. باالخره همه چیزو راجع به لئو... جیک... لئو 

 تعریف میکنم.  دیگه کی بود!

 بعد از نیم ساعت صحبتای بی وقفه ی من با دهن نیمه باز بهم خیره میمونه. 

که تمام اینا رو جای شات های تو بار رو  دلیل اینکه به قهوه دعوتم کردی این بود-

 سر من خالی کنی؟ یا مسیح!

 با لطافت لبخند میزنم.

ماال دیگه نتونم خودمو موقتا از الکل پرهیز میکنم. اگه االن شروع به خوردن کنم احت-

 کنترل کنم.

 بسیارخب. این که فاجعه ی قرنه! میخوایی چی کار کنی؟-

 آهی میکشم.

 کنم درکش کنم.هنوز دارم سعی می-

 و بهش تعریف میکنم تا االن چی کار کردم و چرا ازش فاصله گرفتم.

 سرشو تکون میده.
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ه بهش فکر کنم میتونم درکش من نمیگم دروغ گفتن کار درستیه خوشگلم ولی اگ-

 دلش میخواسته یه شروع تروتمیز داشته باشه و ببینه که دوتاییتون چقدر میتونین کنم..

 ردهانه رفتار نکیا نه و مسلما صادقباهم کنار بیایین. نمیدونم این کارش درست بوده 

 ولی میتونم حدس بزنم فکرش کجاها رفته. 

 سری تکون میدم و لپم رو از داخل گاز میگیرم.

من از این موضوع خوشم نمیاد ولی بازم واسم سختتره که این حقیقتو باور نکنم -

ز روبود. قسمت سختش اینه که فکر میکنم اگرم از همون رابطمون باهم چقدر خوب 

اول خود واقعیش رو بهم معرفی میکرد بازم بهش اجازه میدادم واسم توضیح بده و به 

 حرفاش گوش میکردم...

 اخمام تو هم میره.

 فکر میکنم.-

با این حال اون نمیخواسته با این کار ریسک کنه. و شش ماهو تو تخت یه بیمارستان -

ونده بوده و همون موقع فهمیده تو تنها زنی بودی و هستی که همیشه عاشقش گذر

 رو اینکه بذاری دوباره به زندگیت برگرده خیلی حساب کرده بوده... ،بوده. اون

 دستاشو باال نگه میداره.

 فقط واست نقش وکیل مدافع شیطانو بازی کرده.-
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 آهی میکشم.

 موضوع دارم. فقط سعی میکنم درکشون کنم.حسای مختلفی نسبت به این میدونم. -

 برای یک یا دو دقیقه ساکت میمونه.

 میدونی.. من یکم راجع به آزار جنسی به مردا میدونم.-

 مضطرب نگام میکنه.

 زیرلب میگم:

 چی؟ خدای من لن.. تو هیچ وقت هیچی بهم نگفتی.-

ین بار برام سخته. چندمیدونم. با اینکه سعی کردم باهاش کنار بیام ولی گفتنش واقعا -

ونسته تحسین میکنم که ت رو خواستم بهت بگم اما بازگو کردنش اذیتم میکنه. واقعا لئو

همه چیزو انقدر با جزئیات واست تعریف کنه. این موضوع واسه مایی که ازش جون 

 سالم به در بردیم واقعا دردناکه.

 آروم میپرسم.

 کی این کارو کرده؟ چند سالت بود؟-

ه سالم بود. یکی از همسایه هامون که چند سالی از من بزرگتر بود. خدا رو چهارد-

شکر یکم بعد از اینکه اذیت کردنم رو شروع کرده بود از اونجا رفت. ولی من تا وقتی 

رل رفتارام غیرقابل کنتکه این موضوع رو به مامانم گفتم بارشو رو دوشم تحمل کردم. 
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یدونست که دلیلش چیه. یه روز کم آوردم و همه شده بود و اونم گیج شده بود و نم

 رد...ب اتفاق منو پیش یه روانشناسچیزو واسش تعریف کردم. خیلی زود بعد از اون 

 ادامه میده.

یکی از عجیبترین قسمتاش این بود که انگار دلم میخواست این اتفاق بیفته چون -

درگیر بوده. واسه همه بدنمم باهام همکاری میکرد. ظاهرا لئو هم با همین موضوع 

 همینطوره.

 سرمو تکون میدم.

قطعا چون اونم خودش رو به خاطر اتفاقی که افتاده و ادامه پیدا کردنش مقصر -

 میدونه.

مسئله اینه که کسانی که مرتکب آزار جنسی میشن تو فریب دادن قربانیشون استادن.. -

ی کس خودشو مسئول اون اتفاق بدونه. اینجوری م شدهباعث میشن طرف حداقل یکم

 میره. به عالوه کسی که لئو رو ال گزارش کردن اینجور مسائلکمتر دنب که دچار شده

 اذیت میکرده یه زن بوده و از قرار معلوم هم مادرخوندش.

 از شدت تنفر اخماشو تو هم میکشه اما ادامه میده:

ه کردن عادیه که رفتاراشون خارج از واسه کسایی که چنین چیزیو مثل لئو تجرب-

کنترل و عجیب باشه و صحبت کردن با یه متخصص میتونه کمک کنه. منم نمیدونم 

 میتونستم اون شرایطو تحمل کنم یا نه اگر با کسی راجع بهش حرف نمیزدم. 
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 چشمام از اشک پر میشن و دست لندن رو میگیرم.

یه دلیل دیگست واسه بی نظیر بودنت مرسی که داستانت رو با من سهیم شدی. اینم -

 لن.

 لبخند میزنه.

میدونم به اون پسر حسایی داری.. حسای خوب و بد و اینم میدونم که هنوز داری -

تصمیم میگیری که قادری با اتفاقاتی که اون مرتکب شده و تو رو آزار میده کنار بیایی 

جون سالم به در ببره درست مثل من و باید ولی اونم یه آدمیه که از این اتفاق تونسته 

به خاطر اینکه تونسته از پسش بربیاد تحسین بشه. هر کسی مثل اون نمیتونه از این 

 مسئله زنده بیرون بیاد. 

 دستش رو فشار میدم و میگم:

 اخیرا بهت گفتم که چقدر دوست دارم؟-

 تبسم شیطنت آمیزی میکنه.

 خیلی دوست داشتنیم.میدونم  مسرزنشت نمیکنم چون خودم به خاطر این حست-

*** 

برمیگردم خونه و دوباره و چند روز آینده رو بی سر و صدا سپری میکنم. میرم سرکار 

 میرم سرکار.
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دوشنبه شب رو دو ساعت پشت تلفن با نیکول حرف میزنم و همه چیزو واسش 

ل ک احساساتیم میکنه. نیکول مثتعریف میکنم و با این حال دوباره گفتنِ داستان جی

 موفق میشه. من همچین دوستای بی نظیری دارم.ه تو خندوندنم همیش

وقتی سه شنبه شب از کار به خونه میام، یه پاکت کاغذی زیر در آپارتمانم میبینم و 

همونطور که کفشامو از پام درمیارم و پاهامو کش و قوس میدم و میکشم تا دردش کم 

 .بشه، بازش میکنم

دو صفحه داخلشه و من اولیش را از پاکت خارج میکنم. وقتی میبینم از طرف لئوئه 

نفسم حبس میشه و میفهمم که چیه. این همون نامه ایه که وقتی رسیده بوده سن دیگو 

 واسم نوشته. 

 وای خدا!

روی کاناپه م میفتم و با دستای لرزون شروع به خوندن از روی دستخط نوجوانیش 

 نامه رو نگه داشته بوده. میکنم. این

 

 دوشنبه:

 ایویِ عزیزم
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همین االنشم دلم برات تنگ شده. انقدر زیاد که حتی خودتم باور نمیکنی. یا امیدوارم 

 که باورت شه چون شاید توام به همین اندازه دلت برام تنگ شده باشه.

دم میکر من بهش فکرما دیشب با هواپیما از روی اقیانوس رد شدیم و تنها چیزی که 

زایی همه چی کنم. هتجربتو رو در کنار  این بود که چقدر دلم میخواست میتونستم این

که دلم میخواد بهت بگم، نشونت بدم، باهات تجربه کنم رو تو ذهنم نگه میدارم. 

میخوام همه ی اینا رو واست بنویسم و وقتی که بعد از گذشت چهار سال کوتاه پیشت 

بشون کنیم. هیچ چیز به اندازه ی وقتایی که با توام برام جالب اومدم، میتونیم باهم تجر

اینکه پیش پا افتاده ترین چیزها رو -و بامزه نیست. نمیدونم چطور این کارو میکنی

تبدیل به یه اتفاق جادویی میکنی. شاید این همون کاریه که عشق با آدما میکنه و من 

 دارم.  واقعا عاشقتم اولین کروز. تا عمق وجودم دوستت

مه به ناپی نوشت: آدرس و شماره تلفنم رو پایین این نامه مینویسم. به محض اینکه 

 دستت رسید واسم بنویس!

 

 سه شنبه:

کسای دیگه رو مامان و بابا صدا بزنی ولی این چیزیه که لورن و فیل  خیلی سخته-ای

فیل خیلی مشتاق به نظر میرسید ولی لورن انگار عصبانی -ازم خواستن تا بهشون بگم

 یبود اما فکر میکنم عصبانیتش به خاطر اینه که فکر میکنه واسه داشتن یه پسر نوجوون
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س ولی هیچ ک امان بودن خیلی زیباسته مخیلی جوون به نظر میرسه. اون واس مثل من

به زیبایی تو نیست. وقتی با اون چشمای درشتِ قهوه ایت نگام میکنی و اون لبخندیو 

که فقط مخصوص منه تحویلم میدی، احساس میکنم االنه که قلبم از تپش زیاد از سینه 

اره د دوبو دلم میخوام بیرون بزنه. همین االن دارم لبای بی نقصت رو تصور میکنم 

مدام بوسمون رو تجسم میکنم و به این فکر میکنم ببوسمت و این واقعا آزارم میده. 

 اون بوسه بهترین لحظه تو تمام زندگیم بود.

مامانم)لورن( امروز ازم خواست اگه دلم میخواد برای یه شروع تازه از اسم جیکوب یا 

چقدر خوب میشه اگه جیک استفاده کنم. راجع بهش فکرکردم و به ذهنم رسید که 

آدمی رو که تو گذشته بودم رها کنم و زندگی گذشتم رو هم پشت سر بذارم ولی بعد 

 ال -فکر کردم گذشتم شامل تو هم میشه و به همین خاطر گفتم نه. مال تو

 

 چهارشنبه:

 سالم ایوی،

دیشب به یه رستورانی رفتیم که موج های اقیانوس تا پنجره های شیشه ایش باال 

میومدن! فضای ناآرومی بود ولی زیبا. دلم نمیخواست که به مامان و بابام بگم این 

اولین باریه که به یه رستوران واقعی پا میذارم چون هر وقت حرفایی مثل این میزنم، 

اد و باعث میشه احساس حقارت بکنم. میدونم همون نگاه غمگین تو صورتاشون می
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دقیقا میدونی که دارم از چی حرف میزنم. همیشه درکم میکنی. همینه که باعث شده تا 

 این حد دلم برات تنگ بشه.

یاد دیشب میفتم ته دلم احساس ناراحتی میکنم و به جاش به خودم میگم ه وقتی که ب

واستگاری کنم. حدس میزنم حاال که چقدر جای خوبیه واسه اینکه ببرمت و ازت خ

بهت گفتم دیگه سورپرایز نمیشی ولی همین االنشم خودت میدونی قرار یه روز باهات 

زدواج کنم و اشکالی نداره جاییو که ازت قرار درخواست کنم بشناسی. سعیمو میکنم ا

 قایم کنم. ها ها. م روحلقه و حرفایی رو که نقشه کشیدم بهت بگ

 . همیشه دوست دارم.دوست دارم ایوی

 لئوی تو

 

هق هق میکنم و وقتی یاد خودم میفتم که چقدر منتظر این نامه بودم اشک های داغ از 

در حال نوشتنش تصور میکنم که هنوز  رو سر اندوه روی گونه هام جاری میشن و لئو

 اتفاقی که چند روز بعدش واسش میفته. به پر از امید و زیبای منه نسبت همون پسرِ 

دلم میخواد که به چیزی مشت بزنم، که یه چیزی رو پرت کنم و صدای خرد شدنش 

 ه. شادارم هماهنگ ب رو بشنوم و طوری صدا بده که با حسی که تو قفسه ی سینه م
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وقتی آروم میشم میشینم و برای چند دقیقه به دیوار زل میزنم و قبل از اینکه نامه ی 

ور میکنم.. مشخصه که اخیرا نوشته شده چون دوم رو بیرون بیارم خودم رو جمع و ج

 با دست خط بزرگونه ی االنشه.

 

به ایویِ من، تنها کسی که میدونست چه جوری دوستم داشته باشه پیش از اینکه حتی 

 دوست داشتنِ خودم رو بلد باشم. 

در حالی که به ، خوابیدمبهت گفتم که چه جوری شش ماه رو تخت اون بیمارستان 

تنها بودنم با خودم رو دیگه  میکردم، به تمام دالیلی که مدت طوالنیِ زندگیم فکر

 و به این فکر میکردم که واقعا کی بودم و چه احساسی داشتم.نمیتونستم تحمل کنم 

چیزی که بهت نگفتم این بود که تو چه نقش مهمی تو کمک کردن به التیام یافتنم 

کسی که همیشه شناختم. کسی که تو داشتی. ایویِ من، قوی ترین و بی آالیش ترین 

بدترین شرایطای زندگی مونده بود و باز هم فداکارانه عشق می ورزید و به آدمای 

اطرافش اهمیت میداد. چطور میشه یه آدمی که پر از خوبی و روشناییه حتی متوجه 

آدمی مثل من بشه؟ چطور تونستی توی من چیزیو ببینی که خودم سخت تقال میکردم 

 دم پیداش کنم؟تو وجو

 و چرا وقتی مستقیم تو چشمام زل زدیمشغول بود که  مهمیشه فکرتموم اون سال ها 

ی چ ی؟پیشم برگشتو  دیدی بازم به پام موندی روبدون هیچ تردیدی خودِ واقعیم 
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باعث شد علی رغم کسی که باور داشتم هستم، عاشقم بشی؟ ساعت ها راجع بهش 

 که میتونستم برسم این بود که شاید یکم، فقط یکم خوبیفکر کردم و به تنها نتیجه ای 

تو وجودم مونده، شاید چیزی هست که کمی نزدیک به خوب بودنه. اون اولین باری 

به قدری متعجم کرد که  ،بود که همچین تفکری راجع به خودم داشتم و این موضوع

 ممکن بودنش منو به فکر برد. 

تمام اون ماه ها در حالی که به سقف خیره میموندم و به داخل روحم زل میزدم، تو 

ا سال هتو که  -دوباره و دوباره بهش میرسیدمایوی، تو همون معجزه ای بودی که 

 منو انتخاب کردی. پیش

 لطفا لطفا دوباره انتخابم کن.

م مرگم تالش میکنشم. تا روز اتموم زندگیم رو طوری پشت سر میذارم تا الیق تو ب

همون زندگی زیبا، همون آدم زیباییو بهت بدم که سزاوارشی. بهت ثابت میکنم که 

ابدیت فقط یک کلمه نیست، نه فقط یه مقیاس واسه زمانِ بی پایان، بلکه اون ابدیت 

 جاییه که قلبت رو گرامی میدارم.

 همیشه مال تو، لئو

 

 اشک ها به آرومی از روی گونه هامهمونطور که جفت نامه ها رو به سینه م چسبوندم 

 . برای دقایق طوالنی همونطور میشینم و تصمیمی میگیرم.فرومیریزن
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دوش سریعی میگیرم و شلوار لی و یک بلوز یقه شل با آستین های پف پفیِ فیروزه 

 ای رنگ میپوشم و بوت های قهوه ایم رو پام میکنم.

 یبی موهام ورتصمیم میگیرم که یه تاکسی بگیرم. کارم با یکم آرایش و خشک کردنِ تق

 دم اسبی بستنش تموم میشه. 

 وقتی تاکسی به تلفنم زنگ میزنه، بیرون میدوم و با عجله خودمو داخل ماشین میندازم.

یم شدنبال آدرس شرکت لئو میگردم و به راننده میدمش. همینطور که از بین شهر رد می

آرامش تو سینه م میتپه. حس اطمینان و آسودگی دارم.  . قلبم بابه عقب تکیه میزنم

احساس میکنم همه چیز داره سر جاش برمیگرده. احساس میکنم این راهیه که همیشه 

 باید میرفتم و حاال به همون راه برگشتم.

ه به همونطور کوارد البی بزرگ ساختمونی که بیشترش از شیشه ساخته شده میشم. 

میرم، متوجه میشم که آسانسورِ تمام شیشه ای به  ه پشت میز نشستهسمت مردی ک

سمت باال راه میفته. بین آدمایی که سوار آسانسورن بدون تردید شونه های پهن 

 وو داخل ررو میبینم ولی پشتش به منه. با سرعت به سمتش قدم برمیدارم  خودش

مو مشکی قد بلندی میفته که داره بهم لبخند میزنه. نگاه میندازم و چشمام به مرد 

شروع به تکون دادن دستام میکنم و به لئو اشاره میزنم و باالخره مرد منظورمو میفهمه 

و به شونه ی لئو ضربه ای میزنه و به من اشاره میکنه. خیلی آروم به سمتم میچرخه و 

که تو صورتش نقش میبنده  مطمئنم که هرگزِ هرگز، نه حتی تا روز مرگم اون نگاهی
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رو فراموش نمیکنم. اولش گیج میشه ولی وقتی میبینه دارم بهش لبخند میزنم و بی 

 صدا با حرکات لبم میگم:

 من تو رو انتخاب میکنم.-

 ای که تا به حال هیچ وقت ندیده بودماحساسات ناشیانه  افکارش به کار میفتن و

 صورت زیباش رو پر میکنه.

جلو و ناگهان آسانسور تو طبقه ی  سمت ما شروع میکنه به حرکت بهبا کنار زدن آد

 بعد متوقف میشه. 

، به باال ه برقی به جای پایینمیدوه با اینکه اون پل عد به سمت نزدیکترین پله برقیو ب

 حرکت میکنه.

همونطور که داره آدمای اطرافش رو کنار میزنه و همزمان از روی سه چهارتا پله باهم 

به سمت باال حرکت کنن  سعی دارنکه رو  حرفای زیرلبی آدماییو فریاد و میپره 

 درآورده،به سمتش میدوم.

که باالخره از روی  روی من ثابت شدهبا این حال اهمیتی نمیده. تمرکزش تنها و تنها 

 ریل های پله برقی که ارتفاعش کمه میپره.

صورتشو بین موهام ه و و اون منو تو هوا میچرخون به سمت آغوش همدیگه میدویم

 همونطور که میخندم و فریاد میزنم، ترانه وار میگم:فرو میکنه. 
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 من تو رو انتخاب میکنم. من تو رو انتخاب میکنم. همیشه.-

یه دفعه متوجه میشیم مردم دورمون ایستادن و کف میزنن و سوت میکشن و اون بهم 

 میشه.لبخند بزرگی میزنه و صورتش از عشق و خوشی نورانی 

 صورتش جدی میشه و میگه:

 دوست دارم ایوی.-

 دوست دارم لئو، شیر وفادار من.-

 ه میکنه.اچشماش گشاد میشن. عمیق تو چشمای من نگ

 هنوزم این حرفو باور داری بعد از این همه اتفاق؟-

 سرمو تکون میدم.

پری. ب حتی بیشتر از باور داشتن. تو شجاعتش رو داشتی تا به خاطر من از تو آتیش-

 تو خودتو به اون طرف رسوندی.. غیر از اینه؟

 برای لحظات طوالنی نگاهم میکنه.

فکر کنم همینطوره ولی تو تنها کسی بودی که اون حلقه ی آتیش رو تو دستش -

 گرفته بود.

اون قسمت آسونشه پسر قشنگم. باور داشتن به تو اصال سخت نیست. همیشه -

 همینطور بوده.
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امه میده، همون آتیشی که عاشقشم وارد چشمای عمیق قهوه ایش به نگاه کردنم اد

 میشه. بعد لبخندی میزنه.

 حاال این شیر میخواد تو رو به پناهگاهش ببره و گازت بگیره.-

 لبخند بزرگی میزنم.

 لطفا.. با کمال میل.-

 .و دست تو دست، به سمت ابدیتمون از در خارج میشیم
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 سخن آخر

 

 ...هفت سال بعد

تو تراس خونمون می ایستم و همسرم رو تماشا میکنم که تو استخر طبقه پایین با 

 چهار ساله بازی میکنه. 39پسرامون، سثِ شش ساله و کولِ

مثل همیشه دیدنِ همسرم تو مایوی دو تیکه ای که به تن داره، اول و پیش از هرچیز 

 توجهم رو جلب میکنه.

پسر کوچکترم که میخواد برادر بزرگترش رو زیر آب هول  پنهانِ تالشِولی بعد به 

  بده، آروم میخندم.

یکنم. همین که نگاهم به به سمت اتاق مشترکمون راه میفتم و شلوارک شنام رو تن م

قریبا . کتاب اولش تمیفته، لبخند میزنم که درش روی میز کار ایوی باز موندهلپ تاپی 

زودتر تموم شه ولی فکر میکنم بی نظیر باشه.  مشایدم من توقع داررو به اتمامه و 

خودش میگه که واسش مهم نیست خیلی فوق العاده از آب درمیاد یا نه و همین که 

یه نوع  واسش و برای یه تغییر دیگه تو زندگیش گام برداشته شروع به نوشتن کرده

 موفقیته. 

                                                           
39 Cole 
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. "بهترین مامان دنیا" که روش نوشته شده کنار لپ تاپش قرار داره یک فنجان خالی

 ین فنجان رو برای خودش خریده.خودش ا

 فریاد میزنن: همزمان به سمت حیاط خونمون قدم برمیدارم و پسرام

 بـابـایـی!-

میدوم و با پا داخل استخر شیرجه میزنم و ایوی از شلپ شلپِ آبهایی که به سمتش 

میپره و دستاشو دور پرتاب میشه و کامال خیسش میکنه جیغ میزنه. اونم داخل آب 

گرنم حلقه میکنه و جفتمون میخندیم و همدیگه رو میبوسیم که همون موقع پسرامون 

 از طرف دیگه ی استخر فریاد میزنن:

 اووووووه!-

یه ی آروم و بی جنبش فرزند اولمون، سث کامال شبیه به منه ولی با این حال روح

ه لباش آورد و اولین کسیه که بعد میشه لبخند رو ب. به راحتی مادرش رو به ارث برده

یه روز سخت برای تسکین دادنت داوطلب میشه. تو هر چیزی به دنبال  گذروندنِ از

 میگرده. شزیبایی

برای داشتنش خیلی منتظر نموندیم. ما جوون بودیم ولی ابدیتمون چیزی بود که بیش 

ان از دست داده از هر چیزی مشتاق بودیم زودتر شروعش کنیم. به اندازه ی کافی زم

 بودیم.



 

Mia Sheridan Leo 

 

 

 
   368 
 

ه هنوزم بردم در حالی که روزی که تو بیمارستان تو بغلم دادنش تو چشماش نگاه ک

خودم میلرزیدم و از تماشای همسرم که بدون هیچ ترسی اون رو به دنیا آورده بود، 

که به نظر نمیرسید  و من تو ژرفای چشماش چیزی رو دیدم از احساسات بودم سرشار

متعلق به یه نوزاد تازه متولد شده باشه. گریه نمیکرد ولی مستقیما به من زل زده بود 

 و بهمچشماشم داشتن همینانگار که میتونست تا ته قلبم رو ببینه و به نظر میرسید 

میگفتن، درست مثل مادرش.. از چیزی که داشت نگاش میکرد احساس رضایت 

 م که هیچ وقت اون حس رضایت رو ازش نگیرم.بهش قول داد داشت.

دقیقا شبیه ایوی بود با موهای مشکی و چشمای درشت و تیره و برادرش، کول ما 

لبخندی که به هر فضایی نور میبخشید. فریادکنان به این دنیا اومد و از همون لحظه به 

شیرِ هیچ عنوان دست از سروصدا کردن برنداشت. لبخندی میزنم. اون همون بچه 

. هسرکش منه.. به همه چیز چنگ میزنه و میخنده.. سرشار از انرژی و حس زندگی

درنده خوی وفادار و پر شور و حرارت. همسرم میگه من رو تو وجود اون میبینه و من 

وقتی این حرف رو میزنه حسابی آشفته میشم ولی اون همیشه بهترینِ من رو دیده. 

معموال ایوی منو اون داشت.  زندگیم شروعی شبیه رشاید منم آدمی مثل اون میشدم اگ

که تو ذهنشه واقعیه. چون این دقیقا خودِ ایویه. این موهبت  ای متقاعد میکنه که تئوری

 اونه.

ن آدمی رو وازشهمه آدما تو ذهنشون داستانایی از خودشون میسازن. اون داستان 

حت تاثیر قرار میده. اگر رو ت سازه که حاال هستن.. تمام رفتارا و اشتباهاتشونمی
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ا میتونه واقع واسشون پر از گناه و ترس و از خود بیزاری باشه، زندگیداستانشون 

 برسه.  بار به نظر فالکت

ان بهتر تکه یه داس نممکنه کسیو داشته باش گه به اندازه کافی خوش شانس باشن،ولی ا

ر از دتو صداش بلن رو به کمال میرسونه روحشون .. داستانی کهعریف کنهت واسشون

هم  نوداستان غم زده ایه که خودشون رو باهاش قانع کردن. اگر بذارن میون قلبش

ین میشه. و ا ندگیشونتبدیل به شور و حرارت و هدف ز هصدای بلندتری داشته باش

قه، نه چیزی عش تعریف از درستترین اتفاق خوبیه، شاید جزو بهترین اتفاقاته. چون این

 کمتر.

سال ها پیش ایوی راجع به خالکوبیم ازم پرسید و منم بهش جواب دادم که اون رو تو 

تولد هجده سالگیش انجام دادم.. روزی که قرار بود زندگی مشترکمون رو باهم روز 

 شروع کنیم.

.. از ماز ایویم داشتم وقت گذاشت که ماه ها با یه تتو کار برای طراحیش، از تنها عکسی

بهم داده بود. اون روز صبح، ه ایوی وقتی سیزده سالش بود خودش ک رو پوالرویدی

اون سالن گذاشتم و تا وقتی که هوا تاریکِ تاریک شد پامو از اونجا بیرون قدم داخل 

 نذاشتم. 

بعدش رفتم خونه و خودم رو تو مدهوشی غرق کردم و ناامیدانه سعی کردم درد و 

 حس پوچیم رو خفه کنم.
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اون تک تک حرفام رو تو سکوت درک کرد و در آخر اولین سوالش این بود که چرا 

صاحب اون صحنه تو سایه پنهان شده. من به سمتش چرخیدم و تو چشمای عمیقِ 

نه داره صح که چون تو اون زمان نمیدونستم کسیقهوه ایش نگاه کردم و بهش گفتم 

 رو مدیریت میکنه آدم مهربونیه یا ظالمه. 

روزها، هنوزم مطمئن نیستم. ولی تو روزای دیگه، وقتی تو صورت همسر زیبام  بعضی

ا هم تو خونمون ب که که با عشق بهم زل زده نگاه میکنم و یا زمانی که پسرامو میبینم

گالویز شدن و همه جا رو با خنده هاشون پر کردن، با خودم فکر میکنم میتونه آدم 

 مهربونیم باشه.

 نی، گاهی وقتام واستنقشت رو انتخاب میکبعضی وقتا خودت  کل دنیا یه سیرکه.

من مدت خیلی طوالنی رو تو همون صحنه پرسه زدم، نعره کشیدم، داد  انتخاب میشه.

.. باور داشتم که به اندازه کافی شجاع نیستم تا از تو اون آتیش بپرم. ولی تموم کشیدم

و انگار بهم میگفت: نمیتونم آتیش این مدت اون همونجا ثابت و با آرامش ایستاده بود 

رو خاموش کنم و تضمین کنم که نسوزی ولی میتونم این حلقه رو واست نگه دارم.. 

 میتونم آروم و قوی بایستم چون بهت باور دارم. چون تو مال منی.

چشماش بهم قول داده  و در آخر من پریدم و اون طرفِ حلقه به همون اندازه ای که

 باشکوه بود.بودن 

 1398/ مرداد / 8                        پایان


