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اینجا نخواهد بوداو   

یکدیگر را تحمل کنند هیچ دلیلی ندارد که در مهمانی خداحافظی برادرش  دمی تواننناز آنجایی که  
 شرکت کند 

اینجا نخواهد بود. . بنابراین نه   

را باال زدم و به سرعت از در ورودی خانه کریس مستقیم به طرف راه پله ها  مآستین های سویشرت 
از  . شدمندیدم که گوشه خانه را دور میزند اما متوقف از گوشه چشم خدمتکار را  . حرکت کردم

 پشت سر فریاد کشید

خیلی دیر کردین .  خانم فین _  

بله میدونم  _  

میگشتن  نخانم کریس دنبال تو _  

 یبا حالت تعجب . ها به او نگاه کنمچرخیدم تا از باالی نرده. سرعت ایستادم و ابروهایم را باال بردم  به
 ساختگی پرسیدم

واقعا ؟ _  

از روی آزردگی خاطر لبهایش به خطی باریک تبدیل شدند   

نایشون من رو به دنبال شما فرستاد  خوب _  

و بوسه ای روی پیشانی اش گذاشتم مخم شد هردنروی .  ملبخند زد   

میتونی به وظایف مهمت برگردی. حاال من اینجا هستم . خوب  _   

از ایوان می آمد به گوشم می   همانطور که از پله ها باال می رفتم صدای آرام موسیقی که. چرخیدم  
 رسید 

ف این بکند که صر بله کامال شک دارم که دلیا کریست دوست صمیمی مادرم وقت با ارزش خود را 
پشت سرم گفت  خدمت کار ی میپیچیدمه اهمانطور که از گوش. خودش به دنبال من بگردد   
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روی تخت خوابه تون لباس_   

غرولند کنان گفتم   رفتم نفسم را بیرون دادم و زیر لبهمانطور که از راهروی تیر پایین می   

متشکرم ادوارد_   

همین حاال هم چندین لباس داشتم که تنها یک بار آنها را . داشتم نمن به یک لباس جدید نیاز  
لباسم را انتخاب   کافی بزرگ شده بودم که خودم سالگی مطمئنا به اندازه ۱۹و در سن  م .پوشیده بود

و حتی اگر هم در این مهمانی حضور پیدا کند هرگز متوجه . به آن نگاه کند  " او " حاال نه اینکه . . کنم
 من نخواهد شد

از اینکه خانم کریست به فکر من بوده و مطمئن شده تا امشب لباسی برای پوشیدن  نه اینکه . . 
اشم دان نبر داشته باشم قد  

آیا  د .م پوشیده از شن و لباسهایم کامالً خیس بودنهایبه خاطر وقتی که در ساحل گذرانده بودم پا 
؟؟؟ باید دوش بگیرم  

خانواده  ی کهاتاق . بهوقتی برای این کار نداشتم  . همین حاال هم به اندازه کافی دیر کرده بودم 
لباس سفید بسیار جذابی را  . . روی تخت خواب . مبودند داخل شد دادهی شبها به من براکریست 

. .  پاهایم را آبکشی کردم  م .به سرعت به حمام رفت م .به سرعت شروع به لخت شدن کرد . دیدم
 و به سرعت بیرون آمده. مالیدم  برق لب را شانه کردم و کمی بر روی لبهایم مموهای بلند و بلوند

ویدمد لباس را پوشیدم و از پله ها پایین  

ساعت دیگر را تحمل کنم ۱۲می بایست    

فردا  . حرکت می کردم قلبم محکم تر و محکم تر در سینه می تپیدمهمانی همان طور که به طرف  
نه خاطره ای. .  نه خانوم کریستی  . . نه مادری. این موقع کامال مستقل خواهم بود   

 ؟ که او را خواهم دید . . ضربان قلبم باال رود . . امیدوار شوم . . برومفرو ر فکر دمجبور نبودم با خود  
اب حرکت کنمذبینم در لبه مرز غم و اندوه و عب او را  و وقتی باالخره  

نوچ    

که آدم هایی که می چرخم . .  بدون انآن بآزادی کامل  با را باز کنم و دست هایم قادر خواهم بود تا
 شناسم را لمس کنم

؟ احساس ترس ؟ یاآیا به خاطر هیجان است  . پخش شد ام گرما در سینه   

حداقل برای مدت کوتاهی . . آماده بودم که همه اینها را پشت سر بگذارم . . . اما آماده بودم    
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به . ی مصرف هر روز بود و یکی دیگر برای مهمانی های بزرگ ار بیک اشپزخانه  م . .آشپزخانه را دور زد
بزرگ را باز کردم و به باغچه ای با کف سرامیکی قدم  ای شیشه در های . طرف سوالریوم حرکت کردم

 ودرخت ها اطراف من پراکنده شده   د .همگی از شیشه ساخته شده بودنسقف دیوارها و  م .گذاشت
تابید روشن شده بود اتاق تاریک تنها با نور ماه که از پنجره به داخل می  

ان تمام  و اد کمد مادرمیمرا به . را به درون کشیدم بوی شیرین درختها و گلها . کشیدم  ینفس عمیق
انداخت بودند می دهرایحه ها که با یکدیگر مخلوط ش  

و به جمعیت  مشدند ایستاد می ای که به بالکن ختمابل درهای شیشهمق م .به طرف چپ پیچید 
 خیره شدم

ساعت ۱۲   

و . تریور امشب حتما اینجا خواهد بود  . . بر خالف برادرش. موهایم را روی شانه سمت چپم انداختم  
زن ها و مردانی  . اجازه دادم چشمهایم روی مهمان ها بچرخد . را ببیند ماصالً دوست ندارد جای زخم

جواهرات گران قیمت  ند .با لباس های بسیار زیبا و بسیار شیک و تمیز اطراف حرکت می کردکه 
شیک و بی عیب و نقص بودهمه چیز بسیار  . خانم ها نورهای رنگارنگ اطراف را منعکس می کردند  

به لباس های گران قیمت و جواهرات برازنده  . هایی که با آن ها بزرگ شده بودم خیره شدمخانوادهبه 
ای پوشاندن تاریکی ها از آن استفاده که بر  می می دیدکاما هر از گاهی زیر تمام اینها ماس . . آنها
؟ دادا تا زمانی که همه چیز زیبا به نظر می رسید چه کسی به بقیه مسائل اهمیت میام . کردندمی  

یوانی که به لدور  م بهانگشت های . بوی غذا به همراه صدای آرام موسیقی در هوا پیچیده شده بود 
بایست به سختی تالش کنم تا کاری که  . میال رفت ضربان قلبم با د .دست گرفته بودم محکم شدن

خواست انجام بدهم را انجام ندهمواقعا دلم می  

. . به دنبال او نگردم   

اما او اینجا نخواهد بود   

شاید این جا باشد   

 هایم میان جمعیت چرخیدندبرخالف میلم چشم . پوست بدنم گرم شد . باره ضربان قلبم باال رفتدو
. . . به دنبال. .  یکی یکی چهره ها را جستجو می کردم  .  . .  

 میکائیل 
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اما کشش که مرا به طرف او جذب می کرد همواره همه جا وجود  ... ماه ها بود که او را ندیده بودم 
از عطر او که از  . . که مادرش از او اطراف خانه نگه می داشت یبا نگاه کردن به عکس های . داشت

. . اتاق قدیمی اش در خانه پخش میشد  

ریکا  _  

تریور در حالی که نام مرا صدا می کرد از بین جمعیت بیرون . چندین بار پلک زدم و سرم را چرخاندم 
ناشکیبا به اش نگاه آبی . در نزدیکی شقیقه هایش کوتاه کرده بود  ش را به تازگیموهای بلوند . آمد

ندقدم هایش استوار بود. . رسید نظر می  

خیال نداری بیای   عزیزم کم کم داشتم فکر می کردم _ هی . .    

به طرف من قدم برداشت . مجبور کردم لبخند بزنم  ااما فقط خودم ر  . احساس کردم شکمم پیچید  

ساعت دوازده    

بدنش کامالً به من  . هرگز طرف چپ را لمس نمی کرد. . ردن مرا با انگشت نوازش کرد گراست  طرف
موذب این پا و آن پا کردم   با حالتی ودم راخ. چسبیده بود   

تریور ____   

سنگ پرتاب  ات به پنجره . نمی دونستم قراره چه کار کنم و کله ات پیدا نمی شد امشب سر _اگه
ماشین جدید . . . هشاید ی ..  آبنبات . . برات گل بیارم . . کنم  

خریدممن یه ماشین تازه   _  

منظورم یه ماشین واقعی بود  _  

ظاهر  . . چشم هایم را چرخاندم و خودم را از میان بازوهای او بیرون کشیدم.  باالخره نیشخند زد 
  ماشین های الکترونیکی جزو ماشین های واقعی نبودند

و همیشه  با یکدیگر به مدرسه می رفتیم . تریور کریست و من از زمان تولد با یکدیگر دوست بودیم 
مانند اینکه داشتن یک رابطه غیر قابل  فتیم .سر راه یکدیگر قرار می گیر  نبه وسیله پدر و مادرهای ما

اول در کالج با یکدیگر قرار  سال تقریبا تمام . و سال گذشته من باالخره تسلیم شدم بود .اجتناب 
اما در ماه مه به پایان  . . دآم مدرخواست پذیرش داد ن در انبه دانشگاهی که م یم . تریورگذاشت
 رسید

تقصیر من بود که او را دوست نداشتم    
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 تقصیر من بود که نمی خواستم زمان بیشتری به آن اختصاص دهم

انتقال دهم که او نتواند من را دنبال کند یشهر مرا به تقصیر من بود تصمیم گرفتم دانشگاه   

مکردرا ناامید می نهای ماتقصیر من بود که خانواده   

میر من بود که به فاصله بیشتری نیاز داشتقصت   

بیرون دادم و خودم را مجبور کردم آرام باشم انفسم ر    

ساعت ۱۲   

 مرا د .دستم را گرفت و دوباره به سوالریوم کشی . نگاه درون چشم هایش داغ بود . زد تریور لبخند 
گوشم گفت یخب . درهای شیشه ای و نزدیک خود نگاه داشت تشپ  

جذاب به نظر می رسی _  

چند اینچ خودم را عقب کشیدم   

تو هم خوب به نظر می رسی _  

ک باریک و لبخندی که هر کسی را در ف و ینند شوبا آن موهای بل . دوپدرش ب کامال شبیه به
کت و شلواری آبی و بی عیب و  . لباس میپوشید او هم همچنین مانند. .  دستهایش نرم می کرد 

به تن داشت نقص  

میکرد گفت ریکدر حالی که چشمهایش را با   

توی  . . اینجابا و نوا یک ساعت  . اینجا حداقل من باهات بودم . نمی خواهم به مردیان سیتی بری  _
بودن تدوستات نزدیکاینجا حداقل  فاصله داشت .  . . بوستون  

نزدیک . اره   

هرگز مجبور نبودم امنیت انسان هایی که  تم .دقیقاً به همین دلیل بود که به چیزی متفاوت نیاز داش 
هایم . . کسانی  دوست . . تریور . . پدر و مادرم. همواره کسی دوروبرم بود . بودند را ترک کنم م اطراف
ندکه وقتی می افتادم دستم را می گرفت بودند  

نزدیکم در  ندنبال کرد و دوستا مراتریور  . . بودندنباالخره پدر و مادرم وقتی به دانشگاه رفتم و  
می خواستم . این بود که هرگز چیزی تغییر نمی کند  . . مانند دهای آن اطراف پذیرش گرفتندانشگاه

پیدا کنم که باعث شود دوباره   چیزی . میخواستم کمی باران بخورم. خودم را وارد کمی دردسر کنم 
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کمک بگیرم چه  از او می خواستم بدانم این که کسی دوروبرم نباشد که. ضربان قلبم باال برود 
شهری بروم به  نم اگر روزیامی خواستم بد هستم . نم چند مرده حالجامیخواستم بد . احساسی دارد

 ندوست خواهآیا مرا د ؟ کرد ندد آیا هرگز وقت با ارزش خود را صرف من خواهنام را نشناسکه خانواده
   داشت ؟

؟می توانم به خودم تکیه کنم  ه اندازهپدر و مادر و حمایت اطرافیان نباشد تا چحمایت  اگر  

ساعت دیگر ۱۲تا  م . .به سختی می توانستم منتظر بمان  

؟حقیقت داشته باشه مگه نه   اما از طرف دیگه فکر نمیکنم  _  

 لحن صدایش متهم کننده بود 

  نزدیک تو خواهد بود اونبرای تیم استورم بازی می کنه بنابراین   میکائیل_ 

پایین گذاشتم  رام انوشیدنی  م .کشید ینفس عمیق   

داشته باشم ین برخورداومیلیون شک دارم هرگز با  ۲با جمعیت بیشتر از _   

مگه این که به دنبالش بگردی _  

وارد  را دادم مناجازه نمی. شدم  خیرهگاه او . به ندم کر  قفلدر یکدیگر  سینه امدستهایم را مقابل  
   این مکالمه کند

و خیلی مرعوب کننده تره . . کمی بلند تر  . . کمی بزرگتر . میکائیل کریست برادر تریور بود  

حسادت تریور از زمانی که  . و تقریبا از یکدیگر متنفر هستند دنداشتنانها هیچ شباهتی به یکدیگر 
فارق  از دانشگاه به محظ اینکهکائیل .می وجود داشته او می توانم به خاطر بیاورم همواره نسبت به 

التحصیل شد توسط یکی از بزرگترین تیم های ان بی ای قاپیده شد . و حاال برای یک تیم دست اول 
 ان بی ای بازی می کند

نگاه می کند و  ناگرچه میکائیل به ندرت به م م . .در آن شهر می شناسمن یک نفر را . . بنابراین بله 
. به هبچ  وقتی با من صحبت می کند لحن صدایش مانند این است که با یک سگ حرف می زند 

به .  درسم را خیلی وقت پیش یاد گرفته بودم . . نه  . .  خیال ندارم خودم را سر راه او قرار دهمعنوان 
بنابراین  ستاین شهر به خانه نزدیک تر ا . ندارد اوبه آن شهر که هیچ ارتباطی با  نم هر حال رفتن

 بیشتر می توانم از مادرم دیدن کنم

. . . از شهرهای بزرگ متنفر است  . او توانست به آنجا برودنمیترویر اما همچنین تنها جایی بود که  
  همچنین بیشتر از آن از برادرش نفرت دارد
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به نرمی گفت . گرفت و مرا به طرف خودش کشیددستم را    

متاسفم _  

برد مدوباره دستش را پشت گردن   

همیشه همینطور . تعلق داریم ریکا  هدیگهمما به . و از این شرایط متنفرم  . . من فقط دوست دارم _
 بوده

در حال سوختن د احساس کنم بدنم از گرما ونمی ش عثبا . تریور ضربان قلبم را باال نمیبرد. . نه  
و وقتی از خواب بیدار میشم اولین کسی نیست که به او فکر می . . در رویاهایم جایی ندارد  . . است

 کنم

اما به  م امدمتوجه شدم نگاهش برای مدت کوتاهی به طرف گردن ندم .موهایم را پشت گوشم را 
انسان بی عیب و نقص می  مانند اینکه زخم روی گردنم مرا چیزی کمتر از یک. سرعت آن را گرفت 

 کرد 

 پیشانی اش را به پیشانی من زد و کمرم را گرفت

همیشه برای تو در دسترس . من پسر خوبی هستم  نه ؟ من باهات رفتار خوبی دارم مگه. بی خیال  _
 خواهم بود 

 در حالی که سعی می کردم از بازوهای او بیرون بیایم گفتم

تریور  _  

 شهایم قرار داد و همانطور که دست هایش را دور کمرم حلقه کرد و ادکلناما لب هایش را روی لب 
او را به عقب هل دادم و لب هایم را کنار . .  پیچید دستهایم را روی سینه اش قرار دادم   در مشامم

 کشیدم

تریور تمومش کن _   

صدایش عصبانی تر شد  تر می گرفتهمانطور که گردنم را محکم   

بهت میدم یهر چیزی که نیاز داشته باش _  

  . . تریور_ 
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دستهایش را پایین انداخت و یک .  ول دادم هاو را به عقب  . تمام ماهیچه های بدنم منقبض شد 
  قدم عقب رفت 

  ریکا_ 

با . دستش را پایین انداخت و سرش را تکان داد  م .فاصله گرفت او از . دستش را به طرفم دراز کرد 

  گفتعصبانیت 

دوستای جدید پیدا کن و همون طور که دلت میخواد همه چیز رو اینجا . پس برو . خیلی خوب  _

  نها فرار کنیاواز  نمی تونی . . می کنن بیعاما شیطان های تو باز هم تورو ت.  پشت سر رها کن 

 م .خیره شد پنجره به بیروناز  و اپشت سر  . سپس چرخید و از آنجا بیرون رفت. . به من خیره شد  
  تنها آزادی میخواستم . من از چیزی فرار نمی کردم ؟ منظورش چه بود . . رشد میکرد  ونمعصبانیت در 

نمیخواستم خانم کریست با ناپدید شدن در مهمانی . . قادر نبودم بیرون بروم  م .از در فاصله گرفت

  می خواستم با مادرم باشم. م نارا اینجا بگذر  بقیه وقتمپسرش ناامید کنم اما دیگر قادر نبودم 

. .  شدم  قفو به سرعت متو. . به باال نگاه کردم  اگهانچرخیدم و آماده بودم آنجا را ترک کنم اما ن 

  نمی توانستم نفس بکشم . . شکمم زیر و رو شد

  لعنت 

. نگاهش به نگاه من قفل شده بود . میکائیل روی یکی از صندلی ها در انتهای سوالریوم نشسته بود  

کسی که با من خوب  . . کسی که مرد خوبی نبود ل . .ایکمی . به طور وهم آوری آرام به نظر می رسید

  نبود 

  تنها با حالتی فلج شده به او خیره شدم . نمی توانستم حرکت کنم . راه گلویم بسته شد 

  ؟ تمام مدت ؟ دهآیا از زمانی که وارد این اتاق شده بودم اینجا بو

یکی از . شیده شد پوتقریباً به وسیله تاریکی و سایه های درختان  . روی صندلی به عقب تکیه داد 

یک بطری نوشیدنی در  . دست هایش را روی ران پایش و دیگری را روی دسته صندلی قرار داده بود
  د ضربان قلبم آنچنان شدت گرفت که تقریباً به درد آم . دستش قرار داشت

  ؟ اینجا چه کار می کرد 

برای چند ثانیه نگاهم را پایین انداختم .  هنوز هم مرا نگاه می کرد  . بطری را به لب هایش نزدیک کرد

  ؟ مام ماجرا با تریور را دیده بود. تاز روی خجالت گونه هایم داغ شدند . . 

  لعنت 
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چشم  . انست روی جلد مجالت باشدبود که می تو ش طوریچهره جذاب. دوباره به باال نگاه کردم  
 ند .پرش هیچ اثری از لبخند نداشتلب های  . های عسلی اش از همیشه تیره تر به نظر می رسیدند

شلوار . کامال دور از دسترس به نظر می رسید . در بر گرفته بود  صندلی راتقریبا تمام  شقد بلند

  بودند  دکمه های باالیی پیراهنش باز . مشکی و پیراهن مشکی به تن داشت

کنم حتی پدر و مادرش هم بدانند چه فکر نمی. واره کاری که خود دوست داشت را انجام می داد هم

توپ بسکتبالی که  واو را نگاه کردم که از روی صندلی بلند شد  . .   اتفاقی پشت آن چشمها می افتد
ور که به طرف من حرکت می کرد نگاهش هنوز هم همان ط. را روی صندلی انداخت داشت  به دست

باعث میشد احساس کنم خیلی  . قد بلندتر به نظر می رسید شدهرچه نزدیکتر می . . روی من بود 

همان . اما متوقف نشد  . . خودم را آماده کردم. می کوبید  ینهقلبم به شدت در س .  کوچک هستم

  ن اش با من برخورد کرد طور که از من می گذشت بوی کمرنگ شامپوی بد

  ر سوالریوم بیرون رفتداز  ای بدون کلمه. . سرم را چرخاندم 

با احساس سوزش در چشم هایم مبارزه می . لبهایم را بین دندان هایم گرفتم . . قلبم درد گرفت  
سال پیش میکائیل چیزی در من دید و از  ۳یک شب در . . یک شب باالخره متوجه من شد  م . .کرد

و درست زمانی که شعله های آتش آماده بود تا همه چیز را در بر بگیرد به سرعت . . خوشش آمد  آن

  خودش را کنترل کرد و آن را عقب راند

کردم عصبانیت و احساس ناامیدی به همان طور که به طرف ماشین حرکت می. . از آنجا بیرون رفتم  

و هر زمان که با من . . را نادیده می گرفت م مبه جز آن یک شب بیشتر عمر  خت .بدنم چنگ می اندا
  کامال مختصر و کوتاه بود کلماتش صحبت می کرد 

در شهر هرگز امیدوار بودم  . گره ای که در گلویم ایجاد شده بود را قورت دادم و سوار ماشین شدم

و و هرگز چیزی راجع به او نشنوم . .  امیدوار بودم هرگز گذرمان به یکدیگر نیفتد . ببینم ن او راجدید 

  سر راه او قرار نگیرم 

  ؟ کنم مینقل مکان او  هردارم به ش انددر فکر بودم که آیا اصال مید

  اهمیت نداشت 

خودم را مجبور کردم چند . تنها چند دقیقه با آن جا فاصله داشت  اخانه م دم .ماشین را روشن کر 
فردا همه چیز را . .  ساعت دیگر ۱۲تنها .  . .  سعی می کردم خودم را آرام کنم . کشم بنفس عمیق 

  پشت سر خواهم گذاشت
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ماشین را . بالخره از دور المپ های خانه را دیدم که نور نرمی بر جاده ماشین رو پراکنده می کردند  
خواستم داخل تنها می . . مقابل خانه پارک کردم و به سرعت به طرف در ورودی حرکت کردم

  تختخواب بخزم و تا فردا بیرون نیایم

  چند بار پلک زدم . . اما وقتی به باال نگاه کردم دیدم که شمعی در پنجره اتاقم روشن است   

  چی ؟ 

 ً در را باز کردم  . کرده بودمنهیچ شمعی را روشن   آخرین باری که خانه بودم امروز صبح بود و مطمئنا

  داخل قدم گذاشتم ه و ب

  مامان ؟_ 

گلهای  بوی. مرمر های سفید در تاریکی خاکستری به نظر می رسیدند . ی بزرگ نگاه کردم هروبه را 

به پلکان تکیه دادم و به طبقات باالیی که . تازه که مادرم همیشه نگه میداشت فضا را پر کرده بود 

   صدا زدم :دوباره . فضای ساکت و موهومی ایجاد کرده بودند خیره شدم 

  مامان ؟_ 

. به آرامی در اتاق مادرم را باز کردم . طبقه دوم به طرف چپ پیچیدم . به سرعت از پله ها باال رفتم  

  به جز نور حمام در طرف چپ اتاق. تقریباً در تاریکی کامل بود  . اتاقبه داخل خزیدم 

و که به طرف میکردم صورت ا . سعیسرم را به جلو خم کردم . به طرف تخت خواب حرکت کردم  

را جلو بردم و آنها  دستم . روی بالش پخش شده بود شموهای بلوند. پنجره چرخیده بود را نگاه کنم 

  میگفت در خواب عمیقی فرو رفته  من باال و پایین رفتن بدنش به. را از روی صورتش کنار زدم 

با خود در . رار داشت چندین قرص مختلف و بطری آب آنجا ق. به صندلی کنار تخت خواب نگاه کردم 

  ؟ تعجب بودم تا چه اندازه قرص مصرف کرده 

در سالهای بعد از  . . و غیره درمان خانگی . . جلسات روانشناسی. دوباره به او نگاه کردم و ا اخم کردم 
 خوشبختانه. مادرم تنها در افسردگی و غم خود را غرق کرده بود . مرگ پدرم هیچ کدام جوابگو نبودند 

 قایآ. . که برای همین بود من اتاق خودم را در خانه آنها داشتم . . اده کریست کمک زیادی کرد خانو

 . همچنینزمانی که من از کالج فارغ التحصیل شوم  تا کریست کنترل اموال پدر را به دست گرفت

  خانم کریست هم برای من مانند یک مادر دوم بود

ها قدردان بودم اما حاال آماده بودم که خودم همه چیز را  آنها در تمام این سالهای بشدت از کمک  
  آماده بودم که دیگر کسی از من مراقبت نکند  . . به دست بگیرم
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به . به طرف در اتاق خودم حرکت کردم . اتاقش را ترک کردم و به آرامی در را بستم  . .  چرخیدم
. قلبم برای چند ثانیه متوقف شد  . . ممحض اینکه وارد شدم به سرعت شمع روشن کنار پنجره را دید

  خوشبختانه کس دیگری را آنجا ندیدم. . به سرعت به اطراف اتاق نگاه کردم 

  ؟ را روشن کرده بود عآیا مادرم شم 

 کس دیگری اینجا نبود جز او بود بنابراین مرخصیخدمتکار امروز . بوده باشد  کار خودشمی بایست  

جعبه . . نگاهم پایین افتاد  . اریک می کردم به طرف پنجره حرکت کردمدر حالی که چشم هایم را ب. 
آیا تریور برایم یک هدیه به جا  . ناآرامی در وجودم نشست. . چوبی روی میز کنار شمع قرار گرفته بود 

  ؟گذاشته بود 

داخل جعبه وح فلزی خاکستری با حکاکی های روی آن را . ل درب آن را باز کرده و آن را کناری گذاشتم 

دانستم قرار می. . تم را به طرف آن دراز کردم دسبه سرعت  . چشم هایم گشاد شد. . مشاهده کردم 

تیغه فوالدین  . انگشت هایم را دور دسته آن حلقه کردم و لبخند زدمم . است با چه چیزی مواجه شو

  سنگین را عقب کشیدم 

  واو _ 

آن را به  برنزی .خنجر دسته سیاه و . میبینم را باور کنم قادر نبودم چیزی که .  سرم را تکان دادم 

این از کدام  . . . نگاه کردم ی روی انحکاکی هاو   را باال گرفتم و به خطوط ه اشتیغ. دست گرفتم 

  ؟جهنمی آمده بود 

از زمانی که در هشت سالگی در کالس شمشیربازی . مخصوصا عاشق خنجر و شمشیر بودم من 

شمشیربازی راجع به  اموخت . .من استراتژی خواهد  معتقد بود شطرنج به . پدرمشرکت کرده بودم 
.  . آشنا می کند  مبا بدن راخواهد داد و رقصیدن م یطبیعت آدم ها و تسلط به نفس به من درسهای

  ددنالزم بو پختهبرای یک شخصیت  اینها همگی

چه  م .ناگهان احساس نزدیکی بیشتری با او کرد م .دستم را باال بردم و زخم روی گردنم را لمس کرد 

تکه کاغذی با خطوط مشکی . . دوباره به جبهه نگاه کردم  ؟ . .  کسی این خنجر را این جا گذاشته بود

  واندمبه آرامی کلمات را خ. . لب هایم را خیس کردم  . روی آن را بیرون کشیدم

  " از خشم یک مرد شکیبا بر حذر باش " 

  ؟ این چه معنی داشت . . . با احساس گیجی ابروهایم به یکدیگر نزدیک شدند 

 د . . و یادداشت روی زمین افتادن خنجر .  کردم بسنفسم را به سرعت ح نگاه کردموقتی به باال  

   ه بیرون بزندکرد از قفسه سینمیقلبم سعی  م . .متوقف کرد رانفس کشیدن 
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خیره شده و به پنجره اتاق من . . دوش به دوش یکدیگر . .  سه مرد بیرون خانه ایستاده بودند   
  بودند

  آیا این یک شوخی بود ؟ ؟ . . . بود  کوفتیاین دیگر چه  

نگاه  شانسعی کردم به چشمهای وقتیاما  . .  همگی شلوار جین و کفشهای ارتشی تیره پوشیده بودند

  و سعی کردم جلوی لرزش بدنم را بگیرم . . کنم دندانهایم را به هم فشردم

  کاله سیاه و ماسک 

  این یک جوک بود . .  می تواند کار آن ها باشدننه . .  سرم را تکان دادم 

طرح فلز پوشیده بود که جای پنجه در با ماسکی خاکستری . . بلندترین آنها سمت چپ ایستاده بود  
 که یاز بین ماسک سیاه و سفید . . وسطی کمی کوتاه تر بود. طرفه راست صورتش حکاکی شده بود 

ماسک  . .  و سمت راستی.  در طرف چپ صورتش پایین آمده بود به من نگاه میکرد  یخطوط قرمز

 هایش دن چشممی شد تشخیص دا باعثه ک . . بوددرهم امیخته  با کاله کامال سیاهشسیاه کامال 
  کسی بود که بالخره باعث شد قلبم بلرزد. . او  تر شود سخت

م به طرف تلفن دوید م . . م را تحت کنترل درآور هایسعی کردم نفس . . . . از پنجره فاصله گرفتم  . . . 
  ماندماین جاده با اینجا فاصله داشت  پایین نگهبان که تنها یک دقیقه را فشردم منتظر ۱شماره  . . .. 

  پاسخ داد  یمرد

  ؟ خانم فین_ 

  آقای فرگوسن ؟ _

  دوباره به آرامی به پنجره نزدیک شدم 

  میتونید یه ماشین به ____ ؟ . ستم هریکا  _

  ماشین رو مقابل خانه کامال خالی بود . . جاده متوقف شدم

  رفته بودند  

  چی ؟

کدام جهنمی رفته بودند ؟  ند . . . اتا ببینم آیا نزدیک خانه ایستادهاز پنجره به بیرون خم شدم  
  اما همه چیز آرام بود . . منتظر هر نشانه ای از اینکه کسی اطراف خانه باشد  . . ساکت ماندم

  ؟  دنجایوخانم فین ؟ هنوزم ا_ 
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  مبیرون پنجره اتاق   من فکر کردم چیزی دیدم ..  من ....._ 

  ن اونجا می فرستیم االن یه ماشی _

  سرم را تکان دادم

  متشکرم _

اما   کار انها باشد . . توانستینم . بیرون پنجره خیره بودمه هنوز هم ب. تلفن را قطع کردم  

  پوشیدند میآنها تنها کسانی بودند که آن ماسکها را . . ماسک ها   آن

  ند ؟اینجا آمده باش به چرا می بایست

  چرا می بایست به اینجا بیایند ؟. .  سال  ۳بعد از  

  

 

 3 ��� ��� 

 

  نوا ؟_ 

  بهترین دوستم  درسی دکم کنار .  به دیوار تکیه دادم 

  ؟ خودت بیاری ابرای مراسم خیال داری کسی رو ب_ 

  ه استتقریبا دو ماه دیگ _ ریکا جشن

  وقتی هنوز هم جا هست می خوام اقدام کنم. میدونم _   

  حرکت کرد  اهرورا بست و به طرف پایین ر در کمد  . . لبخند زد

  میدونستم همیشه منو میخوای ؟  خوای باهات قرار بذارمباز من  _ سعی داری

  زیرا کالس من هم در همان مسیر بود . او را دنبال کردم . چشمهایم را چرخاندم 

  ؟میتونی اینو برام آسون تر کنی . . لطفاً  _ 

تر  امن خواستم مسیرمن می. . از پسرها درخواست قرار می کردند دخترها  بود و مراسم دو ماه دیگر
دانش اموزان اطراف ما به سرعت به طرف کالس     کنم . . انتخاببا درخواست از یک دوست  . .  را
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هایشان راهی بودند . تسمه ی کیفم را روی شانه ام انداختم . بازوی اورا گرفتم و او را متوقف کردم . 
 : التماس کردم

 لطفا _

 : چشم هایش را باریک کرد و با نگرانی پرسید

مطمعنی تریور بعدا حالمو نمیگیره ؟ با توجه به اینکه همیشه بهت چسبیده است تعجب می کنم  _

  که جی پی اس بهت نصب نکره باشه

نکته ی خوبی بود تریور حتما از اینکه از او درخواست نکرده بودم عصبانی می شد . اما من فقط 

 دوستی می خوایتم در حالی که او بیشتر می خواست . نمی خواستم انگیزه ی بیشتری به او بدهم

می توانستم احساساتم را تقصیر این بیندازم که تمام عمرم تراویر را می شناسم و یک جور هایی برای 

ساساتم نسبت من مانند یکی از اعضای خانواده است . . . اما برادرش را هم تمام عمر می شناسم و اح

 به او به هیچ عنوان مانند احساس به یکی از اعصای خانواده نبود

دانش اموزان اطراف ما به سرعت به طرف کالس هایشان راهی بودند . تسمه ی کیفم را روی شانه ام 
 : انداختم . بازوی او را گرفتم و او را متوقف کردم . التماس کردم

 لطفا _

 : نگرانی پرسید چشم هایش را باریک کرد و با

مطمعنی تریور بعدا حالمو نمیگیره ؟ با توجه به اینکه همیشه بهت چسبیده است تعجب می کنم  _
  که جی پی اس بهت نصب نکره باشه

نکته ی خوبی بود . تریور حتما از اینکه از او درخواست نکرده بودم عصبانی می شد . اما من فقط 
 ر می خواست . نمی خواستم انگیزه ی بیشتری به او بدهمدوستی می خواستم در حالی که او بیشت

می توانستم احساساتم را تقصیر این بیندازم که تمام عمرم تراویر را می شناسم و یک جور هایی برای 
من مانند یکی از اعضای خانواده است . . . اما برادرش را هم تمام عمر می شناسم و احساساتم نسبت 

 ند احساس به یکی از اعصای خانواده نبودبه او به هیچ عنوان مان

  به شانه اش ضربه زدم  

  نیاز دارم  _ بیخیال . دوست خوبی باش . بهت

  _  نه نداری

  کنار در کالس ایستاد . چرخید و با نگاه سختی مرا سر جایم میخکوب کرد  
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  _ ریکا اگه نمیخوای از تریور درخواست کنی پس از یه نفر دیگه بخواه

  و نگاهم را از او گرفتم . از این مکالمه خسته شده بودم  آهی کشیدم 

قرار   هر پسری از فکر با تو  _ داری از من درخواست می کنی چون راه بی خطریه . تو زیبایی و
  گذاشتن هیجان زده میشه 

  با کنایه لبخند زدم

  _ البته که اینطوره . پس بگو بله 

خواست بداند چرا کرد و میچشمهایش را چرخاند و سرش را تکان داد  . نوا همواره رفتار مرا آنالیز می
خودم را از همه پنهان می کنم و با کسی قرار نمی گذارم . اگرچه دوستی بسیار خوبی بود . . اما آرزو 

  می کردم که دست از این کاراش بردارد . احساس نا آرامی به من میداد 

سالگی آن را به دست  ۱۳  اضطراب دستم را روی گردنم کشیدم  . . روی جای زخم رنگ پریده که در با
  آورده بودم .  در تصادف ماشینی که باعث کشته شدن پدرم شد 

دانستم به چه فکر می کند . . وقتی متوجه شدم دارد به من نگاه می کند دستم را انداختم . . می
تقریبا محو شده بود . . اما هنوز هم فکر می کردم وقتی مردم به من نگاه  اگرچه با گذشت زمان دیگر

ها و نگاه های ترحم امیز از می کردند این اولین چیزی است که متوجه آن خواهند شد . همواره سوال
طرف خانواده و دوستانم دریافت می کردم . . در دوران راهنمایی دختر های بدجنس به خاطر آن 

مسخره کرده و به من می خندیدند .. بعد از مدتی یک بار اضافه به نظر می رسید  . . همواره مرا 
  چیزی که همواره از وجود آن آگاه بودم

  صدایش را پایین آورد . . چشم هایش مهربان شد  

_ ریکا عزیزم . تو زیبایی . مو های بلوند بلند . . پاهای زیبایی که هیچ پسری توی این مدرسه نمی تونه 

  اون ها رو نادیده بگیره . . و زیباترین چشم های آبی این شهر . . تو چشمگیری 

تر به چنگ گرفتم . در پاسخ زنگ مدرسه به صدا درآمد . سر جایم جابجا شدم و دسته کیفم را محکم
  به او گفتم 

  _ و تو انسان مورد عالقه منی . می خوام با تو برم  . . باشه ؟

تسلیم شدن را نشان می داد . . . من برنده شدم  . . به سختی با خود  اهی کشید . حالت صورتش
  مبارزه می کردم تا لبخند نزنم

  با غر و لوند گفت 
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  _ خیلی خوب . این یه قراره

سپس چرخید و به طرف کالس خود حرکت کرد . نیشخند زدم  . . به سرعت آرام تر شدم  . هیچ  
بایست کاری کنم تا این را برای گری را به هم زده ام بنابراین می شکی نداشتم که قرار او را با دختر دی

  او جبران کنم 

وارد کالس شدم . کیفم را پشت صندلی قرار دادم و بالفاصله نامم را روی برگه امتحانی که روی دسته 
 صندلی چسبیده شده بود نوشتم . تقریبا پایان روز بود و همیشه پنج شنبه ها کالس با یک امتحان

  رسید کوتاه به پایان می

  یک نفر از پشت سر گفت

  _ خبرها رو شنیدید ؟

  سرم را چرخاندم و دیدم که یکی از دختر ها روی میز به طرف جلو خم شده . دوستم کلودیا پرسید  

  _ کدوم خبر ها ؟

  دختر صدایش را کمی پایین تر آورد  . . حالت صورتش هیجان زده بود  . . به ما گفت  

  ا اینجان_  اون

  با گیجی ابتدا به کلودیا و سپس به دختر نگاه کردم 

  _  کی اینجاست ؟

  معلم وارد کالس شد و با صدای بلند گفت

  _ همه سر جاهاشون قرار بگیرن 

همگی به سرعت روی صندلی صاف نشستیم . مکالمه ما پایان یافته بود  . . در حالیکه به پشتی 
همم منظور دختر از اینکه آنها اینجا هستند چه بود . . به باال صندلی تکیه دادم و سعی میکردم بف

نگاه کردم . دختری را دیدم که به سرعت مقابل کالس رفت و نوشته ای را به دست معلم داد  . . 
  کرد پاسخ دادمعلم در حالیکه یادداشت را باز می

  _  متشکرم

به آشفتگی تغییر پیدا کرد . لبهایش را به  در حالی که آن را می خواند دیدم که حالت صورتش از آرام 
  یکدیگر فشرد . ابروهایش به یکدیگر نزدیکتر شدند . . .  چه خبر بود ؟

  سپس چشم هایم گشاد شدند و شکمم زیر و رو شد
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  آنها اینجا بودند  

تر شد . . احساس می کردم پوست بدنم به آتش کشیده شده . . پروانه ها در نفس کشیدنم سریع
پرواز می کردند . .  دندان هایم را محکم به یکدیگر فشردم  . . سعی می کردم جلوی لبخندم را  شکمم
   بگیرم

  او اینجاست 

به آرامی چشم هایم را باال آوردم . به ساعت نگاه کردم . . . تقریباً دو بعد از ظهر بود  . . و امروز  
  سیزدهم اکتبر بود . یک شب قبل از هالووین . . 

  ان شب شیط

  آنها بازگشته بودند

  اما چرا ؟ 

  آنها که دیگر فارغ التحصیل شده بودند . .  بیشتر از یک سال پیش . . . بنابرین چرا حاال ؟  

  معلم با صدایی ناخوشایند گفت

_ لطفاً اسم خودتون رو روی برگ ها بنویسید و سه مسئله ی روی تخته رو حل کنید . وقتی کارتون 
  دقیقه زمان دارید  ۱۰برعکس روی میز قرار بدید .  تموم شد برگه ها رو

خودکار را به دست گرفتم . همانطور که سعی می کردم روی سوال اول تمرکز کنم اضطراب و هیجان 
  بدنم را در بر گرفته بود . . تمرکز کردن خیلی سخت بود 

کردم به سرعت سعی می دوباره به ساعت نگاه کردم . . سرم را خم کردم و سعی کردم تمرکز کنم  . .
مسئله ها را حل کنم زیرا می دانستم اگر به خودم فرصت فکر کردن بدهم به راحتی حواسم پرت 

  خواهد شد . . .

به سوال سوم رسیده بودم که صدای موسیقی آرامی شنیدم . . و به سرعت خشک شدم . همانطور  
م باالی برگه شناور ماند . صدا بلند تر و که صدای آرام گیتار از اسپیکر ها به گوش می رسید خودکار 

بلند تر میشد . . به برگه خیره شده بودم . . گرما سراسر سینه ام پخش شده بود . . زمزمه هایی 
اطراف اتاق باال گرفت . . چند خنده دخترانه از روی هیجان و سپس صدای ارام موسیقی اسپیکر به 

  ا کرد موسیقی هیجان انگیز بلند و خشن تغییر پید

  تر شدند . دختر از پشت سر گفت انگشت هایم دور خودکار محکم

  _ بهتون گفتم
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سرم را باال آوردم . دانش آموزان را دیدم که به سرعت از روی صندلی بیرون آمده و به طرف درکالس 
  حرکت می کردند . یک نفر فریاد کشید

  _ اونا واقعا اینجان ؟ 

ه می کردند . سعی می کردند نگاه گذرایی به آنها که از راهرو عبور همگی از پنجره کوچک به بیرون نگا
می کردند بیندازند . .  اما من روی صندلی خود نشستم . . آدرنالین سراسر بدنم را در بر گرفته بود . . 

صدای موسیقی ادامه پیدا کرد و زمزمه های از روی هیجان بقیه دانش آموزان کالس را پر کرد . دختری 
  د کشید فریا

  _  اونجان

صدای بیس موسیقی که به گوش می رسید و هر لحظه بلندتر و بلندتر می شد را می شنیدم .  
  دختری دیگر فریاد کشید

  _  بزار ببینم

دختر ها یکدیگر را هول می دادند . . روی انگشت های پا بلند میشدند . . به یکدیگر دستور می  
اما ناگهان همگی کنار کشیدند . . در کالس باز شد  . . دانش آموزان  دادند که از سر راه کنار بروند . .

ناگهان همگی کنار کشیده و روی صندلی نشستند . .  بعضی دیگر سرپا ایستاده بودند اما همگی 
  ساکت شدند 

  پسر ی زمزمه کرد

    _ لعنت

زیر و رو می شد . .   من در حالی که با هر دو دست خود کار را محکم گرفته بودم  . . و شکمم مدام 
  آنها را تماشا کردم که به طور وهم آوری . . بدون هیچ عجله ای وارد کالس شدند . . 

  بودند  آنها اینجا 

  هورسمن چهار 

اینجا به دبیرستان آمده بودند و وقتی من تازه وارد دبیرستان شدم از اینجا فارغ التحصیل شدند . .  
تی وارد شدند و اگرچه هیچ کدام از آنها نمی دانستند که من وجود همگی آنها به دانشگاه های متفاو

  دارم . . من تقریباً همه چیز راجع به آنها می دانستم

ویل گریسون . .کای ماری. . .  و   هر چهار نفر آنها به آرامی به اتاق وارد شدند ..  دیمون تورانس . .  
  . . .   نگاهم به نفر چهارم که به نظر می رسید بیشتر از بقیه گروه را هدایت می کند قفل شد
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  کریست  میکائیل

  برادر بزرگتر تریور  

  ش را باال داد . . به طرف انتهای کالسسرش را به طرف چپ چرخاند . . چانه ا

  شوخ طبعی گفت   یکی از دانش آموزان پسر یک قدم به جلو برداشت . لبخند زد و با صدایی پر از 

  _ کیان . . خوش بگذره . فراموش نکنی کاندوم بپوشی

یکدیگر  بعضی از دانش آموزان خندیدند . .  چند نفر از دختر ها سر جایشان جا به جا شدند . . به 
  نگاه کردند . . .زمزمه کردند و خنده نخودی سر دادند

  

به طرف پسرها قدم  .کیان مادرز مانند من یک سال اولی و بهترین بازیکن بسکتبال مدرسه مان بود 
پشت گردن او  تدرس . . . قرمز رنگ روی آنرگه های ماسک سفید با  بایکی از اعضای گروه  .برداشت 

پسر دیگری به نام ملک  . . کسی که ماسک کامال سیاه پوشیده بود . را گرفته و او را بیرون کالس برد

از کالس های دیگر  نداحتماالً می خواست . .  دو نفر دیگر را به بیرون دنبال کرد همراهکارمر به 

  بازیکنان بیشتری بر دارند 

به آرامی پلک  . کل فضای کالس را اشغال کرده که نظر می رسیدآنطور به . میکائیل را تماشا کردم 
شود عث میباهر چیزی راجع به گروه هورسمن .  ده ویمیکردم گرما زیر پوستم د م . احساسزد

را در مسیر درست  تتعادل یبه سختی می توانست ی .روی لبه یک تیغ راه می رو یداری احساس کن

ممکن بود از رادار آن ها محو شده  سختی یا به نرمی رفتار می کردیاگر بیش از اندازه به .  حفظ کنی

طرفدار های زیادی داشتند اما  . . . قدرت آنها از دو چیز سرچشمه می گیرد . و دیگر هرگز ظاهر نشوی
  به آنها اهمیتی نمی دهند و همگی مانند بت آن ها را می پرستیدند

  . . . از جمله خود من 

و راجع به آنها . . . از آنها پیروی می کردند . . زان دیگر که به آنها نگاه می کردند آموبر خالف دانش  

آنها دور از  . من تنها در این فکر بودم چه احساسی دارد که مانند آنها باشیم. . . بافتند فانتزی می

من آن را .  هیچ وقت کار اشتباهی انجام نمی دادند  ند .خیره کننده و شگفت انگیز بود. . دسترس 

  گابریل اونز ایستاد و رو به معلم گفت .  می خواستم از آسمان به پایین نگاه کنم . .  می خواستم 

  اتاق پرستاری برم دوشنبه شما رو میبینم   اقای فیزپاتریک ؟ می بایست به_ 
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و سپس از هایشان را بر می داشتند او را دنبال کردند گر از دوستانش در حالی که کتابچند نفر دی
خود در فکر بودم چرا به آنها اجازه داد کالس را ترک . با به معلم نگاه کردم .  بین در ناپدید شدند 

  کرد  ندبلکه گروه هورس من را دنبال خواه. . کامال مشخص بود که به اتاق پرستار نمی روند  ؟ کنند

ها نه تنها آن . در ندارا لش بکشاند حتی آقای فیز پاتریک جرأت این که پسرها را به چا. . اما هیچکس 

و هرگز در طی  . . .  بلکه تمام شهر آنها را دوست داشتند . . آموزان اینجا حکومت می کردنددانش بر

اگرچه با جدایی آنها از تیم سال گذشته  . . نباخته بودند  چهار سالی که در این جا بازی کرده بودند
و همگی دیگر از این  . ها را باخته بودندآن یتا ۱۲بازی  ۲۰ .از یک افتضاح کامل برای تاندر بی بود 

دلیل این که حاال به اینجا  . . و احتماال چیزی کم بود. .  وضعیت به اندازه کافی کشیده بودند 

تا برای آخرهفته روحیه تیم را باال برده و قبل از آنکه فصل شروع شود  . .  بازگشته بودند همین بود

  د نآنها را به مسیر درست بازگردان

  معلم گفت 

  همگی سر جاشون بشینن _ 

  گفت رو به هورسمن ها 

  شما پسرها ادامه بدید _ 

. سته شود اجازه دادم چشم هایم ب . احساس می کردم قلبم در دهانم بود . پایین انداختم اسرم ر 

  بود  بله این چیزی بود که کم م . . . احساس سرگیجه داشت

صندلی من عبور از یک جفت پای بلند و کشیده و شلوار جین تیره  . .  دوباره چشم هایم را باز کردم

میترسیدم صورتم لو  م .چشمهایم را پایین نگاه داشت. . به طرف پنجره حرکت کرد و ایستاد  . . کرد
و یا بازیکن دیگری ااحتماالً تنها داشت کلود را نگاه می کرد تا ببیند . .  سینه ام می گذرد  بدهد چه در

  . . . اینجا داریم 

  یکی دیگر از پسرها پرسید

  کس دیگه ای هست ؟ _ 

  . .  تنها باالی سر من ایستاده بود. .  نداد ا اما او پاسخ دوستش ر  

  چه کار می کرد ؟ 

انگشت  م کهدید م .م چشم هایم را به آرامی باال آوردوددر حالی که چانه ام را پایین نگاه داشته ب 

ناگهان به . ش قابل دیدن بود ارگ روی ساعد قوی  . کمی کنار بدنش در هم مشت شده اند هایش
  متوقف شد  مرا پر کرد و نفس کشیدن منظر می رسید تمام کالس چنان آرام شد که ترس شکم



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 22 

  چرا تنها باالی سر من ایستاده بود ؟ 

مستقیم به من  شچشم های طالیی نافذ . و به سرعت بدنم منقبض شد مبه آرامی نگاهم را باال برد

 ندخیره شده بود

 ه ام ؟فقط در فکر بودم که آیا چیزی را از دست داد م .یک طرف به طرف دیگر چرخاندن ا ازنگاهم ر  

  چرا داشت به من نگاه می کرد ؟ 

. همواره باعث می شد زانوهایم سست شود ش ماسک ترسناک قرمز . میکائیل به پایین نگاه کرد 

  آن نوع ترس هیجان انگیزی که باعث میشد بیشتر به او جذب شوم . .  همیشه از او میترسیدم 

از این که احساس ترس کنم . این احساس را دوست داشتم  ه .احساس میکردم بدنم به تپش افتاد
  د ما خوشم می

او را دیدم که همانطور که مرا تحت نظر می گرفت  . نشسته بودندارام و ساکت همه پشت سر من 

  داشت به چه فکر میکرد ؟. .  سرش را کمی به طرف دیگر خم کرد 

  اقای فیتز پاتریک گفت  

  سالشه ۱۶اون فقط _ 

نفسم را حبس  . . . هم را گرفت سپس به آقای فیتز پاتریک نگاه کردبرای چند ثانیه دیگر نگا کائیلمی 
سن بازیکن های بسکتبال اهمیت نداشت اما هر . را با خودشان ببرند ن توانند مها نمیکردم . . ان

  سال باشد و مدرسه را با انتخاب خود ترک کند  ۱۸دختری که به آنها ملحق می شد می بایست 

آقای پاتریک به نظر می . با خود ببرند آقای معلم اشتباه برداشت کرده بود  را نمی خواهند منآنها 

میکائیل دوباره به  . .  چشم هایش را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت. .  رسید عقب نشینی کرد 

  . . . دشبه طرف پایین جاری  معرق از ستون فقرات. . من نگاه کرد 

  . . . از کالس بیرون رفت چرخید و سپس 

  در کالس پشت سر آنها بسته شد. پسری که ماسک نقره ای پوشیده بود او را دنبال کرد  

  این دیگر چه جهنمی بود ؟ چه معنی داشت ؟ 

شد با حالتی  هاز گوشه چشم دیدم که سر کلودیا به طرف من چرخید . صدای زمزمه کالس را پر کرد 

نستم انمید م .تمرکزم را به برگه روبرویم بازگرداند. .  گرفتم او را نادیده  .پرسشی ابروهایش را باال برد 

به خانه می  لجکه مدت کوتاهی برای تابستان از کا هایی تنها زمان . .  چرا داشت به من نگاه می کرد

  را نادیده می گرفت نهم مانند همیشه م ها و آن زمان میدیدم . . آمد او را 
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دیگر نمی . .  بعد از گذشت چند دقیقه  . به امتحان دادند همگی به آرامی دوباره توجهشان را 
  به طرف معلم رفته و گفتم  م .تحمل کن متوانست

  ؟میتونم از دستشویی استفاده کنم . .  آقای پاتریک _ 

  دادم تکان بدون انکه سرش را باال بیاورد دستش را برای

خجالتی و همیشه از دردسر دوری . . آرام  . .ساکت . .  بودم  اندانش آموز  نوع من از این. .  بله  

  میکردم 

زمانی که بفهمد قصد بازگشت به کالس ندارم دیگر برای متوقف .  به سرعت از راهرو پایین رفتم 

به طرف ماشین گروه دخترها و پسرهایی که  مخیال نداشت . خواهد بود یرکردن من خیلی د
احتماالً به من می  . کردند برومها خودشان را برای جشن امشب آماده می  هورس من  همراه  به

  مرا ببینند  انهاقرار نبود  . . . نه. .  خندیدند و مرا به کالس باز می گرداندند 

. پنهان شدم  پشت ان  م . میکائیل را دیدمرسدس بنز . به آرامی به طرف گروه ماشینها حرکت کردم 
  یک نفر فریاد کشید  . .  از گوشه آن به آرامی سرم را بیرون آوردم

  اونها رو سوار ماشین کن_ 

کرد و یک بطری می به سرعت دیمون ترانس را شناختم که با آن ماسک سیاه از بین ماشین ها عبور  
وهای سیاه و گونه های برجسته و چشم های تیره خوش با ان م . آبجو به طرف پسر دیگری پرتاب کرد

  اما چیز دیگری راجع به او را دوست نداشتم. .  قیافه بود 

به اندازه کافی در  اما موقتی تازه به دبیرستان آمده بودم چیز زیادی راجع به او نمی دانست 

و بنا به دالیلی .  یستدیده بودم که بدانم چیزی راجع به او درست ن یکریست از او چیزهای  خانه

  که از آن خوشم بیاید. .  نه به همان شیوه که میکائیل مرا می ترساند  . .  این مرا می ترساند

اما یک ساعت دیگر  . . از بازیکنان تیم بسکتبال و چند دختر دیگر د .نفر اینجا بودن ۲۵حدود  

  بیشتری به آنها خواهند پیوستکه بدین معنا بود که افراد . . مدرسه به پایان می رسد 

  یکی از پسرها در حالی که به دیمون نگاه می کرد پرسید  

  ؟ کجا بریم هقرار _ 

  اما این ویل گریسون بود که هنگام گذشتن از کنار دیمون بهش یه ضربه زد و گفت 

  صدای جیغ تو رو بشنوه  هکه هیچکس نتون یجای_ 
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ویل در حالی که ماسک سفیدش را به دست گرفته بود  . ماشین فورد مشکی رنگش را باز کرد و در
  رنگش را باالی سرش قرار داده بود گفت ای که ماسک نقره  چرخید و به طرف کای

  ی خوبی با اون کرده کاراگذشت یک سال  . .  خدای بزرگ اون پاها. .  هی کلی هالپر روی دیدی ؟  _

  گفتدیمون 

  بدون اعتراض هر کاری که بهشون بگی انجام میدن .  گ شده بود دبیرستانی تن یاره دلم برای دخترا _

را به  شکیف و را باز کرد یدر ماشین. ایستاده بود تر میکائیل را نگاه کردم که کمتر از پنج پا آن طرف

ناگهان احساس می کردم دست و پاهایم ضعیف . .  حکم آن را به هم کوبید م و داخل آن پرتاب کرد

به دردسر خواهم افتاد یا یا  . این کار را انجام بدهم ستمی بای؟ نه غلطی می کردم داشتم چ. . شده 
  خجالت زده خواهم شد

    صدای ویل شنیدم که گفت 

  کسی رو دیدی که چشتو بگیره ؟ . .  میکائیل ؟ شب طوالنی بود _

  صدای عمیق او را شنیدم که پاسخ داد  

  شاید _ 

  فکر می کنم کای بود . . . نرمی خندیدو سپس صدای دیگری را شنیدم که به 

  مو به مبارزه می طلب رفیق تور _

  . .  بود مانند اینکه چیزی می دانست ش طوریصدای  

  هاون خوشگله اما اگه به جای تو بودم منتظر می موندم تا به سن قانونی برس _

  صدای میکائیل را شنیدم که پاسخ داد  

  سعی می کنم_ 

نادیده گرفتن اون سخت تر  . . باعث میشهن ایجاد کرده او ت خوبی درگذشت یک سال تغییرا _

  باشه

  دیمون گفت 

  راجع به کی صحبت میکنید ؟  _

  میکائیل با عصبانیت پاسخ داد
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 هیچ کس _

میکائیل دستور داد تا . می بایست قبل از آنکه کسی مرا ببیند از آنجا بیرون بروم . سرم را تکان دادم  

 فت .باال و پایین می ر  . . قفسه سینه ام تند تر نفس هایم تند تر شد وند . . بش همگی سوار ماشین

در ماشین را گرفتم و به محض شنیدن سر و صدای دیگران آن را باز کرده و خودم را به داخل  هدستگیر 

  انداختم 

چنین نمی بایست . امیدوار بودم بین سر و صدای آماده شدن دیگران کسی متوجه من نشده باشد 
چیز هایی از آنها . . مطمئناً در یک سال گذشته توجه زیادی به آن ها کرده بودم . کاری انجام دهم 

اول  استیجآیا این . . اما هرگز آنها را دنبال نکرده بودم . .  متوجه شده بودم که دیگران نمی دانستند 

کسی به او تمایل دارد را تحت نظر ( استاکر : شخصی که به طور بیمار گونه کری بود ؟ ایا دوم از است

  میگیرد و همه جا او را تعقیب می کند ) 

  . . . . حتی نمی خواستم راجع به آن فکر کنم  . .  یا مسیح

  یک نفر گفت کردند . در ماشین ها شروع به کوبیده شدن

  اونجا میبینمت  _

یکائیل می شوند چشم هایم از اینکه متوجه شدم کسانی سواری ماشین م . ماشین زیر من تکان خورد

ساکت حاال پر از خنده و صدای صحبت  فضای . . هر چهار در ماشین بسته شد.  گشاد شدند 

به پشت  . اس یو وی روشن شد و به زندگی آمدموتور   . . زیر بدنم . . .  چندین صدای مردانه شد

اینکه کسی متوجه من نشده می نستم از انمید. اجازه دادم سرم روی زمین قرار بگیرد  . چرخیدم

 بایست احساس آرامش کنم یا از خودم متنفر شوم

 

��� ��� 

 

  خانم فین   از این طرف_ 

  را به طرف آسانسورها هدایت کرد من در حالی که یک دسته کلید برداشت  مرد

  یکی از مدیران . من پترسون هستم _ 

  مپاسخ داد . آن را تکان دادم . دراز کرد  را به طرف من دستش



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 26 

  از مالقات با شما خوشحالم  _

مانند یک  . . طالیی گه هایدکوراسیون اینجا کامال مشکی با ر  . آپارتمان جدیدم نگاه کردم ه البیب

  ین جا زندگی می کنم انمی توانستم باور کنم در  . قطعه هنری به نظر می رسید

  داد توضیح دادهای آسانسور را فشار می دکمهحالی که  مرد در

مطمئنا از دیدن اون خوشحال . منظره شگفت انگیزی داره  . شما توی طبقه بیست و یکم هستید _

  خواهید شد

هیچ چیز بهتر از این نبود که صبح  م .توانستم منتظر بمانسختی می . بهمحکم گرفتم  ار  کیفمدسته  

ها آدم در حالت ختمان های سر به آسمان کشیده و میلیونسا  هها با بیدار شدن از خواب با منظر 
ی گدر شهرهای بزرگ احساس گمشد بعضی ها از بودنشاید  . . جنب و جوش و زندگی روبرو شوی

  باعث می شد هیجان زده و پر انرژی شوم  ماز اینکه جزئی از چیزی بزرگتر باش من . . .  د امانبکن

های نویسنده نقل قول یکی از . خنجر در گوگل تحقیق کرده بودم  به نوشته همراه با راجع دیشب
برنامه ریزی می  ستبه این معنا که کسی که صبور ابپرهیز  . .  از خشم یک مرد صبور   مشهور بود :

  و باید مراقب یک مرد با برنامه ای در سرش باشی  کند

آیا واقعاً می توانست کار  ؟ بودند چه کسانی دیشب مقابل آپارتمان من ؟ اما یک برنامه برای چه 

  برای من فرستاده بودند ؟ انها هورسمن ها باشد ؟ آیا خنجر را

به خاطر این که دیشب مهمانی را زودتر .  تریور مواجه شدمبا امروز صبح که از خواب بیدار شدم  

  رم. . نمی توانستم همه را از خود راضی نگه دا ترک کرده بودم از دستم عصبانی بود 

اما  را فشرد . .  ۲۱دکمه  م .دنبال کرد داخل ان را به اقای پترسون صدای آرام آسانسور بلند شد و

  و از او پرسیدم باال اوردهچشم هایم را . .  ندیدم روی کیبورد باالتر از آن را  ای طبقه

  طبقه باشه  ۲۲کردم اینجا فکر می _

  پاسخ داد

    البی و آسانسور مخصوص به خودش رو داره صورت خصوصی ی بههایانت   اما طبقه . همینطوره _ 

  که اینطور _

و بقیه طبقات در حال حاضر خالی هستند  هآپارتمان کامال بزرگ.  داره  واحدو دطبقه شما فقط   

  بنابراین از یک عالمه فضای خصوصی لذت خواهید برد

  گفت همانطور که در باز شد با لبخند یک قدم جلو گذاشت و 
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  بفرمایید رسیدیم _

پوشیده از  م . راهرواز آسانسور بیرون آمد وم .ما را دعوت کرد که ابتدا پیش بر  وش را دراز کرد ستد 

  بودسنگ مرمر سیاه با نوردهی خوبی 

از باالی شانه به عقب  . هدایت کرد مبطرف چب حرکت کرد و مرا به طرف در اپارتماناقای پترسون به 

. . احتماال باید  با رنگ طالیی روی آن نوشته شده بود را دیدم  ۲۱۰۴ی که شماره در دیگر.  نگاه کردم 

  واحد خالی باشد همان 

   م زده بوداما من همانجا میان در خشک قدم گذاشت آپارتمانداخل مدیر به محض باز کردن در به 

به آرامی به داخل اتاق . این آپارتمان واقعا بزرگ بود .  خیلی خوب این با عقل جور در نمی آمد   ام .. .
بزرگ و اتاق نشیمن گسترده نگاه می کردم دست هایم  پنجره هایهمانطور که به . . قدم گذاشتم 

یکی از دیوارها کامالً از شیشه ساخته  د .دیوارهای آپارتمان به رنگ کرمی بودن شد . آویزان  مکنار بدن

آقای پترسون همانطور که داخل  . دابا چمن های طبیعی زیبایی را نشان میدشده بود و تراسی بزرگ 

  اپارتمان حرکت می کرد راجع به امکانات آشپزخانه و اتاق خواب آپارتمان توضیح میداد

  تکان دادم  سرم را

  . .  صبر کن_ 

  میان صحبت من پرید   اما 

  ساعته بازه  ۲۴آپارتمان وجود داره که هم توی همچنین یک استخر و باشگاه _ 

دستم را باال آورده و قطرات عرق را از روی  م .با اضطراب خندید . می ترسیدمکم دیگر داشتم کم 

آپارتمان همین حاال هم با وسایل گران قیمت و زیبا  . . اینجا چه خبر بود ؟ م . . پاک کرد امپیشانی 

  تزئین شده بود 

آپارتمان یک خوابه با یک حمام سفارش داده   . ریکا فین هستما  من . شده فکر می کنم اشتباهی_ 
اما من دارم کرایه یک آپارتمان بسیار بسیار  کیهنمیدونم اینجا آپارتمان  . نه یه پنت هاوس  بودم

  پرداخت می کنم  رو کوچک تر

نه این که از  . .  کمی گیج به نظر می رسید سپس پوشه خود را برداشت و اطالعات آن را چک کرد 

باشد اما نمی خواستم ماهیانه هزاران دالر به خاطر چیزی که به ان نیاز  خوشم نیامدهاین پنت هاوس 

  کرد خندیددر حالی که کاغذها را مطالعه می م . . . اقای پترسوننداشتم را دور بیانداز 

  فراموش کرده بودم  _
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  به من نگاه کرد 

  ره داده شده متاسفانه اون آپارتمان اجا_ 

  ناامید شدم ند . .افتاد م پایینشانه های

  چی ؟ _

قرارداد  ضرر کردآپارتمان به ما گفت به عنوان  . صاحب مدهاوبه وجود  یمتاسفیم مثل اینکه تداخل _

  که قبالً قرارداد نوشته شده توافقیهنوزم با همون .  اینجا رو برای شما بنویسم 

  کلید را به طرف من باال گرفت  

  نگرفت ؟ ماسهیچ کس با شما ت_ 

ن قیمت قبلی به وچرا می بایست یک همچین جایی رو با هم . . هستم یکم گیجنه و من هنوز هم  _ 
  ؟ من بدید

  زدلبخند  

 ور عذر خواهی ما امیدم . همونطور که گفتم به خاطر تداخل پیش آمده خیلی متاسف هستیم  _

  برآورده کنه  ویازهای شما ر ن  بپذیرید و امیدوارم این پنتوس امسال

  سرش را کمی خم کرد 

  به چیزی نیاز داشتید من در خدمتتون هستم خانم فین_ اگه 

  . . . سپس از کنار من گذشت و در را پشت سرش بست 

 . . دوتمام اکسیژن از بدن بیرون رفته ب ودر حالی که شکمم توی گلویم بود  م .همانجا ایستاده بود 
.  م . به آرامی چرخیدم و اتاق را به دقت بررسی کرد ه . .نمی توانستم باور کنم چگونه این اتفاق افتاد

 من این باال کامال تک و تنها بودم  . . . بیشتر از هر چیز دیگری سکوت اینجا توجه ام را جلب میکرد . 

  دیگری باشم شروع می شد و وقت نداشتم به دنبال مکانی هایم السکروز دیگر . . 

  زیر لب غرولند کنان گفتم 

  لعنت بهش _

  

* * * * * * * 
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دست می آمد به گوشم می  رکه از دو یصدای تق تق. و کامالً از خواب بیدار شدم   چند بار پلک زدم

 رسید

 پ تپ تپتتپ 

یک نفر داشت در میزد ؟ اما چه کسی  یاا  . سعی کردم تمرکزم را به دست آورم. روی بازو تکیه دادم  

  ؟بود 

روی  . به ساعتهم نداشتم  ای امروز تازه رسیده بودم و هیچ همسایه . نمیشناسم امن اینجا کسی ر 

خواب  امالیدم ت ام ر های نشستم و چشم . . . چرخیدم. یک بعد از نیمه شب بود . .  دیوار نگاه کردم 
و تنها با نور ماه بود  ریکاآپارتمان ت. . .  دای در زدن شنیدم مطمئن بودم ص.  را از آنها دور کنم 

ناگهان صدای کوبیده شدن  . . . به دقت به دنبال شنیدن صدای دیگری گوش دادم . روشن شده بود

ه ها را به لحفم. .  نفسم را حبس کردم  . . از جا پریدم . . . .در با صدای بسیار بلندی به گوش رسید 

به ارامی روی نوک انگشتان پا به در  . تلفن را از روی میز کنار تختخواب برداشتم. کناری انداختم 
به خاطر بیاورم . . سعی کردم  به دنبال شنیدن صدای دیگری گوش هایم را تیز کردم  . . نزدیک شدم

بالکن و . . .  ؟ ه ایپنجره های شیش ؟ در ورودی ؟  قفل کرده بودم را اه که آیا تمامی در

   انتهایی ؟  ورودی

متوقف  . به گوش رسید یاما سپس دوباره صدای بلند  . قفل کرده بودم  البته که آن را .  بله . . بله 

     چه کوفتی بود ؟  این دیگر. شدم 

 نستم آیا این صدا ازانمید . . مانند اینکه یک جسد روی زمین افتاده باشد . صدا گنگ سنگین بود 
  باالی سر من می آید یا از زیر پایم یا از کنارم

یک چاقو برداشته و . شدم  واردبه آرامی به اشپزخانه . از حال عبور کرده و به اتاق نشیمن خزیدم  

پشت کمرم   همانطور که به در ورودی نزدیک می شدم آن را. دسته آن را محکم به دست گرفتم 

تا هر . .  تمام موهای روی بدنم سیخ شدند . . بیرون نگاه کردم از سوراخ روی درب به  .  پنهان کردم

ه به شدت لحظزندگی کنم اما در این بایستم و مستقل اندازه که میخواستم روی پاهای خودم 
  وحشت کرده بودم 

رو کامال خالی به . راهاسانسور چند پا پایین تر از حال بود اما به جز آن چیز دیگری قابل دیدن نبود 

.  به سرعت سرم را به پشت چرخاندم . .  وقتی یک بار دیگر صدای بلند تکرار شد . . می رسید  نظر

با بی حواسی به . . صدا را دنبال کردم  . . . صدای بلند کوبیده شدن به طور مداوم به گوش می رسید 
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صدای افتادن جسد روی  . چیزی مانندبالخره گوشم را مقابل دیوار تکیه دادم . نزدیک تر می شدم  نا
  . . . در آپارتمان خالی. .  یک نفر آنجا بود  . . ضربان قلبم باالتر رفتزمین بود . . 

میدانستم یکی . اما کسی پاسخ نداد . . گرفتم  ماستلفنم را باال گرفته و با دفتر نگهبانی طبقه پایین ت 

در نگهبان شاید . در شب این جا باشند  از مدیران این جا کار می کند اما فکر نمیکردم افراد زیادی

را نادیده بگیرم و فردا صبح راجع به آن از  صدا با خود در فکر بودم شاید باید آن. . دفترش نباشد 

ورودی   رفتم صدا بلند تر می شد تا زمانی که نزدیکیین تر میپااما همانطور که  ؟ . . .  مدیر بپرسم
به سمت . را باز کردم و سرم را کمی به داخل راهرو بیرون بردم  در.  پشتی ساختمان ایستاده بودم 

در واحد خود را دیدم و سپس صدای گریه بلند زنی به گوشم   درست شبیه یدر.  راست نگاه کردم 

  . . . دیگر و و یکی و سپس یک صدای دیگر و یکی دیگر. .  سخت تر شد  منفس کشیدن . رسید

  دهانم باز ماند  ؟ . . . کسی رابطه جنسی داشت با آیا 

به بیرون . . اما فکر می کردم قرار است اینجا خالی باشد  .  خدای من. به شدت سعی کردم نخندم 

فقط محض احتیاط و  .  در دستم بود یی که از اشپزخانه برداشته بودمهنوز هم چاقو. قدم گذاشتم 
. . دوربین امنیتی کوچکی در راهرو دیدم . به باال نگاه کردم . به آرامی به طرف در دیگر حرکت کردم 

هنوز هم صدای کوبیده شدن چیزی به دیوار به گوش دادم . . به دقت  م .گوشم را به در چسباند

  اما ناگهان فریاد کشید  . . . نفس نفس دختر که بارها و بارها ناله می کرد . . . گوش می رسید

ً یا . . اوه خدا   اه . .  نه_      لطفا

. حاال صدای جیغ کوچکی که از گلویش بیرون می آمد متفاوت بود . ا در صدایش شنیدم ر  ترس
مان طور که آنجا ایستاده و به دقت گوش . خفه شده بود ه شصدای. وحشت زده به نظر می رسید 

  . .  می دادم ناگهان دهانم خشک شد

  ناله کرد   دوباره با گریه 

  اوه نه خواهش می کنم بس کن_ 

ایجاد کرد  یصدای بلند. اما ناگهان چیزی از آن طرف محکم به در برخورد کرد  . .  فاصله گرفتماز در  

  مزمه کردم . به طرف عقب حرکت کردم ز. 

  اوه لعنت _ 

خود حاال در ترجمه بودم که آیا هر کسی که طبقه پایین باشد  . بابه طرف دوربین سرم را باال گرفتم 
  ؟ داند من اینجا هستممی
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به صورت اتوماتیک قفل . می بایست اما در قفل بود  . .  به طرف در واحد خودم دویدم و مچرخید 
  خیلی نزدیک  . .   تنها چند قدم آن طرف تر از من. صدای ضربه دیگری با در برخورد کرد . شده باشد 

دستم را دراز  دوباره. نفس کشیدنم سریع و دردناک شده بود . چشم هایم را به طرف آن برگرداندم 

  اما حرکت نکرد . . را چرخاندم و عقب کشیدم. .ان  کشیدم  کردم دستگیره در را

  چاقو از دستم افتاد . .  از جا پریدم  . . . یک ضربه ی دیگر 

  لعنت_ 

 م . به سرعت از پلکان پایین رفت. . .  می خواستم آن را از زمین بر دارم که شنیدم در کناری باز شد  

  ار پنهان شدمپشت دیو

  لعنت  

طور که انمن را ببیند . همهر کسی از آپارتمان خالی بیرون می آمد مطمئناً کسی بود که نمی خواستم 

چیزی از  . صدای برخوردبه سرعت از طبقات پایین می رفتم  منگ رفته بودچرا محکم به  چاقو ترسبا 

ها قرار ه ردندستی را دیدم که روی . .  کردم  نگاهی به باالاز باالی شانه  . . باالی سرم شنیده میشد 

  . . .  می گرفت 

  هر کسی که آنجا بود داشت به سرعت از پله ها پایین می آمد 

  خدای من 

. ده بود انسر بدنم را پوشاعرق سر  . .  یک طبقه بعد از طبقه دیگر. با سرعت بیشتری پایین دویدم 

 ند . کامال خسته شده بود پاهایم ماهیچه های. صدای کوبیده شدن نزدیک تر و نزدیک تر می شد 

دری را مشاهده کردم که روی آن نوشته  . .   نفس نفس میزدم ند . . دیگر توان حرکت نداشت هایمپا

گاه کردم اما یک بار دیگر به پشت سرم ن. شدم  واردآن را باز کرده و به سرعت  "  البی : " شده بود
  . . .  ناگهان با دیواری برخورد کردم

  فریاد کشیدم  . .  را گرفتند هایم همانطور که دست هایی بازو 

  . . .  به باال نگاه کردم و نفسم را بیرون دادم 

در حالیکه با گیجی  ند .چشمهایش باریک شده بود. میکائیل کریست را دیدم که باالی سرم ایستاده 

  ده بودم گفتم یخ ز  مسر جای

  میکائیل ؟ _ 

  مرا رها کرد  وهایو باز . . دورتر از خودش . را پایین گذاشت من یک ابرویش را باال برد و 
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  هساعت یک بعد از نیمه شب؟ اینجا داری چه غلطی می کنی _ 

وارد آن من امروز چه متفاوت با آن . . اسانسوری مقابل یک آسانسور ایستاده بود ؟ . . چرا اینجا بود 

اومده بود  یمانند این که همین حاال از کلوب یا جای.  کت و شلوار مشکی پوشیده بود  . . . شده بودم

آمد به تن داشت تا باالی ران هایش میه تاه و تنگی ککودختر جوانی که کنار او ایستاده بود لباس . . 

باز  مموهای .  . دم را به تن دارمبرای خوابیدن پوشیده بو که یناگهان متوجه شدم که تاپ و شورت. 

  احتماالً آشفته  د وبودن

    من . . ._ 

متوجه شدم هر کسی که مرا به طرف پایین راه پله ها دنبال کرده بود هنوز . به پشت سرم نگاه کردم 

  از در بیرون نیامده 

  . . به پایین نگاه کردم . دوباره سرم را چرخاندم 

  یدمیه صدایی از واحد کناری شن_ 

  هنوز هم گیج بودم . سرم را تکان دادم  

  تو اینجا چه کار می کنی ؟ _ 

  با عصبانیت پاسخ داد 

  من اینجا زندگی می کنم _ 

  پرسیدم . کرد را تشخیص دادم قابل تحملی که همیشه با آن با من صحبت می لحن غیربه سرعت 

  فکر میکردم توی ساختمان خانوادت زندگی می کنی ؟ این جا زندگی می کنی _ 

خم کرد و طوری به من نگاه می  یسرش را به طرف دیگر. . دستش را در جیبش شلوارش فرو کرد 

  کرد مانند اینکه احمق هستم 

  چشمهایم را بستم و نفسم را بیرون دادم

  ه تو کسی هستی که طبقه بیست و دوم زندگی میکن . . . البته _ 

جنتلمن . .  دختر زیبایی که کنار او ایستاده بود  . . اسانسور مجزا . . ت را کنار یکدیگر قرار دادمقطعا 

از این بنگاه  خانم کریست که به من پیشنهاد داده بود. . تنهایی که باالی سر من زندگی می کرد 
و آپارتمان  . .  بود و همچنین نام ساختمان خانوادگیشان را هرگز به من نگفته معمالتی استفاده کنم

  کامالً حاضر و آماده برای استفاده . .   الکچری که تنها مخصوص به خودم بود
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تا  . . مسیر من به اینجا ختم می شود  که ندخانم کریست و احتماالً همسرش کامال مطمئن شده بود 
  را نزدیک خود و تحت نظر خود نگاه دارند  نم

  و این کیه ؟ _ 

بسیار شیک که مانند یک ستاره  پوشش چشم های خیره کننده وو به زن جوان با موهای شکالتی 

لب هایش کمی به طرف باال متمایل  . میکائیل مستقیم به روبرو نگاه کرد.  سینمایی بود نگاه کردم 

  شدند 

  دوست دختر برادر کوچیکم_ 

  . .   .ه او   _

حتی نمی توانست نام  . .  دوست دختر برادر کوچکش. بودم  خشمگین شده. نگاهم را از آنها گرفتم 

مطمئن نبودم که از این قضیه . و من دیگر دوست دختر تریور نبودم .  . . . من را به زبان بیاورد 

و می بایست در مکالمات . . ها بود که با او رابطه ای نداشتم ه اطالع داشته باشد اما حاال ما
   ده باشدپیش آم ی صحبت انخانوادگ

  پرسید  

  چی شنیدی ؟ _ 

مطمئن . .  مردد بودم . . به طرف پایین به من خیره شده بود . سرم را باال آورده تا به او نگاه کنم 

احساس امنیت نمی کردم  . ..  بودم که آیا باید راجع به صداهایی که شنیده بودم به او چیزی بگویمن

  باالخره گفتم . میکائیل به ندرت وقتش را به من میداد . . 

  هیچی فراموشش کن _ 

از جیبش بیرون آورد و  یسفید  برای چند لحظه به من نگاه کرد و سپس دستش را جلو آور و کارت

رو به د . به سرعت در های آسانسور خصوصی باز شدن . .  روی دیوار حرکت داد  آن را مقابل سنسور
  دختر گفت

 یک دقیقه دیگه میام باال خیلی احساس راحتی نکن برو باال اما _

اسانسور قدم گذاشت  طرف دختر در حالی که لبخندی شرورانه بر لب داشت سرش را تکان داد و به

  . . در ها به سرعت پشت سرش بسته شدند . 

طرف میز پذیرش حرکت کرد و با کسی که مسئول نگهبانی بود ه ب.  .  میکائیل من را نادیده گرفت 

چیزی مانند کلید به دست او داد و سپس دوباره به طرف من . مرد سرش را تکان داد . صحبت کرد 
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. .  خدایا او زیبا بود . .  قد بلند و هیکل ورزشکاری اش باعث شد دهانم خشک شود  بازگشت . . 
زمانی که به من   هنوز هم . . ا چشم هایم همه جا او را تعغیب می کردمبعد از تمام این سال ها که ب.

  نزدیک می شد بدنم داغ می شود 

نمی  م .تر بیاور کردم ضربان قلبم را پایینسعی می. ام در هم فرو کردم م را مقابل سینهدست های

و آنگونه که با من .  . زد نه بعد از آنکه تمام عمرم من را پس می. .  بایست بخواهم به او نزدیک شوم 

  رفتار میکرد 

  میکائیل به من گفت  . آوردم و با بی حواسی زخم روی آن را نوازش دادم مدستانم را نزدیک گردن

  باال میبرم  وبیا من تو ر _ 

  گفتم . از جایم تکان نخوردم 

  فراموشش کن من به کمک نیاز ندارم _ 

با پاهای برهنه وارد . با بی میلی او را دنبال کردم  . . کرداما به هر حال به طرف آسانسور دیگر حرکت 

  پرسیدم  . آسانسور شدم و او را تماشا کردم که دکمه طبقه بیست و یکم را فشرد

  می دونی من توی کدوم طبقه زندگی می کنم ؟ _ 

جا کنار او ایستاده بودم و سعی  انو من هم  آسانسور شروع به باال رفتن کرد. اما پاسخی نداد 
. . .   خورمنکشم یا سر جایم خیلی وول ن  می خواستم خیلی سخت نفس. میکردم بی حرکت باشم 

  این قضیه را متوجه شود او و می ترسیدم. و گاه بودم اهمیشه به صورت مضاعف از حضور 

ینقدر راجع به این که چه فکری ا . . ناچیز می بیند یچیزی جز موجود ار  میکردم مننشاید اگر فکر  

باد  . .  پایین انداختم و مستقیم به رو به رو خیره شدم ام ر تاما وقتی دس . شدم مینکند نگران می

لبهایم  وند . . وزید باعث شد موهایم روی پوست سینه ام کشیده شدهوا می تهویهخاطر  که به میراا
. . قفسه  تنها چند سانتی متر آن طرف تر از من . . دم جاذبه او را آنجا احساس می کر . .  را لیسیدم 

 از همانطور که احساس داغی . .  گرما روی گردنم باال آمد. باال و پایین می رفت سینه ام به سرعت 

لباس هایم خیلی تنگ تر به نظر  اگهانن. ضربان قلبم شدیدتر می شد  فت .روی شکمم پایین تر می ر 

یا . . . مانند اینکه چند روز بود غذا نخورده ام . . . شکمم خالی به نظر می رسید . . .  می رسیدند 

  مسیح

کردم که دارد به من نگاه می کند اما ساس میندم .احرا پشت گوشم را هایمدستم را باال برده و مو 
ری که ها کاتنبعد از دیدن مدل جذابی که با خودش به خانه آورده بود . به او نگاه کنم  منداشت تار ج

شانه هایم را عقب بدهم و با این قضیه  . . کنم صافرا  متوانستم بکنم این بود که ستون فقراتمی

  مهمان کاری که برای سال ها انجام داده بود . . . درستکنار بیاییم 
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مشخصا مانند پدرش یک جنتلمن . میکائیل اول بیرون رفت  د .باز شدن  هاآسانسور متوقف شد و در 
  مگفت او پشت سر.  او را دنبال کردم . .  مستقیم به طرف واحد من حرکت کرد .  نبود

  ن دادن گفت آپارتمان کناری خالیه ووقتی امروز آقای پترسون اینجا رو به من نش _

  اتاقی که قرار بود مثال خالی باشد نگاه کردم و ادامه دادم طرف  به

  اما کمی قبل تر صداهایی شنیدم _ 

  در پشت سرم نگاه کرد  چرخید و به

  چه نوع صداهایی ؟ _ 

  نفس نفس زدن . . جیغ  . . گریه. .  صدای کوبیدن به دیوار 

  را باال گرفتم و تصمیم گرفتم مبهم پاسخ او را بدهم  چانه اماما 

  یه سری سر و صدا _ 

به طرف واحد . از من عبور کرد . شده  طاقتش طاقبه نظر می رسید . بیرون داد  نینفسش را از بی

. ..  در باز شد .  وقتی در باز نشد چند بار در را کوبید. دیگر حرکت کرد و دستگیره آن را تکان داد 

  اما نگهبان طبقه پایین از آن بیرون آمد ند . چشم هایم از روی تعجب گشاد شد

  چک کردم و اونجا هم اثری از از درگیری ندیدم رو ور قربان راه _ 

  دائیل پاسخ داکمی 

  رو هم چک کن برو طبقه پایینو بعد مطمئن شو در آپارتمان قفل بشه . متشکرم  _

  بله قربان  _

قفل کرد و به طرف  را همان طور که میکاییل دوباره به طرف من بازگشت نگهبان را دیدم که در

در کلید هایی را بیرون آورد و  . میکاییل دستش را در جیب شلوارش فرو کرد آسانسور حرکت کرد

  واحد من را باز کرد   چشمهای طالیش بی حوصله تر به نظر می رسیدند از من عبور کرد و درحالی که 

  او را به داخل آپارتمان دنبال کردم 

  وی خودم قفل کردم ؟و ر از کجا میدونستی در ر _ 

  نمی دونستم  _ 

  داخل جیب شلوارش قرار داد ا دوبارهکلیدها ر 
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کلید نداشتی و در پشتی آپارتمان از داخل قفل   با خودت . همینطور باشهاما شرط می بستم که    _
  اینو به خاطر داشته باش . .  میشه

  .   او را تماشا کردم که به داخل آپارتمان رفت 

عاشق این بودم که در اتاق من باشد با من صحبت کند مراقبم  . .  روز پیش ۵جهنم . .  سال پیش  

وز هم مانند هوایی که تنفس هنبود که حاال داشت انجام می داد  یکاربا اینکه این باشد . . . اما 

  ن بسیار بی اهمیتاهمچن. . کرد برای او نامرئی بودم می

و آرزو می  . .  واضح و وحشی . .  هنوز هم در ذهن من زنده استی یک شب تابستانی خاطره  اما
در انتها به هر حال  . .  تبدیل شد فتضاحدر آخر به یک ا اما . کردم او هم آن را به خاطر داشته باشد

  من را نادیده گرفت   کردکه با من برخورد می دیگر اوقاتیدرست مانند 

مستقیم به روبرو خیره شده بودم و منتظر بودم آنجا را . م در هم فرو کردم ادستهایم را مقابل سینه 

  ترک کند

درهای شیشه ای را هول . . بیرون آمد  . . را . . و تراس  پشتی در . .  ورودی . اتاق ها را بررسی کرد  

  بی حالت توضیح داد  یبا صدای . داد تا کامالً مطمئن شود قفل هستند

برای کارکنان این جا غیر معمول نیست که از یکی از اتاق های خالی این جا استفاده کنن به هر حال _ 

   ارومه   حاال همه جا

  گفتم. داشته باشم  ای جسورانهی خودم را مجبور کردم چهره . م سرم را تکان داد

  نیاز ندارم  تهمون طور که گفتم به کمک _

  لبخندی نرم در چشم هایش دیدم . . به باال نگاه کردم  د . صدای او را شنیدم که به آرامی خندی

  داشتی ؟   نداری ها ؟ همه چی رو تحت کنترلت_ 

در . دوباره به طرف من آمد و با تکبر به من نگاه کرد . . جواب او را ندادم . . چانه ام را کمی باال گرفتم 

  حالی که به اطراف نگاه می کرد گفت

 . .  رو به دست آورده باشی ین جاییکار کرده باشی تا همچ حسابیآپارتمان خوبیه می بایست  _

 مخارج تحصیلت همچنینو ا تا باهاش قبض ه ارید تهمچنین برای پول هایی که توی کارت اعتباری

  و همچنین برای اون ماشین جدید خوشگلت  . . . پرداخت کنی ور 

نستم با آنها چه کار کنم به من هجوم اسیلی از احساساتی که نمی د م . . دندان هایم را به هم فشرد

     آورد
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که او می گفت  هم و به این آسانی ها  . .  عادالنه نبود. گفت متنفر بودم از چیزهایی که به من می
  چشم هایش را باریک کرد . .  قدم به طرف من برداشت  یک . .  نبود

اما چی میشه اگه یه .  تو از برادر من از خانواده من از مادرت و حتی از دوستای خودت فرار کردیم _ 

و رو دوست آدم هایی که ت . . پول . . خونه . . روز بفهمی تمام اون امنیت هایی که ازشون فرار کردی

دیگه دوروبرت نباشن ؟ اون موقع به کمک نیاز پیدا خواهی کرد ؟ اون موقع باالخره متوجه  . . دارن

  نها نیاز نداری چقدر شکننده ای ؟اومیشی بدون تمام اون راحتی هایی که فکر میکردی به 

حتماً از پول لذت می بردم شاید  . .  . تمام تالشم را می کردم تا خودم را لو ندهم. به او خیره شدم  

اگر واقعاً در تصمیم جدی بودم و مجبور بودم کارتهای اعتباری ماشین و همه چیز را بیخیال شوم می 

آیا واقعا من آن چیزی بودم که سعی داشت القا کند ؟  . .  بکنم راجع به تصمیمم فکربایست دوباره 

  کند یا بجنگد ؟  واند به خاطر چیزی تقالبزرگی می کرد اما هرگز نمی تبچه ای که ادعای 

  خش دار و آرام گفت  یبا صدای . را نوازش کردانها یک دسته از موهایم را گرفت و بین انگشت هایش 

دختر های خوشگل همیشه یه چیزی برای معامله دارن  . می کنم مشکلی داشته باشینفکر . .   نه_ 
  مگه نه ؟ 

  قفل شد و با عصبانیت دستش را کنار زدم  شاهم به نگاهنگ. چشمهایم به سرعت باال آمد 

  مشکل لعنتیش چه بود ؟ 

  مرا دور زد و به طرف در حرکت کرد . یک گوشه دهانش به لبخندی به طرف باال متمایل شد 

  شب بخیر هیولی کوچولو_ 

  به سرعت به طرف او چرخیدم و او را دیدم که از در بیرون رفت و آن را پشت سرش بست  

  هیوالی کوچولو 

  نه بعد از آن شب. . .  آن نام را سه سالی بود که نشنیده بودم ؟  چرا مرا با آن نام صدا زد 

 

 

* * * * * * * *  
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 میکائیل 

 

به سختی نفس  . که همین حاال آن را زیر پا گذاشته بودم. .  .  قانون شماره یک. با اون تنها نباش . 

همان طور که به باال رفتن شماره ها روی آسانسور خیره شده بودم بازوهایم را مقابل . می کشیدم 

من بهتر از . آنطور که من میشناختم . . نه  هیچ کس او را نمی شناخت . کردم  قفلسینه ام در هم 

  اریکا فین نقش را خوب بازی می کرد  . .  و چقدر خوب استامی دانستم  . .  اینها می دانستم

یک . . . دوست دختری دلنشین برای برادرم . . تر وظیفه شناس و از خود گذشته برای مادرش دخ

  . . . همه عاشق او بودند . .  شد جامعه ای که در آن بزرگ می برایدانش آموز درخشان و دختر زیبا 

خواست بدجوری دلش می. . ناچیز و ناپیدا است . .  فکر می کرد برای من هیچ اهمیتی ندارد او 

  . . . چشمهایم را باز کنم و دوباره او را ببینم

هرزه ی حیله گری زیر آن   می دانستم چه  . .  مه ااما متوجه نبود که همین حاال هم این کار را کرد 

  ماسک درخشان و بی عیب و نقص هست

م ؟ چرا می به خاطر کدام جهنمی او را به آپارتمانش برد. . . و نمی توانستم آن را فراموش کنم  

باعث می شد  . .  باعث می شد بلغزمبه او نزدیک بودن ؟ بایست مطمئن باشم در امنیت است 
  فراموش کنم 

وحشت زده کوچک و شکننده به نظر می  . .  ویددبا سرعت و با حالتی ترسیده از پلکان پایین می 

  و تمام غرایض من به سرعت به کار افتادند . . رسید 

 خوبی بازی میکردبله نقشش را به 

  با او تنها نمون. . .   هرگز . . .  با اون تنها نباش  

به اتاق نشیمن تیره ام وارد شدم . قدم گذاشتم  مواحد  درهای آسانسور باز شدند و من داخل راهرو 

که دختری که باال فرستاده بودم و تقریباً فراموش شده بود را دیدم . سپس قدم هایم را آرام تر کردم 
  کامال برهنه  سط اتاق روی یک صندلی چوبی نشسته بود . . .و

چشمهایم . . بیشتر زنها منتظر راهنمایی می ماندند . سوپرایز کرد  مرا خالقیتش. را پس زدم  لبخندم 

به طرف صندلی حرکت کردم . لبخندی کوچک لب هایش را به طرف باال متمایل کرد .  را باریک کردم 
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کامالً . .  به چشمهایم اجازه دادم سراسر بدنش را از نظر بگذراند .  ایستادم  وقدم مقابل ا  یک. 
  حاضر و آماده منتظر من بود 

صورتش را به دستم تکیه . دستم را باال آورده و روی گونه اش کشیدم . هیکلش بی نقص و زیبا بود 

گاز ان را  و . . . گرفت  انگشت دستم را بین دندان هایش. با حالتی سرخوش مرا نگاه میکرد . داد 

آن را می . . . ایا  به طرف پایین به او خیره شدم و منتظر بودم که بعد چه کار خواهد کرد  . گرفت

   رفت ؟یا گاز میگ لیسید ؟ . . .می  کید ؟ م

وقتی یک زن به جای . .  مد اوقتی به همان اندازه که به کسی لذت میدادم دریافت میکردم خوشم می

  . . آنکه بی حرکت یک جا بشیند آتش درونش را نشان می دهد 

این کار . . نگاهی خجالتی به من تحویل داد و توپ را در زمین من رها کرد . . تنها آن را رها کرد اما او 

  او یک قطعه گوشت مشتاق باشد  اینکه و. . . من بود که به او حمله کنم 

  م سر رفته بوده ادازه جهنم حوصلبه ان. . . خدایا 

  چانه اش را باال گرفتم و با صدای آرام به او دستور دادم  

  همینجا بمون_ 

  به کمی زمان نیاز داشتم تا برای چیزی که دیگر نمی خواستم سر حوصله بیایم  

زیر دوش قدم . سر راه کتم را بیرون آوردم و وارد اتاق خوابم شدم . از پله ها باال رفتم .  گذشتم  اواز 

داشتم  هاییگاهی اوقات وقتی دوست دختر . . کامالً از زاویه تخت خواب قابل دیدن بود . که گذاشتم 

  ها را نگاه کنم به کار می آمددوش گرفتن بازیهای آن ماهنگکه میخواستم 

هیچ عجله ای برای . زیر دوش قدم گذاشتم . روی زمین انداختم  لباس هایم را بیرون آورده و آنها را 

که در باشگاه در حال  یامیدوار بودم بتوانم بگویم تمام ساعت های . بازگشتن به طبقه پایین نداشتم
اما  . .  تنش در بدن و افکارم شده بود ثم باعاندتمرین کردن و آماده شدن برای فصل جدید میگذر 

  می دانستم که اینگونه نیست

مسئله . نه تقریباً تمام زندگیم اینگونه زندگی کرده بودم و در بهترین حالت ممکن خود بودم  

  بلکه او بود . . .  بسکتبال نبود 

توانستم به چیز دیگری و من به سختی می. . . آنها اینجا بودند  . .  سال طوالنی اینجا بود ۳بعد از 

  فکر کنم 

  ؟ا خود در تعجب بودم وقتی همه چیز گفته شود و همه کارها انجام شود آیا هنوز هم مرا می خواهدب
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او آیا وقتی باالخره  . .  نگاه می کرد و احتماال امیدوار بود او را لمس کنم اکه مر  یهایبعد از تمام سال 
   د ؟شخواهد  از من مشمئز بگیرم و بدنم را محکم به بدن او بچسبانم را 

اما نه تا زمانی که آرزو میکردی ای کاش از من . . .  قراره توی تخت خواب من باشی عزیزم  . .  اره

  متنفر بودی

با فکر کردن  تنها احساس می کردم. سرم را پایین انداختم و چشمهایم را بستم . نفسم را بیرون دادم  

تا این گونه بدنم مام چیزی که نیاز بود ت. . .  لعنت خدا  . .  به سختی واکنش نشان داد مبه او بدن
  و تقریباً در آسانسور کمی قبل تر خودم را باختم . .  و بود ا فکرواکنش نشان دهد تنها 

عقل   می کرد وانمود کند وقتی کنار من است سعیآن طور که . . سرگرم کننده به نظر می رسید 

باعث میشد سینه اش باال و  شسریعور که نفسهای طان. .  لعنتی اش را از دست نمی دهد 

 کنم که حتی در خواب هم اسمم را فریادبو ا با یکار هایم دلم بخواه دشعث میبا ود . . .ر   پایین

  . . .  کشدب

آن پوست طالیی که به خاطر گذراندن تابستان در آن شهر آفتابی برنزه شده مانند یک غذای لذیذ به  
 نرم و وسوسه انگیز اف که روی صورتش کشیده می شدند آنقدرنظر می رسید و آن موهای بلوند و ص

در تمام زندگی به خوبی  . به نظر می رسید که نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و آنها را لمس نکنم

نمی  چندانی اهمیت او در ابتدا برای من خیلی جوان بود و به . سعی کرده بودم تا او را نادیده بگیرم

  به خاطر این که می بایست صبور باشمو بعد  . .  دادم

  اینجا بود و همچنین من  . . او حاال زمانبندی بی عیب و نقص بود 

  من تنها نبودم و بهترین قسمت ؟ او نمی داند که ما می دانیم

  نمی داند که داریم سر وقتش می رویم  

به سختی خودم را کنترل  بدنم آن چنان پر از نیاز بود که. به سختی نفس می کشیدم . آب را بستم  

دختری که امشب  . از حمام بیرون آمده و از پله ها پایین رفتم . ه دور کمر پیچیدمولیک ح. می کردم 

حاال که بدنم پر از نیاز بود به طریقی . . به مهمانی تیم برده بودم هنوز هم در صندلی نشسته بود 

  آماده نبودم اما هنوز هم کامال  . . .  جذاب تر به نظر می رسید

نورهای شهر شب را روشن کرده . یک لیوان نوشیدنی برای خود ریخته و به طرف پنجره حرکت کردم 
وقتی تازه به این شهر وارد . بود باعث می شد منطقه پایین مانند دریایی از ستاره ها به نظر برسد 

چه . . هر بیشتر چیزها این گونه بودند . . رسد شدم متوجه شدم که از فاصله دور زیباتر به نظر می

  شدکمتر می انها زیبا نزدیکتر میشدیم زیبایی یز هایبه چ

  کشش و جذابیت در رمز و راز بود نه در ظاهر 
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بود  ترطبقه پایین  یک شآپارتمان . .  را از بین پنجره دیدم  ریکا . .  اجازه دادم پایین بیایدم به نگاه  
منظره عالی به حیات و همچنین واحد او  مبنابراین از پنجره می توانست . .  اما نه دقیقاً زیر طبقه من

  داشته باشم 

با خود در فکر بودم که دارد  . کند که اطراف آپارتمان حرکت می دیدمرا  . اوچشمهایم را باریک کردم 

  ؟ چه کار می کند

روی یک نردبان قدم  . ود و یک سطل رنگ روی زمین قرار داشتپایین دیوارها روزنامه انداخته ب 
  چیزی را روی آن کشید  . . روی انگشت های پا بلند شد و از باالی دیوار ها . گذاشت 

  چرا داشت دیوارها را رنگ آمیزی می کرد ؟ . بعد از نیمه شب بود  ۲تقریباً ساعت 

قابل  شباال رفته و پوست نرم شکم  کمی لباسش . کامالً در دید من بود شزیبا و کوچک باسن

  جریان پیدا کرد و ضربان قلبم تند تر شد مگرما در سراسر سینه و پایین بدن . .  مشاهده بود

 عنوان نمی دانست که چگونه از آن استفاده کند هیچ   اگرچه به . . . ریکا بدن فوق العاده ای داشت 
 . . . .  

همانگونه برهنه کنار . دختر پشت سرم آمد  د .م کشیده شدنخنک و نرم روی شانه های یدست های
 ستالمپ های آپارتمان روشن نبودند بنابراین ریکا اگر به باال نگاه می کرد نمی توان . من ایستاد

  چیزی ببیند 

سپس به طرف من . دختر به بیرون پنجره نگاه کرد احتماالً می دید که دارم به چه چیزی نگاه می کنم 

  دستش را زیر حوله برد .چرخید 

  همممم . . . از اون خوشت میاد _ 

  مرا نوازش میکرد ریکا را تماشا می کردم همان طور که دختر. بی حرکت ایستادم  

  نه  _

مدت زمانی خیلی دور برای چندین ساعت احساس می کردم می توانم  . .  م اینگونه باشدنمی کنفکر 
  اشتباهی بود که به قیمت آزادی دوستانم برایشان تمام شداین . . . . و به او اعتماد کنم 

  اما اونو میخوای _ 

به پایین نگاه کردم و . کنم  نوازش را دستم را جلو برده و دختر امتاسفانه هیچ اشتیاقی نداشتم ت 

و قطرات رنگی که  . دیدم که ریکا از نردبان پایین آمد و روی دست ها و زانو هایش روی زمین افتاد

  ناله کردم. . . روی کاشی ها افتاده بود را پاک می کرد 
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  اره خیلی شیرین و بی گناه مگه نه ؟ _ 

  زیر لب زمزمه کردم. آب گلویم را قورت دادم و به ریکا خیره شدم . نم خشک شده بود اده 

  هیچ کدوم از این ها نیست _

  دختر سر به سرم گذاشت 

  نخجالتی ترن از بقیه آتشی تر   ی که از همهایاونشاید اما باالخره  _

  زمزمه کرد. سپس به طرف جلو خم شد و لبهایش را روی گردنم کشید  

  حرفم حقیقت داره چه اندازهشرط میبندم برادرت می تونه بهت بگه تا  _

  یا مسیح  

و به دیواری که به نظر می  ههمانطورکه ریکا روی زانوهایش نشست. دستم را مقابل پنجره قرار دادم 

امیدوار بودم حقیقت نداشته . کرد به طرف جلو خم شدم  می نگاه سترنگ شدن ا  رسید آماده
اینکه برادرم تا آن اندازه که دوست دارد بلف بزند او را نشکسته و   تنها دو چیز میخواستم . . ..  باشد 

جنگجویی بیشتری داشته ی امیدوار بودم روحیه و اینکه ریکا آنطور که  . . در دست خود نگرفته باشد

  باشد 

  دختر همانطور که فکم را می بوسید زمزمه کرد 

  شرط میبندم میدونه اون دقیقا چی دوست داره _ 

  محکم آن را گرفتم . زیر چانه اش قرار دادم  اسرم را چرخاندم و دستم ر . به سرعت صاف ایستادم 

  توی حس و حالش نیستم  . حاال برو خونه. ع به اون میدونه که چیزی راج هبرادر من آخرین کسی_

گیج  . ابروهایش به یکدیگر نزدیک شدند . از روی شوک نفس بلندی کشید . ول دادمهاو را به عقب 

  به نظر می رسید

  تو . . .   اما _

  اشاره کرد به پایین تنه ام 

  این برای تو نیست و خودتم اینو میدونی _ 

ریکا را دیدم که موهایش را پشت سرش . حوله را محکم دور کمرم پیچیدم . ه رو کردم دوباره به پنجر 

صدای آسانسور را پشت سرم شنیدم به در ان لحظه اما  . جمع کرد و خم شد تا قوطی رنگ را بردارد
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به او .   دختر را دیدم که هنوز هم برهنه آنجا ایستاده. سرعت از باالی شانه به عقب نگاه کردم 
  هشدار دادم

بیشتر از این که تو رو این مدلی ببینن دوست  ویک نفر داره میاد و اونا چیزی ر  . عجله کنی هبهتری _

  ندارن

نمی دانستم آیا  . ناراحت به نظر می رسید . مردد بود. نگاهش از یک طرف به طرف دیگر رفت  

  اهمیت نمی دادمواقعا ؟ . . . یا تنها به او بر خورده بود  ؟ واقعا ناامید بود

که قبال روی زمین بالخره چرخید و به طرف لباسهایی  . . . قبالً پولش را به او داده بودم بهر حال
دوباره به پنجره نگاه  . صدای حرکات او را شنیدم که لباس هایش را میپوشید انداخته بود حرکت کرد .

  رنگ مورد عالقه من . . .کردم و ریکا را دیدم که رولر را در رنگ قرمز فرو کرد 

صداهایی عمیق که وارد می . ستون فقراتم را صاف کردم . دوباره صدای آسانسور به گوش رسید  

شدن را شنیدم به عقب چرخیدم و دختر را دیدم که کفش هایش را به پا کرد و به طرف آسانسور به 

کی که بین خود تعریف کرده بودند به جو د .وارد اتاق شدن . . ویل . . کای . . دیمون. . .   راه افتاد
بازویش را دور کمر او  . سعی کرد به سرعت از آن ها عبور کند اما دیمون او را گرفت د .دخترمیخندیدن

  حلقه کرد

  او فکر می کنی داری کجا میری ؟   _

  حلقه بازویش را در مقابل تقالی ضعیف و مصنوعی دختر تنگتر کرد 

  به این زودی تموم شد ؟ . . میکائیل _ 

دختر را دوباره با خود به اتاق . دیمون کای به حرکت کردن ادامه داد .   ویل خندید و سرش را تکان داد

شلواری که آن روز در آنجا قرار داده بودم را پوشیدم و حوله را . روی صندلی تکیه دادم . نشیمن آورد 
  گفتم  . به کناری انداختم

  تنهاش بزار _ 

چیزی که دیگر از دیدن آن . چالش در آنها موج میزد  د .چشمهای تیره او به طرف من کشیده شدن اما

دستش را داخل جیبش فرو برد و یک . لبهایش به لبخندی متمایل شدند . داشتم خسته میشدم 

  مقابل گونه دختر زمزمه کرد. . دسته اسکناس بیرون کشید 

  مهربان خواهم بود _

؟ احتماالً با خود در این فکر بود که پروتکل چگونه است . نگاه کرد من  اند و بهدختر سرش را چرخ 
  وقتی مشتری قبلی داخل اتاق ایستاده فرصت بعدی را هم به دست گیرد ؟ 
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ویل به اندازه کافی او . من امشب تنها به یک نفر نیاز داشتم که در یک مهمانی خصوصی کنارم باشد 
تنها از مسخره بازی های دیمون خسته . سالمتی مشکلی نداشته باشد ی شناخت که از لحاظ م  را

دیمون به سرعت لباس او را تا روی . شده بودم اما دختر به طرف او چرخید و به آرامی پول را گرفت 

  او را بلند کرد و در حالی که دندان هایش را بیخ گوش او نشان می داد گفت . . کمر پایین کشید

  من هرگز مهربون نیستم . . دروغ گفتم  _

داخل اتاق خواب مهمان ناپدید . و او را پایین را برد  پوشاند به سرعت لب های او را با لب های خود 
  ندشد

قبال هرگز  . از چالش مداوم با او حالم به هم می خورد . با عصبانیت نفسم را از بینی بیرون دادم 

ما را به داشتیم تمامی تفاوت هایی که  . از دوستی بودیم یمن و دوستانم همگی الگوی . اینگونه نبود

  داشتیم اما هورس من ها شکست ناپذیر بودند  هایی ما نقاط ضعف. ..  طرف یکدیگر می کشاند 

ما یک . کرد جایی که یک نفر کم می آورد دیگری آن را پر می .همگی استعداد های متفاوتی داشتیم 

  تغییر کرده بود  . . .  چیزهایی. گر چنین چیزی حقیقت داشته باشد بودم دینمطمئن . اتحاد بودیم 

توپ کنار . ویل به طرف یخچال حرکت کرد و یک ساندویچ بیرون کشید . کای روی مبل نشست 
با دهانی پر فریاد . .  ش برخورد کرد ویبه باز . پنجره را برداشتم و آن را محکم به طرف او پرتاب کردم 

  کشید 

  مشکلت چیه ؟ . . واوو_ 

  فریاد کشیدم  

  بودی ؟  ۲۱۰۴واحد  یتو وت_ 

اینگونه از  . کشانده بودیم ۲۱دلیلی وجود داشت که ریکا را به واحد  . خودم پاسخش را می دانستم
اما کامالً از این حقیقت آگاه بودم که احتماالً دوستانم فرصت این که از . همسایه ها فاصله می گیرد 

آنها در این ساختمان .  استفاده کنند یا سر به سر او بگذارند را از دست نخواهد داد  ناریآپارتمان ک

  زندگی نمی کردند اما به طریقی کلید آپارتمان را به دست آورده بودند 

لقمه اش را پایین داد و  . ویل چشم هایش را به طرف دیگری گرفت اما نیشخند روی صورتش را دیدم

  شانه اش را باال انداخت . رد صورتش را به طرف من آو

. . . تو دیمون رو میشناسی . ممکنه یه چند تا دختر از کلوپ با خودمون به اینجا آورده بوده باشیم _ 
  کم سر و صدا به پا میکنه یه همیشه 
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می دانستم که در نقشه آنها دخالتی نداشته اما از اینکه جلوی آنها را نگرفته بود . به کای نگاه کردم 
فرو کردم و ویل را با نگاهم سر جایش میخکوب  مانگشت هایم را بین موهای نمدار  . بانی بودمعص

  کردم 

اون خواهید  اب ون ر وباالخره سرگرمی خودت . ریکا ممکنه جوان و بی تجربه باشه اما احمق نیست_ 

گیر بندازیم اشیم . . داشته باما نه اگه قبل از اینکه اون رو جایی که میخواهیم  .  قول میدم . . داشت

  فراریش بدید

  به طرف پایین خم شد تا توپ را بردارد   ویل

  من و کای برای ماه هاست که هیچ اقدامی انجام ندادیم _ 

  می فشرد به طرف من حرکت کرد انش همانطور که توپ را بین دست

داشته باشه موافقم اما با این که منتظر دیمون بمونیم تا اون هم سهم خودش رو توی این ماجرا _ 

  ندن لعنتی خسته شدم میکائیلودیگه از منتظر م

او و کای بر اساس اتهامات مجازات کمتری  . یگر دارد تمام میشودشان می دانستم که صبر و حوصله  

همگی منتظر بودیم  . . . برای اینکه انصاف را در حق دیمون رعایت کرده باشیم. دریافت کرده بودند 
  از زندان آزاد شود تا او هم 

  ؟ چی نشون دادیداون ی ه شیرین کاری دیشب که با پوشیدن ماسک خودتون رو مقابل خون_ 

   از این کار خود بسیار راضی بود. . خندید  

  بهمون یه وقت استراحت بده . این به خاطر دوران قدیم بود  _ 

  سرم را تکان دادم

  این همه مدت صبور بودیم  _ 

  پاسخ داد

  تو توی کالج بودی  . ما صبور بودیم . . نه _ 

  به او گفتم . از او بلند تر بودم  اینچ 4 حداقل. به طرف او بر داشتم  یقدم 

م توی یمیخواست . بدون هیچ دوست و آشنایی . توی این شهر می خواستیم و اون اینجاست واون _ ما
  این ساختمون با همگی ما باشه و این اینجاست

  سرم را به طرف پنجره پشت سرم حرکت دادم  
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مثل یک اردک میمونه که توی تله نشسته و خودش . دره  هتمام چیزی که اون رو از ما جدا میکنه ی_ 
  نمیدونه 

  یادآوری کردم  . روی من باریک شدند اما هنوز گوش میداد شچشم های سبز 

همه . بنابراین همه چیز رو خراب نکن . یخوایم چی ازش م  قبل از اینکه اونو بگیریم دقیقا می دونیم_ 

  نقشه خراب میشههچیز طبق نقشه پیش میره اما اگر قبل از زمان موعود احساس کنه در خطر 

. . سویشرتش  کشید  ینفس عمیق . هنوز هم به طور مشخص عصبانی بود. به طرف دیگر نگاه کرد  

از پله ها پایین رفت و به  . انداخت و اتاق را ترک کردسرش را بیرون آورد و آن را روی مبل را از باالی 
  طرف زمین بسکتبال خصوصی حرکت کرد

دست هایش را روی سینه اش در هم فرو . کای از روی مبل بلند شد و به طرف پنجره حرکت کرد  

بال را دن شنگاه. دستم را روی پنجره قرار دادم . کنار او رفتم  . کرد و درسکوت به بیرون خیره شد

  می گفتم ابه آر  . کشیدمی ریکا را دیدم که رولر را روی دیوار باال و پایین . کردم 

  ا رو دریافت نخواهد کرد مو به زودی چیزی جز حسن نیت . کامال تنها  . اون تنهاست_ 

. او را به دقت بررسی می کند  ک شدهنگاهم را به طرف کای آوردم و دیدم که با چشم هایی باری
. گاهی اوقات او می توانست خیلی ترسناک تر از دیمون شود  . به هم چسبیده بود فکش محکم

همواره . .  ظاهر خشن . . با آن چشمهای تیره . . .  حداقل دیمون ظاهرش را رو می کرد اما با کای 

  به ندرت راجع به خودش صحبت می کرد .  سخت بود که حدس بزنی چه فکری در سر دارد 

    از او پرسیدم

  مردد شدی ؟ _

  تو چی ؟  _

اینکه این را بخواهم یا از هر کدام از . نگاه کردن به بیرون پنجره ادامه دادم و او را نادیده گرفتم به 
سال پیش ریکا فین کوچولو می خواست با  ۳ . ال نبودهوهرگز یک س؟ . . . این نقشه ها خوشم بیاید 

هیچ راهی وجود  . . .  و او به ما خیانت کرد. .  اه دادیم ر  را بین خود پسر ها بازی کند بنابراین ما او

  فراموش کنیم  را نداره که که ان

  د پیدا کنن اآرامش خود ر  دنانمن میتو ندوستا شودبه محض اینکه انتقام گرفته 

  کای همانطور که صحبت می کرد نگاهش را روی او نگه داشت 
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اونا بر اساس غرایزشون عکس العمل نشون میدن . دیمون و ویل کورکورانه رفتار می کنن میکاییل  _
حاال بر . .  از هر چیزی نجات بده  ونها ر او هل می تونپواما برای مردهای که زمانی فکر می کردند 

  نن که حقیقت نداره وداساس تجربه می

  رد سرش را چرخاند و نگاهش را به نگاه من قفل ک

هیچ دو دلی جایگاهی  . . هیچ دوست حقیقی آنجا وجود نداشت . .  وجود نداشت هیچ بازی اونجا _ 

  که اونها یاد گرفتنه ی و این چیزیردکمی فقط می باید عمل . نداشت 

 این اولین باری بود که کای راجع به زندان صحبت می کرد گشت . نگاهم دوباره به بیرون از پنجره باز  
نستم وقتی آماده باشد خودش صحبت خواهد اشاید برای اینکه مید . چیزی نپرسیده بودم او ازهرگز . 

من  . .  تقصیر من بوداینها  می دانستم تمام . . شاید به خاطر اینکه احساس گناه می کردم . . کرد 

  من بود  همه اینها تقصیر. . من به او اعتماد کرده بودم  . . آن شب او را با خودم آورده بودم

  را نادیده بگیریم  او سعی کردم هشدار. سرم را تکان دادم 

م وآر  ور  م اونهاهمیشه میتونستی. بودن هم اما همیشه تحت کنترل  . اونا همیشه اینطوری بودن_ 

  کنیم 

 که واقعا نو تنها چیزی که میدونن اینه که خودشون تنها کسی هست ناما حاال هیچ حد و مرزی ندار _ 

  بهش اعتماد داشته باشن  نمیتون

  ؟   منظورش چه بود

  که آنها ممکن است برنامه های خود را داشته باشند ؟

 . و چیزی در درونم به هم پیچید . . . نگاهم روی ریکا افتاد که با حرارت روی کارش تمرکز کرده بود 

تمامی نقشه ها را دور  اگر آن ها . . . احساس درد می کردام  تا جایی که سینه . .  منقبض شد  مبدن
  ریخته و طبق برنامه خودشان آنگونه که دوست دارند عمل کنند من چه کار خواهم کرد ؟ 

  مد می ابه هیچ عنوان از آن فکر خوشم ن

. .  راجع به او بشنوم و منتظر بمانم  . .  به مدت سه سال مجبور بودم در خانه خودم به او نگاه کنم

اینجا بود و ما  او حاال. . . تبدیل شوم  او میخواستم این بود که به کابوسدر حالیکه تمام چیزی که 

  آماده بودیم

  زمزمه کردم  

 نمیتونیم متوقف بشیم_
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روی او قفل  اش نگاه تیره. همیشه قادر به این کار بودیم . توانستیم دیمون و ویل را کنترل کنیم می 
  شده بود

فقط دارم میگم همیشه چیزها طبق . هر بالیی که سرش بیاد حقشه . . نمی خوام متوقف بشم  _ من

  اینو به خاطر داشته باش . .  نقشه پیش نمی رن

 ان احساس سوزش . لیوان بربون که روی میز قرار داده بودم را برداشتم و آن را یکسره سر کشیدم 

  را به هم چسباند  زبان و گلویم

باالخره زمانش رسیده بود  . ار نیست راجع به آن نگران بشومحرف او را به خاطر خواهم داشت اما قر 
  ناگهان مانند اینکه باالخره متوجه شده بود دارد چه کار می کند پرسید  . نیماکه کمی خوش بگذر 

  رنگ می کنه ؟  وبعد از نصف شب دیوار ر  ۲ساعت  ارهچرا د_ 

  ؟ شاید بعد از نمایش دیمون و ویل نمی توانست بخوابد . هیچ ایده ای نداشتم 

  کای در حالی که لبخند کمرنگی روی لب هایش نشسته بود به او خیره شد

  ؟خیلی خوب بزرگ شده مگه نه  _

  داشت  یکننده ا هدیدصدایش آرام بود اما حالت ت

  وه بله. ا  چشم ها و لب های هیپنوتیزم کننده و بدن جذاب . .. . پوست زیبا _ 

مادر ریکا با استفاده از چهره زیبا و هیکل خیره کننده اش توانسته بود راه خود را در جامعه سطح باال  
آن  . و به طرف پول و ثروت باز کند و با این حال چهره و هیکل او تنها نصف دخترش جذابیت داشت

ته مایه ای شیطنت در آن صورت جذاب و شیرین که  . . پاهای خوش فرم . . پوست درخشان برنزه

  چشمانش داشت او را غیر قابل مقاومت می کرد

  مانند یک خون آشام کوچک 

  ویل از طبقه پایین فریاد کشید  

  بازی کنیم ید یکمشما پسرا دارید چه کار میکنید ؟ بیا  هی . ._ 

  چرخید و به طرف محوطه حرکت کرد. . کای لبخند زد  

راجعه به هشداری که به من داده بود فکر می  مههنوز . اندم اما من چند لحظه مردد همان جا م 
د اما کای چی نوارد کن را ضربه کاری تا نددیمون و ویل منتظر فرصتی بود یقت داشت کهحق . .  کردم

  ؟  او می خواست تا چه اندازه پیش برود . . .  ؟
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خواستیم به او آسیبی . نمی قرار بود نقشه طبق راه های خاصی پیش برود  . داشتیم یما قوانین
  تنها میخواستیم او را خراب کنیم . .  برسانیم 

  کای چی ؟  اما . .  کرد تا آن قوانین را بشکنند ندمیدانستم دیمون و ویل سعی خواه

  باالخره پرسیدم 

  تو چی ؟ _ 

  او را متوقف کردم

  زندان تو رو تغییر داده ؟  _

  من خیره شدبا آرامشی وهم اور به  . . .  چرخید

  فکر می کنم خواهیم دید _ 

  

 

��� ��� ��  

 

حرکت ماشین از روان به ناهموار تغییر پیدا کرد . ماشین چرخید و من کف ماشین عقب و جلو پریدم  

بعد از چند دقیقه باالخره متوقف شده و قبل از آن که . و متوجه شدم که به جاده شنی وارد شده ایم 

موتور ماشین خاموش شد و سر  د .درهای ماشین باز شدن . . .بدانم چه اتفاقی در حال افتادن است 

  د . . تمام مسافر ها بیرون رفتن. فریاد هوا را پر کرد و و صدا 

شد در عقب ماشین را باز کند تا چیزی من همان جا ایستادم امیدوار بودم میکائیل نیازی نداشته با 
به آرامی خودم را باال . سر و صدای خنده و صحبت به کلی ناپدید شد  . . بعد از چند دقیقه. بردارد 

درخت های بلند همه جا . سرم را پایین نگاه داشته و از پنجره به بیرون نگاه می انداختم  . کشیدم

. چشم هایم را باریک کردم  ند .م فضا را پر کرده بوداس یو وی تما های  ماشین ند .دیده میشد

  متوجه شدم در جنگل هستیم

  به خاطر کدام جهنمی اینجا بودیم ؟ 
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م کردم و نیزه های خعقب  .سرم را به سرم را چرخاندم و مجسمه سنگی بزرگی را روبرویم دیدم 
و رها شده از باالی درختان پاییزی سر بیرون کشیده  متروکه هکلیسای قدیمی و متروکه را که شکست

  بود دیدم 

قبال هرگز اینجا نبودم اما از روی تصویری که سالها پیش در یک روزنامه از آن دیده بودم آن را می 

جایی که این شهر برای اولین بار . میشد  ۱۷۰۰اینجا یک نقطه تاریخی مربوط به سال . شناختم 

  تاسیس شده بود 

یک بار دیگر به اطراف نگاهی انداختم و مطمئن شدم  . بایست به داخل آن رفته باشندمی گیهم

م برخورد کرد یهوای خنک اکتبر با پا م .به سرعت از پشت ماشین بیرون آمد .کسی آن اطراف نباشد 

را  لباس های مدرسه. مچ پایم را نوازش کردند    که روی زمین افتاده بودند یو شاخه های درخت های

درهای بزرگ . به سرعت از جاده عبور کردم . به تن داشتم بنابراین سرمایی از سراسر بدنم عبور کرد 

علف های . . ی آن حرکت کردم گوشه . بهاز یک پیچ پیچیدم  ند . .چوبی کلیسا را دیدم که بسته بود
دیوار کلیسای افتاده سنگ های شکسته و ناهموار کناره های . د کرده بودند رشهرز زیادی کنار آن 

    در موسیقی از بین شیشه های شکسته به بیرون درز می ک. صدای بودند 

 . های شکسته قدم گذاشتم و خودم را باال کشیدمروی یکی از سنگ. لبه یکی از پنجره ها را گرفتم  

  به داخل کلیسا نگاه دزدکی انداختم و لبخند کوچکی روی لب هایم نشست

  لعنت 

با باال تنه برهنه در . . . کای  . . . یکی از پسرها . اسپیکر اطراف اتاق نصب شده بود تعداد زیادی
بقیه  . مسابقه بوکس میداد. . حالیکه ماسکش را بیرون آورده بود با یک پسر دیگر در مرکز اتاق 

معیت و با توجه به حالت آرام ج . دخترها و پسرها اطراف آنها حلقه زده و آنها را تشویق می کردند

  شتفکر می کنم بیشتر حالت نمایشی دا. . لبخند روی چهره ی کای 

موسیقی همه جا را پر کرده بود و دانش آموزان با یکدیگر صحبت می کردند و می  درحالی که 

چند نفر را دیدم که پشت مهراب پایین پله ها  د . . کشیدن می خندیدند و از بطری ها نوشیدنی سر

  دخمه دارد  شطبقه پایین در وزنامه خوانده بودم که این کلیسادر ر  د .ناپدید شدن

به سرعت سرم را  . اندرسون را بین جمعیت دیدم که مشغول بوسیدن دوست دخترش بود زمایل

  از هیچ کدام از آنها خوشم نمی آمد و نمی میخواستم مرا ببینند  . .  پایین آوردم

  تو قرار نیست اینجا باشی _ 

    سرم را به طرف راست چرخاندم . . .  به سرعت شکمم به هم پیچید . . . شدچشم هایم گشاد 

  ایستاده بود  میکائیل چند قدم آن طرف تر
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احساس می کردم ضربان قلبم . محکم لبه پنجره را گرفتم . ازپشت ماسکش به من خیره شده بود  
  باال رفته

  من . . .  _

به  ستنستم نمی بایامی د. میخواستم شروع به صحبت کنم اما احساس میکردم خیلی احمق هستم 

  اینجا بیایم

  _ میخواستم ببینم  

امیدوار بودم آن ماسک لعنتی را  . نستم چه فکری در سر داشتااما نمید . سرش را به طرفی کج کرد

  بیرون بیاورد 

لبه . .  که روی سنگ باال آمد و پشت سر من قرار گرفت او را تماشا کردم . .  نفسم را حبس کردم 

  به ترتیب کنار پای چپ و راست من روی سنگ قرارداد   و پاهایش را  پنجره را از دو طرف من گرفت

  داشت چه کار می کرد ؟ 

و را تماشا کردم . ابه خودم شهامت داده و نیم نگاهی به او انداختم . گرمای بدنش پشت مرا پوشاند 

گره ای که در  . از پنجره شکسته به داخل کلیسا خیره شده و آنچه را که من میدیدم را میدید که

  گلویم به وجود آمده بود را قورت دادم و باالخره صحبت کردم

  اگه میخوای اینجا رو ترک کنم ___  _

  من اینو گفتم ؟_ 

 د .داشت محکم تر شدندیدم انگشتهایش به دور بطری نوشیدنی که در دست . دهانم را بستم  

اما در مقایسه با قدش چیزی . .  مانند همه بسکتبالیست ها  . .  میکائیل دست های بزرگی داشت

همین حاال هم . تقریباً یک پا از من بلندتر بود و امیدوار بودم دیگر بیشتر از این رشد نکند . نبودند 

  .را ببینم  ا اومی بایست سرم را کامالً به عقب خم کنم ت

ناامیدانه میخواستم تنها به عقب تکیه داده و در آغوش او آرام . برای چند لحظه چشمانم را بستم 
درعوض ناخن هایم را در سنگ فرو کردم و چشمهایم را مجبور  . .  اما جلوی خودم را گرفتم. شوم 

  د نکردم مستقیم به روبرو نگاه کن

وقتی چشم هایم را باال بردم بطری نوشیدنی را دیدم که  کرد .ی را به لب هایش نزدیک طرمیکائیل ب

تنها یک لحظه مردد بودم سپس آن را گرفتم و  .  گیج و سر مست شدم  . مقابل صورتم گرفته شده

  وقتی سعی کردم دوباره بطری را به او باز گردانم دستش را برایم تکان داد. . سر کشیدم 
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  پرسیدم . را بیرون نیانداخته بود راضی بودم مم ه ه هنوزاز این ک . ی دیگر سر کشیدمجرعه چند  

  در به دخمه ختم میشه درسته ؟  اون_ 

. سرم را به طرف میکائیل چرخاندم . رفتند اشاره کردم پلکان تاریخ پایین می ازدانش آموزانی که به 

  سرش را تکان داد 

  اونجا چه کار می کنن ؟ _ 

  یه مدل دیگه خوش میگذرونن_ 

می خواستم داخل بروم . از پاسخ های کوتاه و زورکی او کالفه شده بودم  . انهایم را به هم فشردمدند 

  احساس کردم ماسکش مقابل گوشم کشیده شد . سپس شنیدم که به آرامی خندید. 

  مگه نه ؟ ههیچکس چیزی راجع به تو نمی دون _ 

  ؟تعجب بودم چه منظوری دارد  در با خود د .به یکدیگر نزدیک شدنهایم  ابرو  

  بطری را از دستم گرفت و آنرا لبه پنجره قرار داد 

یه دختر خوب . . مگه نه ؟ یه دختر خوب برای مامانی . دختر کوچولوی خیلی خوبی هستی ریکا _ 

مگه  . . برای معلم ها . . . از بیرون یه دختر خوبی اما هیچ کس نمیدونه از داخل چه جهنمی هستی

    نه ؟

همان طور که به صحبت کردن ادامه . مستقیم به روبرو خیره شدم . دندان هایم را به هم فشردم 
  از البالی دندان گفت.  افتاد میمیداد نفس گرمش روی گردنم 

دختر های دبیرستانی . میدونم دوست داری منو نگاه کنی   میدونم میخوای چی رو نگاه کنی ریکا . _

  منحرف باشن نباید اینقدر شیطون و

خودم را بیرون کشیده ش از بین بازی های . چشم هایم گرد شدند و به سرعت نفسم را حبس کردم  

. . . به سرعت به طرف پارکینگ دویدم  ه بود .از شدت خجالت صورتم قرمز شد . و روی زمین پریدم

ا احساس ترس بسته در حالیکه گلویم ب.  اما ناگهان دستی مرا گرفت و به طرف مخالف کشیده شدم 
  شده بود گفتم

  بزار برم. . . میکاییل  _ 

  به من نزدیک تر شد 

  از کجا میدونی من میکائیل هستم ؟ _
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نگاهم روی دست هایش که . توانستم به او نگاه کنم نمی . د بار پلک زدم و سرم را پایین انداختمچن 
  دست هایم را گرفته بود افتاد 

  احساسش مثل توئه _ 

  زمزمه کرد. باعث شد قلبم دیوانه وار تر بتپد  . .  من خم شد به طرف

  تو نمیدونی من چه احساسی میدم _

بدنم  . .همان طور که آن را با خشونت می کشید  . را گرفت مسپس دستش را باال آورد و شال گردن 

  رسیدم پیده با حالتی نفس بر. آن را بیرون آورده و باالی سرم گرفت  . را به خود نزدیک تر کرد

  داری چیکار می کنی ؟ _ 

آن را  . او را دیدم که پشت سرم حرکت کرد و آن را باالی چشم هایم گرفت . اما هیچ پاسخی نداد
  چرخید تا به او نگاه کنم. پایین کشیدم 

  . . .چرا ؟ _  

  پاسخ داد  ؟ . . .چرا به یک چشم بند نیاز داشتم 

  چون وقتی چشمات بسته است بیشتر می بینی _ 

و انگشت هایش موهایم را لمس می کردند بی حرکت  ستر چشمهایم میبوهمانطور که شالگردن را د

 م . .کمی تلوتلو خورد. شال گردن را رها کرد اما هنوز سینه اش را پشتم احساس می کردم . ایستادم 
  نه ها را در شکمم احساس میکردم پروا . احساس میکردم تعادلم را از دست دادم

  به آرامی گفتم 

  میکائیل ؟ _ 

بوی شوکران . احساسات تقریبا مرا از پا درآورده بودند  . نفس هایم سریع تر شدند. ساکت باقی ماند 

ترکیب شده به همراه نسیم مالیمی که  با هم دریا و برگ های خشک . . سیب قرمز و هوای خنک. . . 

  گونه ام را نوازش می کرد احساس فوق العاده ای داشت

  ارامتر تکرار کردم 

  میکائیل _ 

ضربان قلبم  . اما هنوز چیزی نگفت . حماقت به من دست می داد دیگر داشت کم کم احساس 

پخش شده بود مبارزه می  مدنکه سراسر ب یبا گرمای. .  لبه دامنم را محکم فشردم  . . بیشتر شد



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 54 

کف دست هایم را روی  . .  آب دهانم را قورت دادم و به آرامی چرخیدم و دستم را باال گرفتم. کردم 
  سینه او قرار دادم 

  تو نمیتونی منو بترسونی_ 

  احساس کردم دست مرا گرفت و آنها را از روی سینه اش برداشت  

  کردمو ین کار ر ا همین حاال هم_ 

کنار او رسیدم و بازوی او را  . . چند قدم دویدم . به حرکت کرد و مرا پشت سر خود کشید شروع 

سنگ ها و زمین ناهموار عبور می . . خشک شده های سعی می کردم همانطور که از بین برگ . گرفتم 

  کردیم سکندری نخورم

ی خوبی داشت پوست خشن کف دستش احساس خیل. انگشت هایم را دور دستش محکم تر کردم   

  اگر با دست هایش مرا نوازش کند چه احساسی خواهد داشت ؟. 

  میان افکارم پرید  

  اینجا پله وجود داره _ 

  همانطور که مرا راهنمایی می کرد گفت. سرعت ام را کمتر کردم 

  بیا اینجا  _

که از بین شال گردن روی چشم هایم احساس می کردم از بین  ینور خورشید . . . بعد از چند قدم
به ارامی  . بوی مرطوب باران و هوای نمدار مرا احاطه کرد. و می دانستم داخل هستیم  . .  رفت

از طرف چپ صدای فریاد و تشویق صداهای مردانه به . کردم کردم و میکائیل را دنبال میحرکت می

ی که هنوز دست میکائیل را محکم گرفته . در حالشویق می کردند و ت دمی خندیدن . گوشم رسید

از اینکه قادر نبودم . . را باال آوردم و شالگردن را لمس کردم  ماما دست دیگر  . .  را دنبال کردماو بودم 

ایستادم و  او کنار. د ناحساس می کردم همه دارن به من نگاه می کن . چیزی ببینم خوشم نمی آمد
  پرسیدم 

  چرا اجازه نمیدی ببینم ؟  _

  انگیزتره ؟اونطوری برات هیجان_ 

  اگرچه نمی توانستم او را ببینم اما سرم را به طرف او چرخاندم 

  اینکه چشمای منو ببندی برای تو هیجان انگیزتره ؟ _
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گستاخانه صحبت کرده بودم  چه اندازهاز این که تا  م .دانچرخ یاما ناگهان سرم را به طرف دیگر 
همیشه اطراف میکایل مضطرب بودم و از اینکه چنین جمله ای را به این راحتی  . شگفت زده شدم

  و شاید کمی به خودم افتخار میکردم. . . گفته بودم شوکه شدم 

رها کرد دستم را  . با اطمینان بگویم ماگرچه نمی توانست . . .  فکر می کنم صدای خندیدن او را شنیدم 

  و گفت 

  می خوام یه کاری برای من بکنی _ 

  پشت سرم ایستاد. م کشیده شد ابه شانه  ویشاحساس کردم باز 

  من برمیگردم. ازت می خوام چشم بند رو برنداری  _

  ندابروهایم به یکدیگر نزدیک شد 

  برمیگردی ؟ چی ؟ _ 

احساس کردم وسط کمرم را نوازش  . را زیر و رو کرد مسرما از ستون فقراتم عبور کرد و نگرانی شکم

  کرد و نفسش را مقابل شقیقه ام احساس کردم 

  ن بده از چی ساخته شدی وبه من نش_ 

کفش هایم به . نفسم را پر صدا حبس کردم و چند قدم به جلو سکندری خوردم  . ل دادهو سپس مرا

با صدای خفه شده  . ردم تعادلم را حفظ کنمدستهایم جلو آمد و سعی ک . . سنگهای زمین گیر کرد
  گفتم

  چ__ میکاییل ؟  _

  کدام جهنمی رفته بود ؟  م .سرم را از یک طرف به طرف دیگر می چرخاند

  را گرفتم مدستم را باال آورده و چشم بند

ن بده وبه من نش"  کلماتش در ذهنم تکرار شدند  . اما ناگهان متوقف شدم . . .  لعنت به همه اینها 

  یا با من بازی میکرد . . . مرا امتحان می کرد داشت" از چی درست شدی 

 .بود ن یمشکل م .میتوانستم یکم بیشتر منتظر بمان. کشیدم و خودم را آرام نگاه داشتم  ینفس عمیق 
  هنوز هم کم نیاورده بودم  م .آن را انجام ده ممی توانست

نمی دانستم به خاطر من . های اطرافم را بشنوم  می توانستم صدای صحبت کردن و خندیدن آدم

خجالت باعث شد دلم بخواهد پنهان  . اما به هر حال صورتم قرمز شد . .  است یا مسابقه بوکس

لب پایینم شروع به لرزیدن کرد و  . تم را تماشا می کنندامانند این بود که هزاران چشم حرک. شوم 
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سعی می کردم ببینم آیا کسی اطراف من هست سرعت  همان طور که. دست هایم را جلو گرفتم 
  در معرض نمایش هستم و از آن خوشم نمی آمد  ماحساس می کرد . .  نفسهایم باالتر می رفت

دوباره  . کردم چیزی جز هوا را احساس نمی کردمهمانطور که حرکت می . . های کوچکی برداشتممقد

  گفتم

  میکایل ؟   _

  یک نفر فریاد کشید. م را نوازش کرد اما اجازه ندادم بیرون بیاید صدای گریه ی کوچکی گلوی

  اه لعنت _

و بعد صدای تشویق جمعیت  . فکر کنم از طرف مسابقه وسط اتاق می آمد . دقت گوش دادم  به 
  گفت ای در حالی که بقیه میخندیدند صدای مردانه. بلند شد 

  ووو  _ووهووو

. نفسم را حبس کردم . چندان دور از من نبودند . صدای چند دختر را شنیدم که نخودی می خندیدند 

کنایه آمیز  یبا حالتای  صدای زنانه . صدای قدم هایی که به من نزدیک می شدند به گوشم می رسید 

  گفت 

  ای برای تو دارن عسلم اما حسودیم میشه مطمئن نیستم چه برنامه_ 

شانه هایم را صاف کردم دوباره . عصبانیت پوستم را داغ کرد . اخم کردم  . .  خندید دختر دیگری
بکشم اما انگشت هایم را دور پارچه آن   دیگر میخواستم آن را بیرون. . . بند را لمس کردم چشم

را روی میکایل آن . . اگر آن را بیرون میکشیدم او برنده می شد  . . حلقه کردم و جلوی خودم را گرفتم

چه کسی راجع به  .  . . چشم هایم نگه داشته بود زیرا اهمیتی نمی داد اینکه چه کسی مرا می بیند

  میکایل اهمیتی نمی داد  . . .  یا به من می خندیدند . .  من پچ پچ می کند

به  مدضربان نبض گر  م .دستم را انداختم و شانه هایم را عقب داد. می توانستم این کار را انجام دهم 
و . . .  احساس ناامنی می کردم  . . . هیچ اشکالی ندارد که من خجالت زده بودم. شدت می تپید 

  اما تمام این ها تنها در ذهن من بود . . .  راحت نبودم

احساس کردم دستی باسنم را لمس  . بی حرکت ایستادم. . . تا زمانی که یک نفر شانه مرا لمس کرد  

  کرد

  تورو میشناسم من. . . هممم _ 

  ادامه داد  ه ایصدای مردان 
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  دوست دختر تریور درسته ؟. ریکا فین _ 

  نه  _

همواره حرفهایش . .  لحن جنون آمیزی که به نظر می رسید مهم نیست چه بگوید . سپس خشکم زد 

  شناختم  ادارد ر ای معنای دوگانه 

  دیمون

  با حالتی استهزا آمیز گفت 

  رو اینطوری اینجا کاشته ؟  بدون مردت اینجا چه کار می کنی ؟ و کی تو _

مرا تماشا می کرد  و را ببینم داشتااز اینکه بدون این که قادر باشم  . مدار می خواستم چشم بند را بر 

گره ی داخل گلویم را  . .  دیمون کسی نبود که کنار او بودن امنیت داشته باشد . خوشم نمی آمد
  ادم اما عقب نشینی نکردم قورت د

  تریور دوست پسر من نیست _ 

  که مال من نیستند بازی کنم  یدوست دارم با چیزهای. چه بد شد _ 

  را عقب کشیدم . خودم کشیده شد  مروی لب پایین  و سپس انگشتش

  بس کن_ 

  آرام گفت یبا صدای.   مرا به طرف خود کشید. دستش را دور گردنم حلقه کرد  

  بعضی موقعها توی خونه کریست ها میخوابی هاه ؟  _

  نفس هایش را روی لب هایم احساس می کردم 

  اتاق خودت رو اونجا داری ؟ _ 

با دست دیگر کمرم را . ول بدهم هسعی کردم او را به عقب . دست هایم را روی سینه اش قرار دادم 

  فریاد کشید  صدایی از پشت سر او.  گرفت و مرا محکم سر جایم نگه داشت

  دیمون دست لعنتیتو بکش و اون رو تنها بزار _ 

  صدای میکاییل نبود 

  دیمون اهی کشید و با لحنی کسل گفت 

  ما دیگه توی دبیرستان نیستیم کای. من چیزی که بخوام رو هر زمانی که بخوام میگیرم _ 
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اما هر دو بازویش را دور کمر من . کردم  دندان هایم را روی یکدیگر فشار دادم و در مقابل او تقال 
  محکم کرد و بیخ گوشم زمزمه کرد 

  بیام ها ؟  تامشب به اتاق هچطور _ 

مقابل لبهایم زمزمه  . بدهم اما خیلی قوی بود لسعی کردم او را به عقب هو . .  باسنم را محکم گرفت

  کرد

  ؟چیز های دیگه رو برام باز می کنی  ؟ . . . در رو برام باز می کنی _

اما با لب  . . .  جیغ کشیدم. . . آن را زیر دامنم برد  . .  بدن هایمان آورد ینو سپس دستش را ب 

همانطور که سعی می کردم خودم را از چنگ او . هایش لب هایم را پوشاند و صدای آن را خفه کرد 
  نمی توانستم نفس بکشم . .  بیرون بکشم فریاد می کشیدم 

  نمی هستی ؟ کدام جه . . . میکاییل

. مشت هایم را مقابل سینه اش کوبیدم و لب پایینش را بین دندان هایم گرفته و محکم گاز گرفتم 

  فریاد کشید . ناگهان مرا رها کرد و به عقب پرید

  لعنت _

آیا دارد به طرف من  . . نستم کجاستانمی د . .دستم را مقابلم گرفتم  . به سختی نفس می کشیدم 
  ؟ برمی گردد یا نه

    احساس کردم یک نفر دیگر کنار من آمد 

  کای فریاد کشید 

  گفتم عقب بکش _ 

  دیمون با عصبانیت گفت. به نظر می رسید مقابل من ایستاده  

  اون منو گاز گرفت  _

قراره شب لعنتی  . برو طبقه پایین و یکم بخار سرت رو بیرون بده . بیشتر از اینها حقیقت بود_ 

  طوالنی باشه

اما در عوض دستهایم را دوباره پایین . . . می خواستم ببینم . باال اورده و چشم بند را گرفتم  دستم را
  کای پرسید . انداختم و از روی عصبانیت انگشت هایم را مشت کردم 

  حالت خوبه ریکا ؟ _ 
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ناگهان می . . . من او را گاز گرفتم . . .  سرم می چرخید  ند .نفس هایم به سختی بیرون می آمد
شامپوی  ویب م .کشید ینفس عمیق . احساس می کردم کمی قوی تر هستم. .  خواستم بخندم 

  باالخره پاسخ دادم .  بدنش به مشام من برخورد کرد

  من خوبم متشکرم  _

تاده بودم خسته از اینکه مانند یک هدف اینجا ایس. خودم را عقب کشیده و به طرف راست چرخیدم 

  شدم

  کجا داری میری ؟ _

    به دخمه _

  ونیتنمی _

  صورتم را به طرف او چرخاندم. جلو دادم  چانه ام را

  من یه بچه نیستم میفهمی ؟  _

  فهمم _ می 

  صدای عمیقش کمی ته مایه شوخ طبیعی داشت

  اما داری مسیر اشتباه رو می ری _

. احساس کردم شانه مرا گرفت و مرا بیشتر به طرف راست چرخاند  . به سرعت نفسم را حبس کردم 

  با خجالت در حالیکه صورتم قرمز شده بود زیر لب گفتم

  خیلی خوب متشکرم. . .   اوه _ 

  با صدایی که به خاطر خنده عمیق تر شده بود پاسخ داد 

  نیست بچه  ای مسئله _ 

. دستم را کمی مقابل بدنم گرفتم . ود را بگیرد می توانستم بگویم سعی دارد به شدت جلوی خنده خ

  هنوزم اجازه نمی دادم با برداشتن چشم بند میکائیل برنده شود

  سپس ایستادم و دوباره سرم را چرخاندم م .مردد یک قدم به جلو برداشت 

  تو اسم منو میدونی  _

  کای پشت سر من رسید.  در حقیقت دیمون هم نام مرا می دانست 



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 60 

  را نباید بدونم ؟ چ. اره  _

از آنجایی که وقت زیادی را در  . من هرگز با این پسرها صحبت نکرده بودم؟ چرا می بایست بداند 

  . . .؟ اما اینکه نامم را بداند  م شاید قبال مرا دیده باشدی میکائیل می گذراه خان

  مطمئن بودم بقیه آنها هرگز متوجه من نشده بودند

  تو شمشیربازی خوندی و وارث کوه الماسی و از زمان تولد در مسیر افتخار و پیروزی بودی _

همان طور  . لحن کنایه امیز او بسیار قابل تحمل تر از دست های دیمون بود . پیش خودم لبخند زدم 

  من می آمد با صدای آرام ادامه داد  که پشت سر

توی ساحل ای و تابستون گذشته در مسابقه آشپزی در چهارم جوالی بیکینی مشکی فوق العاده _ 
  بهت خیره شدم . .  و من بیشتر از آنچه که باید  . . .  پوشیده بودی

کای موری درست به اندازه میکائیل جذاب و ؟ چرا چنین حرفی می زد  . به سرعت گونه هایم قرمز شد

خواهد داشته توانست هر کسی را که می . مین های زیادی به دنبال او بودند و ز . .  قد بلند بود 

  ؟چرا باید به من حتی نیم نگاهی بیندازد  . باشد

  کای هشدار داد 

  فکر نمی کنم باید اون پایین بری  من میکائیل هرگز نمی بایست به تو اجازه می داد اینجا بیای و_ 

  نددش باز احساس کردم لبهایم به لبخندی

  به من بگن نکه همه خیال دار  هاین چیزی . میدونم _ 

  چرخیدم و زیر لب گفتم  

  بجز میکائیل _ 

به طرف صدای خفه ی موسیقی  . به آرامی به طرف جلو حرکت کردم. گرفته بودم  مقابلمدستهایم را 

نمی بایست خودم به تنهایی آن پایین بروم  . آمد حرکت کردمو سر و صداهایی که از طبقه پایین می

که اگرچه مطمئن نبودم دوباره سعی کند حرکتی انجام دهد اما می دانستم . دیمون آن پایین بود . 

    جایی که او هست در امنیت نیستم

. . اما چیزی درون من   اما . . خودش مرا به پایین خواهد برد. میکائیل به من گفته بود منتظر بمانم 

نمیخواستم منتظر  . نمیخواستم از کسی پیروی کنم . از این که منتظر دلسوزی کسی بمانم متنفر بود

نمی خواستم با خود در تعجب باشم چرا می بایست منتظر میکائیل بمانم وقتی که خودم می . بمانم 

  توانستم این کار را انجام دهم ؟ 
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. آب و چوب قدیمی به مشامم برخورد کرد  . . مینبوی ز . برخورد کرد ام هوای خنک با پا های برهنه 
  نزدیک بودم 

به سرعت نفسم را  . اما ناگهان یک نفر یکی از دست هایم که مقابلم کشیده شده بودند را گرفت

. هر دو دستم را روی سینه او قرار دادم و پارچه نرم سویشرت او را به چنگ گرفتم  کردم و حبس

  ند ه اتقریباً باالی سرم قرار گرفت یشجه شدم شانه هادستهایم را باال برده و متو

  میکائیل ؟ تو تمام مدت اینجا بودی ؟_ 

پاها و . سعی میکردم سرعت ضربان قلبم را آرام کنم . . به آرامی نفس کشیدم . اما ساکت باقی ماند  
به عقب  یک قدم. پوست بدنم گرم شد . چسبیده بود بهم و تقریباً هر اینچ از بدنمان  مشکم

  پرسیدم . برداشتم

  ؟  چرا اون کارو کردی ؟ اگه تمام مدت اینجا بودی چرا اجازه دادی دیمون اینطوری باهام برخورد کنه _

  ؟ و فرار نکردییکشید نبیرون و چرا فقط چشم بند ر  _

د اهمیت ندار  . . . مرا امتحان می کرد ؟ این چیزی بود که میخواست ؟ که فرار کنم ؟ چرا داشت یاا _

اتفاقی که در حال افتادن بود را ببیند و قدم پیش  . . تنها اینجا بایستد ستتوانچطور می. . .  چرا 
  نگذارد ؟

  کردم میکائیل . . . اتفاق را متوقف کرد و من فکر می انکای  

ه که باید به او فکر می کنم بیشتر از آنچ. میترسیدم ببیند که صورتم داغ شده . سرم را پایین انداختم 

  را از صدایم دور کنم مسعی کردم احساسات . دوباره سرم را باال آوردم. اعتبار داده بودم 

  نمی بایست با این مسئله مشکلی نداشته باشی _

  پاسخ داد 

  چرا ؟ مگه تو برای من کی هستی ؟  _

که نفس هایش را مقابل و عصبانی در حالی وار با حالتی زمزمه  . دست هایم را کنار بدنم مشت کردم
  گونه ام احساس می کردم گفت

 وتو خودت به خوبی اوضاع ر  . و من ناجی تو نیستم . . تو یه قربانی نیستی و .یه کم سر سخت ش _

  م شده وداستان تم . در دست گرفتی

یا  . .  از من چه میخواست ؟ فکر میکردم یکم نگرانی از خود نشان دهد ؟ مشکل لعنتی او چه بود

  مسیح 
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مشغول  طوری در زندگی من  . .  آقای کریست. .  تریور . .  نوا  . .  پدرم . .  تمام مردهای زندگی من
. م ه ابودند که مانند این بود که من بچه کوچکی هستم که تازه راه رفتن را یاد گرفت محافظت از من

. آن را آزار دهنده احساس می کردم و حتی گاهی اوقات . هرگز به احساس نگرانی آنها فکر نمی کردم 

    ممکن بود از آن خوشم بیاید  میکائیل . . .  اما از طرف

  صدایش نرم تر شد . قرار داد و سرم را باال آورد ام یک انگشتش را زیر چانه 

  ؟ که برای خودت مبارزه کنی ؟  حس خوبی داشت. رو انجام دادی  تخوب کار _ 

من یک . حق با میکائیل بود . ردی از شوخ طبعی را در صدایش را شنیدم و شکمم زیر و رو شد  
  هرگز دوست نداشتم کسی باشم که نتواند برای خودش مبارزه کند. قربانی نبودم 

  احساس خوبی داشت. .  جهنم بله  

  ا صدایی ارام پرسید ب . احساس کردم از من دور شد اما انگشت هایش بین انگشت های من لغزیدند 

  خوب می خواستی بری پایین ؟ _ 

اجازه دادم مرا به طرف پایین راهنمایی  ند .لبهایم به طرف باال متمایل شد ام برخالف تالطم درونی

. از پایین به گوش می رسید و از شدت هیجان و اشتیاق بدنم به لرزه در آمد  یصدای فریاد. کند 

همانطور که هوای اطرافمان خنک  ند .دیدم ناپدید شدمی ای چشم بند نور که از کناره ه بارکه های
  هشدار داد. همه چیز در تاریکی فرو رفت  . .  ضخیم تر و پر از از بوی زمین و آب شد. . تر 

  اینجا پله هست  _

  به سرعت قدم هایم را آرام تر کردم 

  نمیتونم چشم بند رو بردارم ؟_ 

  نه  _

میکائیل . را جلو آورده و دیوار ضخیم و سنگین را احساس کردم  مو دست دیگر عصبانیتم را فرو دادم 

 کسی هچنمی دانستم . من با احتیاط راهم را به طبقه پایین پیدا کنم  ادسرعتش را کم کرد و اجازه د
و از آنجایی که داشتیم در عمق دخمه فرو می رفتیم ؟  چه کار می کردند  دداشتن. . آن پایین هست 

میکائیل کامالً این را به وضوح نشان داده بود که  . بیرون پیدا کنمرا به بود نتوانم را همراه  ممکن

  اما پشتم را نداشت. . ممکن است دستم را گرفته باشد 

  پس چرا هیچ کدام از اینها باعث نمی شو که دلم بخواهد متوقف شوم ؟ 
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ی کردم دیوارها به من نزدیک تر می همانطور که عمیق تر و عمیق تر حرکت می کردیم احساس م 
یک قدم . هوای اینجا مانند پتویی روی پوستم سنگینی میکرد . به سختی نفس می کشیدم  . شوند

تو که اونطور : " آهنگ . .  زمانی که متوقف شد کنار او ایستادم  . را دنبال کردم . . او دیگر برداشت 

  طراف ما پخش شد ا " طوفان میمونه  از من متنفری مثل عشق یک

ی که به قیعم ی ای ناله. صدسرم را به طرف راست چرخاندم . را شنیدم مانندی ناگهان صدای گریه 

 ینفس های. ار از این طرف و آن طرف شنیده می شد وه مز مصداهایی ز . آمد را شنیدم طرف من می
صدای فریاد و تشویق از سمت چپ باال  . سرم را به طرف دیگر چرخاندم. . . سخت و ناله کردن 

لب هایم را  . انعکاس آن از دیوارها همه جا پیچید. . صدای ناله زنی از تونل پایین آمد . کشید 

 سینه ام سریعتر باال و پایین میرفت. لیسیدم 

 " یه مدل دیگه خوش میگذرونن" 

با صدایی عمیق و . باعث شد پوستم مور مور بشود . دست میکائیل دوباره در دست من خزید  

  خشدار پرسید 

  تا کجا میخوای پیش بری ؟ _ 

او را  ای صدای صدای خنده و ناله . پر از اشتیاق به نظر می رسید . صدای ناله دختر دوباره بلند شد

شد یجاد میاسم را از گرمایی که در بدنم احودستم را روی دامنم کشیدم و سعی کردم . دنبال کرد 

  پرت کنم

 خدایا داشت چه اتفاقی برای او می افتاد ؟ 

  

. تا کجا می خواهم پیش بروم ؟ دست هایم را جلو گرفتم  . . میکائیل بیرون کشیدم  دستم را از دست

عکس های که دیده بودم می دانستم که . از به طرف سر و صداها قدم برداشتم و سرم را تکان دادم . 

. او منتظر دعوت یا اجازه میکائیل نماندم  . . بود  کوچکاز تونل ها و اتاق  یکوچک ی اینجا مجموعه

اما دیگر نمیخواستم این بازی را ادامه  . مرا این پایین آورده بود و می خواست با ذهن من بازی کند
  و به نظر می رسید باالخره متوجه آن شده. .  خودم این کار را انجام خواهم داد . بدهم 

جیغ کوتاهی از لب  مهمانطور که سکندری خورد. ی مرا گرفت و با عصبانیت مرا عقب کشید واز ب 

  هایم بیرون آمد

  این پایین با من میمونی متوجه شدی ؟  _ 

 نسبت به من ناگهان بیشتر از طبقه باال م .بی صدا و آرام باقی ماند. گریه گلویم را قورت دادم 

  چرا ؟ . احساس محافظت می کرد 
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 و م برخورد کرد اما گردنایهپاهوای سرد با . دستم را گرفت و به آرامی مرا به پایین تونل کشاند 
ند . صدای ناله ها و صدای های عمیق مردانه بلند تر و نزدیک تر می شد  زیراصورتم قرمز شد 

غییر کرد هوا تجریان وقتی ناگهان . میکائیل از گوشه ای چرخید و مرا با خود به طرف یک در برد 

بان قلبم چنان باال رفته بود که . ضر گرسنگی و مرد ها در فضا پیچیده بود  . . بوی عرق. متوقف شد 

ناله پر از احساس لذت زن جوانی هوا را پر کرد . . توانستم نفس کشیدنم را آرام کنم درد میکرد و نمی
قوی بود اما جلوی خودم را  انگیزه بیرون کشیدن آن . .  و من به سرعت چشم بندم را لمس کردم

  توانستم به او بهانه بدهم تا مرا به طبقه باال بفرستد نمی. گرفتم 

روی   سرم را چرخاندم و ببینیم. به طرفه صدا چرخیدیم و تمام صورت من از شدت خجالت گرم شد 

  صدای مردانه گفت. آستین سویشرت او کشیده شد 

  لعنت چه حس خوبی داره . از این خوشت میاد مگه نه عزیزم ؟ _

از طرف  . صدای تشویق و فریاد اطراف اتاق بلند شد. به گوش رسید زن صدای خنده ای پر از شهوت  

  اوه خدای من . . .  تمام مردها

  از روی شوک دهانم را باز کردم و به آرامی به میکائیل گفتم 

  رسونن ؟اونا دارن بهش صدمه می  _

  نه _

دوباره به  . . .  آیا او تنها دختر این جا بود ؟. صدای ناله و بوسیدن گوش دادم . به لبهایم را لیسیدم  

  طرف سر و صداها رو کردم

  ؟ آیا اونا . . . _

    بپرسم را خواهمید چیزی که میبامطمئن نبودم چگونه   

  می با کنایه گفتامیکائیل با صدای آر  

  اونا چی ؟  _

داشت به . شنیدم متنفر بودم  شاز حالت تفنن و سرگرمی که در صدای . دهانم را باز و بسته کردم

  گفتم هصاف کردم و با حالتی خفه شد اگلویم ر .  من میخندید 

  اونا . . . دارن ترتیب همو میدن ؟  _

با توجه به . . .  کردم اما این تنها چیزی بود که به نظر می رسید به ندرت این گونه صحبت می من

  صداهایی که اتاق را پر کرده بود
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  وقتی پاسخ نداد گفتم. احساس می کردم صورتم کامال قرمز شده  

  میکاییل ؟  _

سرم را چرخاندم و با او روبرو . ام داغ شد ف چپ گونهطر احساس کردم  . اما دوباره چیزی نگفت

  زمزمه کردم . شدم

  به من خیره شدی ؟ _

  اره  _

مطمئن نبودم عرق دست او بود که  . حرکت دادم شدستم را بین دست. یم سریع تر شد نفس ها

  پرسیدم.   داشتم احساس می کردم یا مال خودم

  ؟چرا  _

  برای چند لحظه مردد بود سپس با صدای آرام پاسخ داد

  از این کلمه زیاد استفاده میکنی ؟  . تو منو سورپرایز کردی _

  ؟آیا خیلی بی ادبانه صحبت کرده بودم . .  شانه هایم پایین افتادند

  نگاه کردم یبه طرف دیگر 

  نه . . من ___  _

  بیشتر این مدلی صحبت کن . شنیدن این حرف از لب های تو خیلی بهت میاد ریکا_ 

  پرسیدم. مردهای داخل اتاق شروع به فریاد کشیدن کردند . دوید  هیجان زیرپوستم 

  رو تماشا می کنن ؟  ااون نچرا مردم دار  _

  هیجان زده میکنه  واین ما ر  . برای همین دلیلی که تو میخواستی تماشا کنی_ 

ی گنه نمی خواستم ببینم هم . . ؟ آیا می خواستم تماشا کنم. فکر کردم  نمتوقف شدم و راجع به ا

یا چند دختری که از طریق . . نمی خواستم تمام این پسر ها را ببینم  ندارن به آن دختر نگاه می کن

ببینم چیزی که می باید خصوصی باشد را دارند . . . سر و صدا و تشخیص دادم در اتاق حضور دارند 

نمیخواستم وقتی در مدرسه  . نمی خواستم بدانم این دختر یا پسر چه کسی هست . تماشا می کنند

 با آنها برخورد می کنم این صحنه را به خاطر بیاورم

 . . . اما
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  .  . . دختر با صدای بلند تری ناله کرد  

چه احساسی روی  . . شاید می خواستم ببینم او چه شکلی است . اما شاید کمی حق با میکائیل بود

کنند را ببینم زیرا می خواستم خواستم مردهایی که او را تماشا میمی . . . شایدصورتش نقش بسته 

 . . و شاید می خواستم میکائیل را در حال تماشا کردن او ببینم . . نم چه چیزی آنها را تحریک کردهابد

نگاه  نم و اینکه اگر با آن چشم ها به؟ . . . تا ببینم آیا احساس نیاز و گرسنگی در چشمهایش هست 

  کند چه احساسی دارد ؟ 

را گاز  مپایین لب . بند را پایین بکشم و چیزی که هرگز آن را تجربه نکرده بودم را ببینممیخواستم چشم

میکائیل با صدایی آرام کنار من . سعی میکردم با احساس اینکه به او تکیه کنم مقابله کنم  . گرفتم

  گفت

  میدونی چه معنی داره ؟ . رابطه جنسی یک نیاز غیر ضروریه ریکا  _

  سرم را تکان دادم

یکی از نادر . م یبه این محتاج داریم اما برای زندگی کردننندن به رابطه جنسی نیاز وما برای زنده م _

  احساس ما کامالً برانگیخته میشه ۵هر  ییه که در اونترین چیزها

  بیخ گوشم زمزمه کرد . پشت سر من حرکت کرد و گرمای سینه اش پشتم را در بر گرفت 

  ن . . تماشا می کن واونا دارن این دختر ر  _

گوش من می صدای او مثل یک موسیقی به . دامنم را به چنگ گرفتم . نفس هایم سخت تر شد  

منو  " در ذهن میگفتم. چشمهایم را محکم به هم فشردم . سینه اش را به پشتم چسباند  رسید . . 

  صدای خشدارش باالی گوشم زمزمه وار گفت " . . . لمس کن

رابطه جنسی برای اون مرد این دختر مثل یک ضیافت میمونه و دقیقاً به همین دلیله که بعد از پول  _
ه به همین دلیل . که این آدم ها دارن تماشا می کنن هبه همین دلیل. چیزیه که دنیا رو میچرخونه ریکا 

هیچ چیز قابل مقایسه با این نیست که یک نفر این طور صاحب  . . . چون که تو می خواستی ببینی

  حتی اگر برای یک ساعت باشه . تو بشه

  به آرامی سرم را چرخاندم  

  اون بهتر از رابطه جنسی نیست ؟ ؟ پس عشق چی میشه_ 

  تا حاال با کسی رابطه جنسی داشتی ؟ _

  از او پرسیدم 
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  آیا تا حاال عاشق کسی بودی ؟  _

یعنی . . ؟ این سکوت ساکت باقی ماند و با خود در فکر بودم که آیا دوباره دارد با من بازی می کند 

گزینه دوم را نادیده  یا اینکه تاکنون عاشق کسی نبوده ؟ . . . . . ؟ می خواهد به من پاسخ مثبت بدهد

. .  لطفاً به من بگو تا کنون عاشق کسی نبودی . نمیخواستم باور کنم گزینه اول درست است و گرفتم

  اینکه اکنون عاشق کسی نیستی . . .  یا بدتر .

سرما بدنم را در بر  شبدن احساس کردم دوباره به کنار من حرکت کرد و با از دست دادن گرمای 
  به آرامی پرسیدم . گرفت

  این دختره نمیترسه آدما متوجه بشن ؟ مثال توی دبیرستان ؟ _

  به نظرت باید بترسه ؟  _

باشم اما تا این اندازه هم بی خبر  بهر جت کم. . شاید  خوب اگر من به جای او بودم حتما می ترسیدم 

در نور روز  . پشت درهای بسته. . بایست در ساعات تاریک شب انجام بگیرد ن چیزها می. اینبودم 
ذهنت واضح و آرام است همه چیز متفاوت به نظر می رسد و در آن زمان حاضر نیستی نتایج   وقتی

ی بود شاید این چیز. را از پا در آورده انجام داده ای را بپذیری  تو کارهایی که در ساعاتی که اشتیاق 
می  . . زیر یک دخمه . . در تاریکی. . که این پایین  . . ؟ خواست نشان من بدهدکه میکائیل می

و چیز هایی  . ی در آن وجود نداشتیچیزی که هیچ تابو. توانستم یک واقعیت متفاوت را تجربه کنم 

  دهندتی آزادی کامل داشته باشند به خود اجازه انجام آن را میوقرا ببینم که مردم 

اما  . . آماده بودم که آن را پایین بکشم . دستم را باال برده و انگشت هایم را به دور چشم بند پیچیدم 

  را چرخاندم صورتم  . میکائیل دستم را گرفت و آن را از صورتم دور کرد

  می خوام ببینم_ 

  نه _

نفس کشیدن دختر بلند تر و  صدای ناله ها و . نفسم را بیرون داده و دوباره به طرفه جلو رو کردم 

  سریع تر می شد

  کنی من خیلی جوونم اما اینطور نیست تو فکر می _

  با عصبانیت گفت

  من چنین حرفی زدم ؟ _

  ناگهان صدایش سخت و خشن شد 
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  تو مدام حرف تو دهن من میزاری _

  پس چرا اجازه دادی این پایین بیام ؟  _ 

  بی احساس پاسخ داد  یو سپس با لحن . . متوقف شد

  من کیم که چیزی را از تو منع کنم ؟_ 

و ااز پاسخ های مبهم  . عصبانیت در هر سلول بدنم وارد شد. به تندی نفسم را به درون کشیدم  

  د حالم به هم میخور 

  چرا اجازه دادی بیام پایین ؟ _

توانم انجام بدهم و از می را خواهممیهر کاری که اصرار داشت که من   . .؟ از من چه می خواست 

مرا مهار کند ؟ ایا اصال می دانست  اینگونه سپس . . تا  پایم را فراتر بگذارمخودم  وط احتیاطیخط
    داشت چه کار می کرد ؟

دستم را باال آورده و چشم بند را بیرون کشیدم . من به اجازه او نیاز نداشتم  . . .  لعنت به همه اینها 

به سرعت . . همانطور که واقعاً می خواستم . . اما به جای اینکه اتاق و صحنه مقابلم را نگاه کنم . . 

قرمز رنگ کامال  کچشم های طالیی که از پشت ماس. چرخیدم و مستقیم مقابل او قرار گرفتم 

 به چشمهای من قفل شده دراید . .مشخص بود و باعث میشد قلبم از روی ترس به سرعت به تپش 
  نمی زد هم حتی پلک . هیچ واکنشی نشان نمی داد. بود 

  چرا منو این پایین آوردی ؟  _

  چشم هایش را به دنبال نشانه ای از احساسات جستجو کردم 

فکر کردی بامزه است ؟ از اینکه ببینی قبل از اینکه کاری کنی تا فرار کنم میتونی تا چه اندازه منو _ 

  حال میده ؟  بهت؟ این تحت فشار قرار بدی 

. به نظر نمی رسید که حتی نفس بکشد . . .  حرکت نکرد. . .  صحبت نکرد. اما تنها همان جا ایستاد 

  انند یک ماشین بود او واقعا م

به سوزش به خاطر اشک هایی که سعی در عقب راندن انها داشتم چشمهایم  م . . تکان داد سرم را

. و باالخره مرا دیدن . .. به من نگاه کند   تا اینکه . .  تظر او بودنبعد از سالها ی لعنتی من ند . . درآمد

مانند این که من  . . . .  و حاال آن را از من گرفت. . .  را به من داد  شاو تنها یک قسمتی از یک روز . . 

نمی دانستم چه در سرش می گذرد و باالخره متوجه  ام . یک چیز بی ارزش بودم که مقابل او ایستاده

  شدم که هرگز قادر نخواهم بود متوجه شوم 
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  به بیرون پیدا می کنم وخودم راهم ر _ 

ناگهان بازویم را  . . . .  چرخیدم و قبل از آن که لب های لرزانم را ببیند به طرف در حرکت کردم 

  سخت او برخورد کردم نفسم را پر صدا حبس کردم وقتی با سینه  . گرفت و محکم مرا به عقب کشید

  نرو _ 

یک دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا محکم به  . اشک در چشم هایم جمع شدید . . صدایش لرز

به طرف اتاق تاریک دیگری حرکت . سینه خود چسباند و همانطور مرا به طرف راست حرکت داد 

شمع  اتاق . . نور تنها نور . ه سختی می توانستم چیزی ببینمب و تاریک . . این اتاق خالی بود. کردیم 
  که به اینجا می تابید های اتاق دیگر بود

  نفس نفس زنان گفتم یبا حالت  

  بس کن . . میکاییل _ 

قبل از آن .  همانطور که مرا به خود چسبانده بود به آن طرف اتاق رفتیم  . .  داشت چه کار می کرد ؟

جلوی بدنم با سنگ های دیوار برخورد کرد و . . به یک دیوار چسبیده شدم است . . چه خبر که بدانم 

به طرف پایین نگاه کردم و ماسک قرمزش را . به سرعت احساس کردم چیزی با پایم برخورد کرد 
 .اما ناگهان متوقف شدم  . . دهانم را باز کردم تا اعتراض کنم. .  دیدم که روی زمین کنار پای من افتاد

 . . درست احساس کردم بازویش دور کمرم محکم تر شد و نفسش را روی گردنم احساس کردم. 

  باالی جای زخمم 

سرم از . . پوست بدنم میسوخت  . اجازه دادم چشمهایم بسته شود. نفس کشیدن را متوقف کردم 

انداخته بود صورت همانطور که مرا بین دیوار و بدن خود گیر . روی احساس لذت به دوران افتاده بود 
هیچ نوازشی در کار ای . . هیچ بوسه . اما بیشتر از این حرکتی نکرد  . و لب هایش را در گردنم فرو کرد

  را محکم گرفته بود  نم نفس میکشید متنها همانطور که مقابل پوست بدن . نبود

    مستقیم بیخ گوشم گفت

تو اینجا هستی چون  . . مثل منی هم تی چون توتو اینجا هس . . . میخوای بدونی چرا اینجا هستی ؟ _ 

  چه کار کنیم و ما رو توی یه جعبه زندانی کنن  نآدمهای زیادی هستن که سعی می کنن به ما بگ

  لبهایش را روی گردنم باال برد

رو   دیوونگی . ها هرج و مرجن. . او کثیفه   اونا به ما میگن چیزی که ما می خوایم اشتباهه و آزادی _
همین حاال هم احساس می کنی  . .  جعبه کوچک تر میشه اون یو هر چی بزرگتر میش نشت می بینز 

  جعبه داره تو رو خفه میکنه مگه نه ؟
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از  را دستش . باالخره توانستم به سختی نفس بکشم.  احساس می کردم ریه هایم منقبض می شود  
  عقب کشید به جلوی گردنم را گرفت و آن را به طرف خود . . روی دیوار برداشت

    من گرسنمه ریکا _

  . . لبهایش باالی لب های من شناور ماند. بدن سخت اش را به پشت من چسباند 

  و من اون گرسنگی رو در تو هم میبینم . .  چیزی که بهم میگن نمیتونم داشته باشم رو می خوام  من _

اگرچه تمام چیزی که می توانستم  . و سعی کردم صورتش را در تاریکی ببینم . .  چند بار پلک زدم

  ادامه داد. ببینم فک قوی و بینی کشیده اش بود 

وجود  مهار کنن و در حقیقت آدم های زیادی وما ر  نکنم های زیادی وجود دارن که سعی میاد _ 
ر یک نفر باعث شد من بتونم اینو یکبا . هستیم واقعا که باشیم که می خوان ما اون کسی  ندارن

  و حاال می خوام اینو به تو بدم. .  ببینم 

.  درک میکرد  . . او می دانست. او قلبم از شدت خوشحالی می خواست گریه کند  . به او خیره شدم 

  آزادی. . . که من بیشتر از همه چه چیزی می خواهم . . 

  دستور داد  

  و به خاطر اون از کسی معذرت خواهی نکن متوجه میشی ؟  تصاحب کن وشخصیت واقعی خودت ر _ 

برای اولین بار در تمام زندگی کسی به من میگفت اشکالی ندارد . مرا در بر گرفت  احساس آرامش
 . . خطا کنم. .  این که اشکال ندارد کمی دردسر به پا کنم  . چیزی که می خواهم را به دست بیاورم

  م لذت لعنتی را بچشمقبل از اینکه بمیرم یکم طع

  به آرامی پرسیدم  . . به آرامی چرخیدم. از روی دیوار پایین انداخت  دستش را 

  که میخوای به من بدی ؟ هآیا این تمام چیزی_ 

  گرما و رایحه او تنها چند سانتیمتر با من فاصله داشت . سرش را پایین آورد 

  مطمئن نیستم برای چیزهای بیشتر آمادگی داشته باشی _

را احساس کردم که روی ران هایم  وانوک انگشتهای  . . بدنم میلرزید.   نفس در گلویم گیر کرد 
  پیراهن او را محکم به چنگ گرفتم . .  کشیده می شد و دامن مرا با خود کمی باالتر می کشیدند 

  ریکا_

  تندی حبس کرده و راست ایستادم  م نفسم را بهمبا شنیدن نا 
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  ؟ کی . . . _ 

سعی کردم از آن طرف بدن میکائیل سرک بکشم اما او خیلی قد بلند بود و مرا محکم به دیوار 

همانجا مقابل من ایستاده و اجازه داد  . حمتی به خود نداد تا حرکت کندز چسبانده بود و هیچ 

ا بعد از چند لحظه دستش را پایین انداخت و ایستاد ام . انگشت هایش روی پوست رانم قرار بگیرند

  چرخید و به من اجازه داد تا ببینم چه کسی پشت سر من ایستاده. . . 

احتماالً قبل از اینکه به این اتاق بیاید نمایش عمومی اتاق قبلی را  . تریور بین در دو اتاق ایستاده بود 
  فرم مدرسه به تن داشت . لباس دیده بود

  به چه کوفتی فکر میکردی ؟  ریکا _

دست مرا به چنگ گرفت و همانطور که من را به طرف خود . .  به داخل اتاق هجوم اورد   به سرعت

  می کشید باعث شد چند قدمی سکندری بخورم

  میبرمت خونه. حد مریضی نگرانته  مادرت تا سر _

  گذاشت طرف میکائیل قدم  به قبل از انکه فرصت داشته باشم چیزی بگویم 

اون اسباب بازی . یه عالمه داف دیگه اینجا هست  . و تو فاصله ی لعنتی ات رو با اون حفظ میکنی_ 

  تو نیست

. . به پشت سر نگاه کردم  . باشد دست مرا فشرد و به طرف در کشاند نبدون آنکه منتظر پاسخ م 

  نگاه کردم. .  همانطور که رفتن ما را تماشا میکرد  . . های میکائیلای آخرین بار به چشمبر 

  

 

 ��� ���  

 

یکی از چشمهایم را باز کردم و دستم را پشت سرم برده و . ناله کردم  . یبر درآمدوگوشی موبایل به  

ی کشیدم متوجه شدم سه مصفحه آن را باز کردم و همانطور که خمیازه . کورکورانه آن را برداشتم 

  آقای کریست و نوا دارم . . رفته از تریورتماس از دست 

  . . . ؟ چرا به این زودی . .  یا مسیح 
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  دادرا نشان می 10ساعت گوشه دیوار  . سپس چند بار پلک زدم و چشمهایم را باز کردم 

  لعنت 

بود  قرار . میدانستم زمانی برای دوش گرفتن ندارم . یدمپرروی پاهایم  . سرم را از روی کاناپه برداشتم 

وارد شدم  روبه سرعت به راه. از دیر رسیدن متنفر بودم . مشاورم مالقات داشته باشم با همین حاال 

و کاری که دیشب انجام . .   را دیدم متوقف شدم  ملباسهای روی اما به محض اینکه لکه قرمز بزرگ

  به همین دلیل بود که تا وقت بیدار بودم. را به خاطر آوردم  داده بودم

 کردترک  ابعد از آن که میکاییل اینجا ر  . به دیواری که رنگ آمیزی و دکور کرده بودم خیره شدم 
خودم را با رنگ امیزی  . . بسیار عصبانی بودم اما به جای فریاد کشیدن و گریه کردن تا سر حد مرگ

  ا اهمیت نمیدادم ام . . مطمئن نبودم که آیا اجازه دارم رنگ دیوار را عوض کنم یا نه. خسته کردم 

اظهار نظر خود خواهانه میکاییل راجع به اینکه من به لطف و مراقبت ادم هایی که در زندگی ام 

ولی  . اعصابم را بشدت خراب کرده بود . . هستند نیاز دارم . . و اینکه تا چه اندازه شکننده هستم

. .  م یک دختر دبیرستانی هستم شاید فکر می کند من هنوز ه.  . داشتم چیزی را تغییر دهم  تصمیم
  اما آنقدرها هم که فکر می کند من را نمی شناسد  . . ساده و بدون تجربه

می توانستم این نناگهان  . . یا اینکه به طور مرتب با او برخورد نکنم. .  امیدوار بودم امروز او را نبینم 

اما  . .  د از طرف هورس من هاستفکر را از خود دور کنم که خنجری که به من هدیه داده شده بو

  چیزی به من بدهند ؟چنین چرا می بایست 

  صدای پیغامگیر تلفنم بلند شد و ساعت را به خاطر اوردم  

  لعنت

کیف . به سرعت به داخل اتاق رفتم چند لباس پوشیدم و موهایم را دم اسبی پشت سرم جمع کردم   
نیم .  با عجله وارد آسانسور شدم . را برداشته و از آپارتمان خارج شدم متلفنو کیف پول  . . مدرسه

بعد از آنکه میکائیل واحد من را ترک کرد دیگر صدایی  . واحد کناری انداختم درنگاه سریعی به 

دیگر احساس  . می بایست امروز با مدیر صحبت کنم. .  اما یک نفر در آن آپارتمان بود  . .  نشنیدم

  مخصوصاً اینکه در میان راهرو شخصی مرا دنبال کرده بود . ی کردمامنیت نم

    وقتی از آسانسور بیرون آمدم اقای پیترسون را دیدم 

  صبح بخیر خانوم فین _

  صبح بخیر _
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عبور کرده و از بین درهای گردان بیرون میرفتم لبخند   همانطور که از کنار میز پذیرش با سرعت 
به . .  بوی زمین را استشمام کردم وای تازه بیرون نفس عمیقی کشیده و در ه . تحویلش دادم یسریع

   و به سمت کالج ترینیتی حرکت کردم هطرف راست چرخید

به  م . . برنامه ریزی با مشاور حدود نیم ساعت روز دیگر شروع میشوند و بعد از و کالس ها د 

آن  . . از منظره مغازه ها . اطراف قدم زدم یک قهوه برداشتم و بعد از آن در محله. . کتابخانه سر زدم 

تلفن در  . عاشق این شهر شده بودم . به همین زودی شهر تاریک لذت می بردم خنک و زیبای  روز
با  . نفس عمیقی کشیدم و آن را پاسخ دادم . . شماره آن ناشناس بود . .  جیب شلوارم به صدا درآمد

  لحنی شوخ طبعانه گفتم

  نیروی دریایی ؟ تویی دانشجوی  _

هایمان به خواهم دید زیرا خانواده خود و طرف همیشه دور و براحتماالً برای بقیه زندگی تریور را 

   یکدیگر بسیار نزدیک هستند و من می خواهم رابطه دوستی خوبم را با او حفظ کنم

  اولین روز در شهر بزرگ چطوری بود ؟ _

  بسیار آرام تر از شب مهمانی به گوش می رسید  شصدای 

   عالی_ 

همین حاال توی  م .لیوان کاغذی قهوه را داخل سطل زباله ای پرتاب کرده و به راه رفتن ادامه داد 

  چندتایی کتاب درسی قرض گرفتم هکتابخونه بودم و ی

  آپارتمانت چطوره ؟  . .  خوبه _ 

  خندیدم و سرم را تکان دادم 

من عاشق مادرتم تریور اما اون می تونست این یکی رو . البته مطمئنم که خودت میدونی . . بزرگ _ 

  به عهده خودم بزاره میدونی ؟ 

  داری راجع به چی صحبت می کنی ؟_ 

    توی ساختمان خانوادگی شما . . . مآپارتمان _

    صدایش به تندی گرایید

  ؟ ساختمان خانواده من ؟  منظورت چیه_ 

   ساختمان خانواده کریست  دکلور . . _
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  غرش کرد 

  تو توی دکلور زندگی می کنی ؟ چرا اینو به من نگفتی ؟  . لعنت_ 

در  . از اینکه چرا می بایست این موضوع تا این اندازه برای او مهم باشد گیج شده بودم. پاسخی ندادم 

ئیات آن را به او نگفته بودم و او هم م اما جز ه اطول تابستان به گفته بودم یک آپارتمان پیدا کرد

  تریور با صدایی سخت گفت. چیزی نپرسیده بود 

  پیدا کنو ر  هریکا یه جای دیگ _

  ؟ چرا _ 

  چون نمی خوام اونجا باشی _

  چرا ؟ _

تا من در آنجا زندگی کنم  ندرا بازی داده و بدون آنکه به من گفته باشند ترتیبی داده بودمخانواده او  

دیگر از دست آدم هایی که به . . . ؟ م نو حاال تریور داشت به من دستور می داد که آنجا را تخلیه ک

  با عصبانیت گفت . من می گفتند باید چه کار کنم خسته شده بودم

آپارتمان دیگه  هرو به یه هتل تا وقتی که یبرو جمع کن و  تواقعا می بایست این رو بپرسی ؟ وسایل _

  تو توی دکلور زندگی نمیکنی   . . در این مورد جدی هستم. پیدا می کنی 

  متوجه نمی شدم چه مشکل کوفتی دارد . .  با دهانی باز آن جا ایستادم

 چه و با خودش ؟ چرا دلش نمی خواست من آنجا بمانم. این ساختمان به خانواده او تعلق داشت  

  من دستور می داد ؟ فکر می کرد که اینگونه به

  با صدای آرام گفتم 

و ریزی کرده بودم ش برنامهان چیزی نبود که من بر ایجایی که اوننمیدونم چه خبره اما از . .  ببین  _ 

  مدرسه دو روز دیگه شروع میشه نمیخوام وسط کالس ها جا به جا بشم 

  با فریاد تکرار کرد 

  نمیخوام اونجا باشی میفهمی ؟ _ 

  و از البالی آنها گفتم مهایم را به هم فشرددندان 

کردم تو پدرم  کبرای من توضیح نمیدی و آخرین باری که چ وچون چیزی ر . نه متوجه نمیشم  _

  نیستی
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  خنده تلخ او را از طرف دیگر تلفن شنیدم 

  چنین برنامه ریزی کردی مگه نه ؟ دقیقا می دونستی داری چه کار می کنی تاحتماالً خود _

نمیدانستم دارد راجع به چه چیزی صحبت می کند اما دیگر .  چشمهایم را بستم . را تکان دادم سرم 

  ماهمیت نمی داد

  نمی خوام این کارو بکنم . من اونجا رو تخلیه نمی کنم _

  من هم فکر نمی کردم چنین چیزی رو بخوای . . نه _

  با عصبانیت گفتم 

  یعنی چی ؟  _

چرا تریور نمی خواست من در آن ساختمان زندگی ؟ این دیگر چه کوفتی بود . . .  اما تلفن قطع شد 
  چشمهایم را بستم و ناگهان متوجه شدم اوضاع از چه قرار بود  . ه ام را بلند کردمنو سپس چا؟ کنم 

  میکائیل

من  نمی خواست میکائیل اطرافزندگی می کرد . تریور از میکائیل متنفر بود و او در آن ساختمان  

کردم احتماال هرگز مینگز به من توجه نمی کرد و اگر دیشب در راه با او برخورد هر باشد اما میکائیل 

به طور مرتب با   هیچ دلیلی وجود نداشت که. متوجه نمی شدم که در آن ساختمان زندگی می کند 

  او برخوردی داشته باشم

عصبانیت . نیم کشیدم و عرق روی آن را پاک کردم انفسم را بیرون دادم و انگشت هایم را روی پیش 

کالس های ادرس  : " تلفن را باال آورده و در قسمت جستجو نوشتم . باعث شده بود بدنم داغ شود

  " شمشیربازی

  

* * * * * * *  

 

  گفتم  مهمانطور که به قسمت پذیرش هانتر بیلی نزدیک شد 

که شما یک کلوپ شمشیربازی دارید و داشتم فکر  من از طریق برنامه آنالین متوجه شدم . سالم_ 
  ؟ می کردم که آیا دوره های شبانه هم برگزار می کنید

  رسید گیج شده به نظر می  .ابروهایش را به یکدیگر نزدیک کرد  
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  ببخشید ؟_ 

هانتر بیلی به خاطر کلوپ شمشیربازی خصوصی فعال و بزرگ در  .  با ناآرامی این پا و آن پا شدم 

چنین تنها جایی بود که در سراسر این شهر کالسهای شمشیربازی . هماسر ایالت مشهور بود سر 

اگرچه خدمات آنها خشن تر از کالس های شهر قبلی بود اما من به مسابقات خشن تر  . کردبرگزار می

وقتی وارد ساختمان شده بودم متوجه شدم که اینجا ساختمانی قدیمی تاریک و با  . عادت داشتم

  ظاهری کامال مردانه بود 

  کت و شلوار پوشیده بود نگاه کرده و تکرار کردم  که به مرد جوان

اگه نیاز باشه کارت عضویت خریداری می  . من دنبال یک کلوپ شمشیربازی هستم. شمشیربازی _ 

  کنم

صدای عمیقی از . وان طوری به من نگاه می کرد مانند اینکه دارم ژاپنی صحبت می کنم اما مرد ج 

  پشت سر گفت

  ریکا _

. این جا چه کار می کرد ؟  . . . دیدم که از آن طرف راهرو از در جلویی وارد می شود میکائیل . . . او را
  تند گفت یحنبا ل. ورزشی از یک شانه اش اویزان بود  اکیک س. به من نزدیک شد 

  چی میخوای ؟ _

  من . . . ام___  _

  مسئول پذیرش پرسید 

  می شناسید آقای کریست ؟  وشما این خانم جوان ر _ 

  از اینکه با من برخورد کرده بود به هیچ عنوان خوشحال به نظر نمی رسید  . میکائیل به من خیره شد

  بله _ 

  مسئول پذیرش گلویش را صاف کرد

  که به کلوب شمشیربازی ما ملحق بشن قربا هستن مندن عالقه وخوب ایش _

  میکائیل به طرف باال متمایل شد و سرش را تکان داد  ن یک طرف لب های

  خودم ترتیبشو میدم _ 
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صدا هایی از . اتاق پشتی ناپدید شد و ما را در راهرو آرام تنها گذاشت  در منشی را تماشا کردم که 
  کیفم را محکم به دست گرفتم   تسمه. پشت درهای بسته به گوش می رسید . .  دور دست ها 

  نمیدونستم تو شمشیر بازی می کنی _ 

  چی باعث شده فکر کنی شمشیربازی می کنم ؟ _ 

  به اطراف نگاهی انداختم و گفتم 

  خوب تو تو یک کلوب شمشیربازی هستی _ 

  با لحنی کشدار گفت

  نه _ 

  سرگرم شده به نظر می رسید  

  من تو یک کلوپ جنتلمنها هستم _ 

  مانند یک کلوپ استریپ ؟ . . . ؟ کلوپ جنتلمن ها 

چیزهایی از یا اتاق های خصوصی  میله ی رقص یاای از اینکه اما وقتی به اطراف نگاه کردم هیچ نشانه

  این قبیل باشد وجود نداشت

  سرم را تکان دادم 

  چیه ؟ تنمیفهمم منظور  _

  نگاه کرد مانند اینکه دیگر صبر و حوصله اش دارد تمام می شود نم طوری به. آهی کشید  

جایی که مردها برای بدنسازی میان برای شنا کردن برای . اینجا یک کلوپ انحصاری مردهاست ریکا  _ 
  میرنهای مزخرفی که مدام روی اعصاب اونها راه کناره گیری از آدمبرای ی . جاینوشیدن 

    پس . . . _ 

  .و دوختم ادوباره نگاهم را به چشمای . به اطراف نگاه کردم 

  زن ها اجازه ندارند اینجا بیان ؟ _ 

  نخیر _ 

تعجبی نداشت مسئول پذیرش آن طور عجیب و غریب  . کامالً احمقان است.  چشمهایم را چرخاندم 

  به من نگاه می کرد
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؟  "  هیچ زنی اجازه ورود ندارد" کرده بودند که رویش نوشته باشد نن بیرون آویزان ی اپس چرا تابلوی  
  زن ها بیشتر دلشان بخواهد وارد شوند گونهفکر می کنم این  اما . . .

  میکایل یک قدم به طرف من برداشت 

داشته و ن ر ونن یا باشگاه خصوصی خودشووقتی زن ها میخوان یک شب دخترونه دور هم بگذر  _

  اما وقتی یک مرد همین رو بخواد قدیمی مسلک محسوب میشه ؟ مسئله نیست  باشن

به نکته خوبی اشاره می کرد و خودش هم این را می دانست اما از این . را نگاه داشتم  شنگاه طالیی ا

اما من را از آن بیرون می انداختند به م که کلوپی در این باشگاه داشتند که من از آن لذت می برد
   شدت عصبانی می شدم

  شانه هایم را باال انداختم 

 . . بنابراین همن فقط میخواستم شمشیر بازی کنم و این شهر در زمینه شمشیربازی محدودیت دار _ 

.   

  بیروح پاسخ داد  یبا صدای

برن که کلوپ خودتون رو راه اندازی ل تو از شمشیر بازی لذت نمیمثپس متاسفم زن های بیشتری _ 

  کنید 

  متاسف به نظر نمی رسیدبه هیچ عنوان 

  حاال اون بیرون داره بارون میباره برای برگشت به دلکور ماشین نیاز داری ؟  _

  . ن خالص شود مکامال مشخص بود که می خواهد از شر . سرم را پایین انداختم و آن را تکان دادم 

  خیلی خوب_ 

آماده ترک آنجا بودم اما کاله  . یک قدم برداشتم. از من گذشت و به طرف درهای چوبی حرکت کرد  

 . که روی یک عالمه کتاب قدیمی باالی کابینت قرار گرفته بود به چشمم خورد یراه راه پشمی لبه دار

بدون دودلی کیفم را روی . .  را گاز گرفتم زیرا نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم  . . لبم لبخند زدم
سپس همانطور که کاله را روی سرم گذاشتم به .   را بردارم زمین انداخته و به طرف آن دویدم تا کاله 

  موهایم را کامال زیر کاله پنهان کردم  . سرعت پله ها را دو تا یکی باال رفتم

  میکائیل پشت سرم فریاد کشید

  ریکا _
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 وقتی به. ادرنالین در سراسر بدنم در جریان بود . ضربان قلبم باال رفته بود . شدم ناما من متوقف  
صدای جیر جیر کردن زمین . پیچیدم و به سرعت از راه رو پایین رفتم  ای طبقه باال رسیدم از گوشه

  به عقب نگاهی انداختم . . پشت سرم را شنیدم 

  میکائیل را ندیدم اما صدای قدم هایش که پشت سرم حرکت می کرد را شنیدم 

  لعنت

آن موقع از . سالها پیش وقتی مرا در آن کلیسا پیدا کرد را به خاطر آوردم . ام گرفته بود ریباً خندهتق 

کنم حتی کمی از شوخی کردن با من لذت برده بود اما بعد از فکر می. کنجکاوی من خوشش آمده بود 
.  شاید آن روز را به خاطر بیاورد . مانند اینکه هرگز اتفاقی نیفتاده . آن به سرعت خود را عقب کشید 

سر و صدای شوخی کردن و خنده به گوشم می رسید اما . به سرعت از راهرو پایین می رفتم . . .  .

دو مرد در کت و شلوار در حالی که با یکدیگر و پایین راهر . متوقف نشدم تا به داخل اتاق ها نگاه کنم 

از گوشه ی چشمم . .  را پایین گرفتم  سرم . آمدندمی گفتگو می کرده و می خندیدند از مقابل من 

رسیدم  رووقتی به انتهای راه. را متوقف نکردند من دیدم یک نفر از آنها کمی مکث کرد اما هیچ کدام 
  در را باز کرده و وارد شدم و به سرعت آن را پشت سرم بستم 

بودم که میکائیل دیده باشد کجا رفته ام اما اهمیت نمی دادم که مرا نمطمئن . نفسم را بیرون دادم 

وقتی چرخیدم متوجه شدم رینگ بوکس مرکز اتاق برپا  . . .  باالخره نکته اصلی در آن بود. پیدا کند 

 بودندورزش  مشغولمرد  ۱۵اطراف آن پر از کیسه بوکس و وسایل دیگر بود و همچنین حدود . شده 

به اطراف نگاه  م .به سرعت پشت یکی از ستون ها پنهان شد . .  یا با یکدیگر در حال گفتگو بودند
  کردم تا مطمئن شوم کسی مرا ندیده 

. .  میکایل از در وارد شد  . . . سرم به سرعت به طرف عقب کشیده شد . .  در پشت سر من باز شد

  سراسر صورتش نوشته شده بود" جهنم  ی "  کلمه

م میخکوب گفت حسابی به دردسر افتاده ام سر جایمن را با نگاهی که می. پشت سرش بست  در را

  درحالی که انگشتش را تکان میداد لبهایش را به هم زد و به آرامی گفت. کرد 

  بیا اینجا  _

احتماالً می خواست من را همان طور آرام نگه دارد تا او را  . به آرامی شروع به نزدیک شدن به من کرد
بعد به . .  چرخیدم . دیده اما می دانستم آن را  . را پنهان کنم سعی کردم لبخندم . زده نکنمخجالت

سپس از یک طرف دیگر به داخل  د .باقی بمانسرم پایین مواظب بودم  .  اتاق دیگری وارد شدم

در را به . لب هایش محکم روی هم فشرده شده بود  . .  او را دیدم که پشت سرم می آمد. خزیدم 

  روی او بستم 
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. . . .  را دیدم و صدای جریان آب را شنیدم  شده کاریکاشی زمین به محض اینکه به پایین نگاه کردم 
  زمزمه کردم  مه امیدانستم که خراب کرد

  لعنت  _

سرم را .  میکائیل به این طرف می آید  به این فکر می کردم که برگردم اما می دانستم. مردد شدم 

. .   یک سونا دو جکوزی بزرگ م . .از یک اتاق بخار گذشت . پایین گرفته و تونل کوچک را دنبال کردم

وقتی از کنار چند مرد گذشتم حتی جرات نفس کشیدن هم  . نگاه هایی را روی خودم احساس کردم
سرم را باال گرفتم و مرد جوان و مو بلوندی را دیدم  . وارد شدم رختکنبه سرعت داخل اتاق . نداشتم 

  بنابراین به طرف چپ پیچیدم . .  که به طرف من می آید 

متوقف شدم و خودم را پشت یک ردیف کمد پنهان  . شنیدمی صداهایرو دیگر پیچیدم . یک راه به

صدای صحبت کردن مردها از سمت راست به گوش  د .باز و بسته شدن مدر طرف چپ یدرهای. کردم 

  شدو میکائیل احتماالً هر لحظه پشت سرم ظاهر می. . . می رسید 

اما سپس  . اطراف نگاه کردم و سعی کردم بفهمم راه خروجی کجاست به. کمد استیل تکیه دادم  به
  مردی فریاد کشید . یک در محکم به هم کوبیده شد و ویبره آن با پشت من اصابت کرد . از جا پریدم 

  اقای تورانس هیچ سیگاری اینجا نیست_ 

  دهنتو ببند _

این صدا را می . .  قلبم جا بیفتد  های باعث شد یکی از ضربان. سرعت سرمایی از بازوهایم عبور کرد  

بدنم را  . .  به آرامی سرم را چرخاندم. . میترسیدم حرکت کنم  م . . بی حرکت ایستاد. . . شناختم 

در ای گره حرکت کردم . کمدها   کامالً به طرف دیگری چرخاندم و قدم به قدم به طرف انتهای
  زیر لب زمزمه کردم . ایجاد شد  گلویم

 اوه لغنت _

  تورانس  اقای

 دیمون تومرانس 

قطره های آب گردن . به عقب تکیه داده و چشم هایش بسته بودند  . روی یک صندلی نشسته بود 

یه سیگار بین . تنها یک حوله به دور کمرش پیچیده بود  . پشتش را خیس و درخشان کرده بودند  و

کشید و سپس درست همان طور ی نفس عمیق. کرد می و آن را به لب هایش نزدیک  هگرفت شانگشت
مانند یک مه که . سیگار باال برود  دود که به خاطر می آوردم به آرامی آن را بیرون داد و اجازه داد

  باالی سر او را در بر گرفته بود
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  شکمم زیر و رو شد 

بار دوش میگرفتم تا آن بو را از روی بدنم پاک  می بایست دو . ان شب را به یادم آوردز خاطراتی ا 

  کنم 

کمی احساس بدی  ه بودافتاد میکاییل ها شاید به خاطر اتفاقی که برای دوستانبعد از گذشت سال

 اما به خاطر چیزی که برای او اتفاق افتاد . . . نه چندان . . به من دست داده باشد

سینه ای سخت به   به سرعت نفسم را حبس کرده و در مقابل گرفت  . .روی دهانم قرار دستی  

  عقب کشیده شدم 

  میکائیل بیخ گوشم زمزمه کرد

  وقت ندارم چیزا برای این _

فکر  ند .چشم هایش با عصبانیت قرمز شده بود. به طرف باال به او نگاه کردم . مرا رها کرد و چرخید  

  ه بودسرگرم نشد. . . نگرفته بود  ه اممی کنم نقش

  به آرامی پرسیدم  

  چه طوریه که من نمی دونم دوستات اومدن بیرون ؟ _ 

  این چه ربطی به تو داره ؟ _ 

شب قبل از آن که همگی آنها دستگیر بشوند من با آنها  . . . ؟ در واقع خیلی ددار  چه ربطی به من
  بی خبر بود بودم و آن شب اتفاقات خیلی بیشتری افتاد که احتماال میکائیل از آنها 

  در حالی که صدایم را پایین نگه داشته بودم گفتم 

چیزی راجع به . توی شهر خودمون که به هر حال این طور بود  . فقط فکر میکردم اتفاق بزرگی باشه_ 

  ه نها نشنیده بودم که عجیب به نظر میرساوآزادی 

  با تو هدر میدم و که من هنوز اینجا ایستادم و دارم وقتم ر ه چیزی که عجیبه این_

  صورتش به من نزدیک بود . سرش را پایین آورد 

  دیگه تموم شد ؟_ 

. ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم . سینه اش درست مقابل چشمم بود . به رو به رو خیره شدم  
  سعی می کردم سوزش پشت چشم هایم را عقب برانم و به نرمی گفتم

    تو مجبور نیستی که . . . _
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  توانستم به او نگاه کنمنمی. ام را به پایان نبردم جمله  

  که چی ؟_ 

  به او نگاه کردم. دندانهایم را به هم فشردم تا از لرزیدن لب هایم جلوگیری کنم  

  مجبور نیستی اینقدر بی رحم و عوضی باشی . که این طوری با من صحبت کنی _

  ادامه دادم . د شدکل صورتش سخت و منجم. به خیره شدن به من ادامه داد  

وقتی دوست داشتی با من صحبت کنی به خاطر میاری ؟ وقتی که متوجه من شدی . یه  یه زمانی  _ 

  و بهم نگاه کردی و____ 

  و صورتش را نزدیک تر کرد متوقف شدم  کوبید وقتی که دستهایش را روی کمد دو طرف سرم   اما

  جاهایی وجود داره که برای تو نیستن_ 

  کرد مانند این که دارد با یک بچه صحبت می کندمی را طوری ادا  هر کلمه 

این . .  اگه دعوت نشدی پس نمی خوانت  . کنننجا دعوت میوبه ا ورو جایی بخوان تو ر  تواگه  _

  برات مفهومی داره ؟

نی اچرا نمیتو. طوری به من نگاه می کرد مانند اینکه بگوید این یک چیز خیلی ساده است ریکا  

م و مایه دردسر و اذیت آزار او ه ابه من می گفت من سر راه او قرار گرفت . . داشت متوجه آن بشوی ؟

  دوباره گفت . می گفت که مرا اطراف خود نمی خواهد م .هست

  میفهمی ؟. . تو به اینجا تعلق نداری و کسی اینجا به تو خوش آمد نمیگه  _

هر اینچ از ماهیچه های . از طریق بینی به سختی نفس می کشیدم . دندانهایم را به یکدیگر فشردم  

اشک پشت چشم هایم جمع شده بود و باعث  . . کردم نشکنمسعی می. منقبض شده بود  مبدن

نادیده  مرا . او قبال که هرگز چنین احساسی داشته باشم مبه خاطر نمی آورد . سوزش آن ها می شد

احساس ناچیز بودن به من می داد و گاهی اوقات به من توهین می  . .   رد می کردطمرا  . . می گرفت

  ظلم و خشونت پشت کلماتش آنچنان دردناک بود که قابل توصیف نبودحاال اما . .  کرد 

  فریاد کشید  

  انگلیسی صحبت کردم ریکا _ 

  باعث شد از جا بپرم 

  یه سگ از تو بهتر گوش میده_ 
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بغض راه گلویم را بسته  . لبهایم لرزیدند . جاری شد روی گونه هایم به سرعت اشک از چشم هایم 
ناپدید . .  دلم می خواست داخل یک سوراخ فروبروم  . احساس می کردم شکمم درد گرفته. .   بود .

  . .  کامالً فراموش شوم . . .  بشوم 

او را  ندستا دم .چرخیدست دهد به سرعت  او د شدن من احساس لذت بهر قبل از آنکه از دیدن خ

کنار زدم و در حالی که از راهی که آمده بودم بیرون میدویدم به سرعت اشک روی گونه هایم جاری 

  شد 

کاله از روی . منظره جلوی چشم هایم تار شده بود و به سختی با هق هق داخل گلویم مبارزه می کردم 

چه کسی  ماهمیت نمی داد . .  کس گذشتماز اتاق بو . سرم روی زمین پایین افتاد و موهایم آزاد شدند

همانطور که به سرعت از راهرو عبور کرده و از پله ها پایین می . در کنار آن را باز کردم  . مرا ببیند

متوقف شدم . . . اما نیمه راه با یک نفر برخورد کردم  . . .  رفتم اشک های چشم هایم را پاک میکردم

  . ..  و سرم را باال آوردم 

  مام درونم یخ زد و ت

  زمزمه کردم 

  کای ؟ _ 

 . . . دیدم حیرت زده شدماینکه او را می از

 . . . و همچنین گیج 

همه آنها در مردیان سیتی بودند ؟  یاآیا ویل هم اینجا بود ؟ ا . . کای اینجا بود. . دیمون اینجا بود  

حتی مطمئن نبودم وقتی در زندان بودند میکائیل با آنها در ارتباط بوده اما حاال کامال به نظر می رسید 

  که این گونه بوده است

آنها را روی بازوهای من . کج کرد و دستهایش را از جیب شلوارش بیرون آورد  یکای سرش را به طرف 

با . به من خیره شد . عقب کشیدم  به سرعت اما من دست هایم را. . را صاف نگه دارد قرار داد تا من 

. آن لباس سفید و کت و شلوار مشکی مانند همیشه بسیار خوش قیافه و جذاب به نظر می رسید 

  ی تر شده بود اگرچه از آخرین باری که او را دیده بودم بسیار ماهیچه

میکائیل را دیدم که از  ه شد . .سرم به طرف عقب چرخید . .  مصدای قدم هایی را پشت سرم شنید

  می پیچید ای گوشه 

  همگی آنها دوباره با هم بودند ؟ 
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کیفم را از روی زمین برداشتم و از در  . به سرعت از کای گذشتم و به پایین رفتن از پله ها ادامه دادم
  باشم  انشواستم به هیچ عنوان اطراف دوستاما نمی خ . . . میکائیل یک چیز بود . .   بیرون دویدم

  صدای میکائیل را شنیدم که پشت سرم فریاد می کشید 

  ریکا_ 

  اما در بسته شد و صدای او را خفه کرد

و  دور ان کسی .  بازو و موهایم برخورد کرد. .   باران خنک با صورت . به سرعت از پله ها پایین رفتم  

 مطور که قطرات باران با بازوهایانهم م .و به طرف راست چرخید هگرفتکیفم را باالی سرم .  بر نبود

  برخورد می کرد از پیاده رو پایین رفتم 

  پشت سرم شنیدم  یصدای فریاد

  ماشین منو بردار _ 

سپس چرخید و نگاهش با نگاه من  ید .میکائیل را دیدم که سر نگهبان فریاد میکش. . چرخیدم 

  دستور داد  . به سرعت از او دور شدمچرخیدم  . .  برخورد کرد

  صبر کن _ 

  طور که عقب عقب میرفتم گفتم انهم

  خیلی خوب ؟ دیگه بیشتر از این چی میخوای ؟ . من دیگه رفتم _ 

اما سپس میکائیل بند کیفم را گرفت و  . .  دوباره چرخیدم و با سرعت بیشتری از پیاده رو پایین رفتم
با عصبانیت به . شد  یدههمان طور که آن را به عقب می کشید گردنم چرخ . آن را از روی سرم کشید

  طرف او چرخیدم

  داری چه غلطی می کنی ؟  _

میکائیل . دربان کلید ماشین را به او داد . تنها از من دور شد و کیفم را با خود به طرف ماشینش برد 

  .  . من را به داخل آن پرتاب کرد  یفک . . در عقبی را باز کرد

  انداخته شد  شام در قسمت عقبی ماشینبه همراه آن تلفن و کلید خانه

  در مسافر حرکت کرد و آن را باز کرد سپس به طرف

  برو داخل  _
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این  . به سختی نفس می کشیدم و سرم را تکان دادم. عصبانیت سراسر صورتش نوشته شده بود 
  دیگر چه کوفتی بود ؟ 

 ً . . . کنم یک کلید جدید به من بدهد  سمدیریت التمابه ازه بخرم و وسوسه شدم یک تلفن ت  تقریبا

اما کتاب ها و برنامه درسی و . .  او اثبات کنم نمی تواند به من دستور دهد  به تنها برای اینکه

اشک ها رفته بودند و عصبانیت جای آنها را . .  اخم کردم . در آن کیف بود  مهمچنین کپی فرم پذیرش

  گرفته بود

و کشیدم و آن را محکم اصندلی مسافر پریدم و در را از دست  م . رویبه طرف ماشین قدم برداشت 

در را  . . راننده به حرکت افتاد چرخیدم و کیفم را برداشتم  به محض این که دیدم به طرف در. بستم 

 مباز کرده و با سرعت بیرون رفت

دست  دقبل از اینکه باسنم حتی از روی صندلی بلند شو . نتوانستم مسافت زیادی فرار کنماما  

ناله کردم اما کیف را از دستم . برخورد کرد آن را گرفت و مرا محکم به عقب کشید  شانه ممیکائیل با 

بود  ام ترقوهدست میکائیل هنوز هم روی استخوان. گرفت و یک بار دیگر به صندلی عقب پرتاب کرد 
دوباره صورتم در هم فرو رفت و اشک روی گونه هایم . نگاه داشته بود و من را محکم روی صندلی 

  جاری شد 

  دربان با نگرانی به ماشین نزدیک شد و گفت

  قربان . . خانم جوان____  _ 

  میکائیل با عصبانیت گفت

  در رو ببند. بهش دست نزن  _

ا او بحث کند اما به من نگاه رسید که می خواهد بری به نظر می. طدهان دربان برای مدتی باز ماند  
  دندان هایم به او گفتم  البه الی از . کرد و باالخره عقب کشید و در را بست

  تو میخواستی من از اینجا برم بنابراین بزار برم  . خونه برسونیه بهت گفتم نمیخوام منو ب_ 

  با عصبانیت گفت. بیرون زده بودند  شماهیچه های گردن . ماشین را روشن کرد

 ونجا ر اوکه تو با گریه  به این دلیل  مدام غر بزنه فقط  آخرین چیزی که می خوام اینه که مادرم _

  ترک کردی

زانوهایم را . . چرخیدم . عصبانیت زیر پوستم می جوشید  . قفسه ی سینه ام باال و پایین می رفت 

  به طرف او خم شدم و فریاد کشیدم. . زیرم جمع کردم 
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  بنابراین برو به درک ح******* . ون چه که تو فکر می کنی غیرت دارم من بیشتر از ا _

.  ناله کردم  . آن را پشت گردنم حلقه کرد و مرا به طرف خود کشید. .  دستش را به سرعت جلو آورد

  پرسید . همان طور که موهایم را میان مشت گرفت سوزش آنها را روی شقیقه ام احساس کردم. 

  ؟ ها ؟ از من چی میخوای _

  به سختی نفس می کشید و به من خیره شده بود  

  من می بینی که تا این اندازه فریبنده است لعنتی ؟ توی چی _ 

. حتی نیاز نبود راجع به آن فکر کنم . پاسخ خیلی آسان بود  . تنها به او چشم دوخته بودم. میلرزیدم 

احساس نیاز به سرکشی  . .  گرسنگی. .   در آن کلیسا در من دیده بود او همان چیزی که سالها پیش
وسوسه رفتن به دنبال چیزی که همه . . .برای پیدا کردن تنها انسان روی کره زمین که مرا درک کند . . 

    به ما می گویند نمی توانیم داشته باشیم . . .

شدم احساس تنهایی داشتم یا احساس اینکه به دنبال چیزی می گردم که می همیشه وقتی بزرگ 

من بود آن قدر احساس گمشدگی  اطرافوقتی او . اما نمی توانم آن را در قالب کلمات شکل دهم 

  . .  این تنها زمانی بود که احساس گمشدگی نمی کردم . نمیکردم 

. نه هایم جاری شد سرم را پایین انداختم روی گو انطورکه در سکوت اشک. همسرم را تکان دادم 
  تقریباً زمزمه کردم 

  هیچی_ 

  احساس ناامیدی راه گلویم را بسته بود  

  من فقط یک بچه احمقم_ 

دوباره روی صندلی . احساس کردم فشار دستش را در موهایم کمتر کرد  . کمی خودم را عقب کشیدم 

   را باال کشیدم و زخم روی گردنم را پوشاندم مپیراهنیقه . گره بزرگ گلویم را قورت دادم . نشستم 

میخواستم این حقیقت تا این من نو . . . او از من خوشش نمی آمد  . . . او نمی خواست مرا بشناسد
از داشتن یک رابطه اجباری با تریور خسته  . دیگر از رویا بافی خسته شده بودم . اندازه دردناک باشد

از هر . .  کرد خسته شده بودم مانند یک سگ با من رفتار می کاییل همیشهاینکه میاز  . شده بودم

  دوی آنها خسته شده بودم

  به زور خستگی را از صدایم دور کنم  مسعی کرد. زانوهایم خیره شدم  به

    خونه پیاده روی کنم امی خوام ت_ 
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هنوز هم به او نگاه  م .بعد متوقف شد . . اما را از صندلی پشتی برداشته و دستگیره در را گرفتم  کیفم
  نمی کردم 

  دیگه هرگز همچین اتفاقی نمی افته م .کلوب شد  متاسفم که یواشکی وارد_ 

به  . رعد و برق باالی سرم به صدا درآمد. .  . در را باز کردم و به سرعت زیر باران تند قدم گذاشتم 

  طرف خانه به راه افتادم

  

 

������ 

 

تک افراد تک  ؟  فکر می کرد فقط یک بچه احمق است . . ایا شت با من چه کار می کرد ؟دا. .   خدایا

. تمام پسر ها در ارزوی داشتن او بودند . زیبا بود و بدن فوق العاده شهر تندربای او را می پرستیدند 
 ای داشت

 

  یقه لباسم را عقب کشیدم. به سختی نفس می کشیدم 

  لعنت 

 پدر لعنتی ح******** ام را گرفته بودم که به او نگاه می کندبار مچ  یکی دو حتی

پس چرا طوری رفتار می کرد گویی نظر  . همه ریکا را می پرستیدند و بهترین آرزوها را برای او داشتند

 من تنها چیزی است که برای او مهم است ؟

  

 در مرکز شهر شبانه کلوب. .  قدم گذاشتم به داخل رییل

 

یک  حتیامشب  . نشسته اند vip اعضای تیم را دیدم که در بالکن قسمت . نگاه کردمبه طرف باال 

. اما این آخرین چیزی بود که می توانستم روی آن تمرکز کنم  . اینجا حضور داشت هم خبرنگار

  بایست ذهنم روی چیز دیگری باشدمی
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. ا برای متصدی بار حرکت دادم آن ر  . دستم را روی کانتر مرمر قرار دادم. به طرف بار حرکت کردم  
  می دانست چه چیزی برایم بیاورد . سرش را تکان داد 

  رییلم کلوپ مورد عالقه ما بود  . ویل از قبل این جا بودند . دیمون کای

وقتی او  . داشتم خودم را میباختم . سرم را پایین انداختم و چشمانم را بستم و سعی کردم ارام شوم

تمام سال های  . تمام چیزی که می توانستم ببینم او بود. داد رافم بود همه چیز را کوچک نشان میطا

از بین می  متمرکز  ند .ایجاد کرده بود ناگهان دیگر اهمیت پیدا نمی کرد مبدبختی که برای دوست های
 . .  ده بودند را ببینمتحمل کر  مدیگر نمی توانستم کاری که انجام داده بود و بدبختی که دوستان فت .ر 

  . . . بایست تاوان پس بدهدمیو این که چرا 

را به داخل ماشین  وانبودم امروز به زور  بورمج. بایست از او متنفر باشم می. من از اون متنفر بودم  

یا به اینکه قبل از اینکه از ماشین پیاده  . .  به اشک های چشم هایش اهمیت نمی دادم . .  مبکشان

نمیخواستم او را لمس  . . . نمیخواستم درد و رنج او را دور کنم. . د نمی توانست به من نگاه کند شو

نمی خواستم کاری کنم که دوباره سرم فریاد بکشد زیرا هرگز در عمرم تا این اندازه تحریک  . . .  کنم
 نشده بودم

ان بعد از ظهر آپارتمان را  نگهبان دیگراز ماشین پیاده شد و مرا ترک کرد و با توجه به صحبت های  

  . . ترک نکرده بود

  بزار به اون قفس عادت کنه  . . . خوبه 

  یک لیوان بزرگ برای خودم ریختم و آن باال کشیدم . متصدی بار نوشیدنی ام را مقابلم قرار دارد 

  کدوم گوری بودی ؟_ 

اما تنها یک لیوان دیگر نوشیدنی ریختم و پاسخ او  . بدنم منقبض شد. . با شنیدن صدای کای کنارم  
  " من فقط یک بچه احمقم. .  "  را ندادم 

لیوان را پایین گذاشته و به  . نوشیدنی را سر کشیدم . قفسه ی سینه ام سریعتر باال پایین میرفت 

  سختی و پشت سر هم پلک زدم

  یا مسیح حالت خوبه ؟ _

  د تا عصبانیحاال بیشتر نگران به نظر می رسی 

  خوبم _ 

  خم شد و به من نگاه کرد . دستهایش را روی بار قرار داد 
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  اون امروز اونجا چه کار می کرد ؟ _

رگ هایم را . گرما احساس میکردم  مدر شکم راکم کم احساس سوزش . یک لیوان دیگر باال کشیدم  

. پدرم . .  از بین تمام آدم های زندگیم  . لیوان را پایین گذاشتم . سرم را تکان دادم. را در بر می گرفت 

  دست آخر این او بود که باعث شد مست کنم . . . دوست هایم  . .  برادرم. . 

چشم های لعنتیش از حالت تدافعی به مرموز و شیطنت آمیز به احساس دلشکستگی و به احساس 

نگاه درون آن ها یک نگاه شکسته . . .  و باالخره . . .  آتش تغییر حالت داده بودند  شعله خشم و
 دش

 با اون تنها نباش 

  میکائیل ؟_  

  با عصبانیت گفتم . انگشت هایم را باالی سرم کشیدم . تندی نفسم را بیرون دادمه ب 

  لعنتی تو ببندی و اجازه بدی افکارم رو راست و ریست کنم ؟  دقیقه دهن ۵میتونی فقط برای  _

بگیریم و بعد اونو بگیریم  ور  اون بریم همه چیزاین بود  ت ؟ برنامه چرا افکارت راست و ریست نس _ 

  ن طرف میچرخیاواما تمام چیزی که من می بینم اینه که بیهوده این طرف و . 

  سرش را تکان داد و گفت . دستم را پس زد  . و یقه او را گرفتم هبه سرعت دستم را جلو برد 

  اونجا نرو _ 

جلوی پای من زانو  ش . .با اون چشم های بزرگ معصومانه ا.  . رو می خواممن هیوالی کوچولو مون _ 

دوست دارم تو هم توی این برنامه باشی اما به تو . و من دیگه بیشتر از این منتظر نمیمونم . .  بزنه 

  نیاز ندارم 

به خاطر من در . . به خاطر من در این شهر بود . و تازه به اینجا رسیده بود . . ادیگر منتظر نمی ماند 

می  که و تنها دو چیز دیگر وجود داشت. .  به خاطر من کسی دورو برش نبود . . . آن آپارتمان بود 

  ؟ و آنها دیگر نمی توانستند منتظر بمانند. . . توانستیم از او بگیریم 

  آنها به اندازه کافی منتظر بوده اند. اما ناگهان به طرف دیگری نگاه کردم  

  به عقب هل دادم و پرسیدم  لیوان را 

  اونا کجان ؟ _ 
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او را دنبال  . رسید اما چرخید و راه را نشان دادهنوز هم عصبانی به نظر می .کای ساکت باقی ماند 
همان طور که به طرف داخل اتاق خصوصی در قسمت پشتی حرکت می کردیم صدای  . کردم

  موسیقی دیوارها را به لرزه در می آورد

نمی بایست عصبانیتم را روی او خالی کنم اما  . می کردیمنرگز قبالً با یکدیگر جر و بحث من و کای ه 

بنا به دالیلی مدام مرا به چالش می کشید و حاال احساس میکردم از زمانی که در زندان بود بیشتر از 

  او فاصله گرفته ام 

  چه جهنم لعنتی بر پا بود ؟

به شیوه های زیادی هنوز هم مانند او  . انتظار داشتم دیمون و ویل با من شاخ به شاخ بشوند نه کای 

برادری که همیشه مراقب همه ما . منطقی بود . هنوزم کسی بود که با فکرش کار میکرد . قبل بود 

اعمالی  . . میزدنگر لبخند دی. . .  بود . . . اما تغییرات زیادی هم کرده بود که دیگر قابل شناسایی نبود 

  حتی با دانستن عواقب آن . انجام می داد که قبال هرگز انجام نمی داد

از طرف . کرده بودند ها غرق خود را در پارتی نوشیدنی و زن  . . دیمون و ویل دو هفته بعد از آزادی 
هم  را د حتی یک زننوشیده و از زمانی که آزاد شده بون هم  یک لیوان نوشیدنی . . حتی دیگر کای

می بایست . م حتی دیگر به موسیقی هم گوش نمی دهد نفکر می ک . . جهنم . .  دهکر نلمس 

  کنترلش را از دست بدهد زیرا کم کم داشتم نگران این میشدم که ناگهان منفجر بشود 

یز دیمون آن طرف م. به محض اینکه وارد اتاق شدم پشت سر ویل را دیدم که روی مبل دال شده 

چانه ام را برای دیمون اشاره  . کنار مبل ایستادم . مقابل ایستاده و دستش دور گردن یک دختر بود
  دستش را عقب کشید و او را به عقب هول داد تا از انجا دور شود . دادم تا از شر دختر خالص شود 

صبری و  بی. همگی روی من بود  نچشما چرخید .کای روی یک صندلی نشست و ویل به طرف من 

ناگهان . دست هایم را مقابل سینه ام در هم فرو کردم  . ن کامال مشهود بوداتالطم در نگاهش

چیزی آنها را به هم . . زیرا بعد از سال ها .  احساس می کردم بین آنها و من یک دیوار قرار گرفته 

  دمتصل می کرد که شامل من نمی ش

  همه چیز به خاطر او خراب شده بود  

   چشمهایم را روی کای باریک کردم

  مشکلی نداری رانندگی کنی ؟  _

  چرا می بایست داشته باشم ؟ _ 

  به آنها گفتم . فرو برده و کلیدها را بیرون کشیدم مدستم را داخل جیب. تکان دادم سرم را 
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  شما بچه ها آماده اید ؟. انجامش بدیم  یدپس بیا _

  نگاه کرد نم بهبا تعجب  . لبه صندلی نشست  ویل صاف 

  مادره ؟  _

  کای سر پا ایستاد . .  لبخند می زد . به دیمون نگاه کرد. دوباره سرم را تکان دادم 

  تا چه اندازه میخواهیم نباشه ؟ _

  پاسخ دادم 

امشب به تاندر بای . پناه ببره  ننمیخوام کسی برای ریکا وجود داشته باشه که به او . دفن بشه _

  میریم

  قب تکیه داد و دستش را پشت سرش قرار داد و با حالتی شیظنت آمیز گفتدیمون به ع 

  نگاه کردن به اون بیشتر حال میده . من میمونم و مراقبه ریکا هستم. شما پسرا برید  _

  ابروهایم را باال بردم  

  مادرشو دیدی ؟_ 

هنوز هم جوان و  کریستین فین. گوشه های لب هایم با حالت سرگرمی به طرف باال متمایل شدند  

  اما هنوز هم زیبا بود . .  ریکا نبود  .او به طرز لعنتی جذاب بود

    تو با ما میایی_ 

دستم را داخل جیب کتم فرو کرده و .  به هیچ عنوان امکان ندارد به او اعتماد کنم تا با ریکا تنها باشد 

روی پاهایش پرید و آن را گرفت  .یک کیف کوچک را از آن بیرون آورده و به طرف دیمون پرتاب کردم 
محتویات آن  . سپس آن را باال گرفت . .  به اطراف نگاه کرد که ببیند آیا کسی دارد نگاه می کند یا نه. 

ناگهان لبهای دیمون به لبخند پهنی باز  . کای و ویل هم مشتاق به نظر می رسیدند. . را بررسی کرد 

  . .  شب اش را ساخته ام دانستم کهمی. من نگاه کرد  . به دشدن

روهیپنول به عنوان داروی تجاوز .   مریض لعنتی . .  بله شک کرده بودم که دیمون بداند آن چیست  

به طور  . دقیقه ضعیف و قابل انعطاف بشوند ۱۵باعث میشد قربانی ها در کمتر از  . شداخته میشن
هم تیمی ها داروهای غیر قانونی برای بعضی از . تعجب آوری به دست آوردن آن برای من سخت بود 

تمام کاری که می بایست انجام بدهم این بود که با تامین . افزایش نیروی بدنی استفاده می کردند 

ر ریکا مست داگر مانند همیشه ما . تا برایم قرص ها را به دست آورد مکننده مواد آنها در ارتباط باش

  کند تر کند تا او را قابل قبولیکی از آن قرص ها کمک می  . . پس نباشد
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  کای به دیمون نگاه کرد 

  اونو بده به من _

کای پافشاری . دیمون تنها یک ابرویش را باال داد و کاری انجام نداد . دستش را برای کیف دراز کرد  

  کرد 

  همین حاال_ 

  یکی از قرص ها را بیرون آورد و آن را کف دست کای قرار داد . را باز کرد. ان  دیمون نیشخند زد  

  خیلی تاثیر گذارن . برای مامانه احتیاج داری افقط یکی از این _ 

حتی او هم محدودیت هایی . . اما اصالً سرگرم به نظر نمی رسید . سرش را تکان داد . ویل خندید  

  داشت

سپس به سرعت جلو پرید و کیف را از دست . . و به قرص داخل دستش نگاه کرد  ستکای نش 

  پا ایستاد و کتش را صاف کرد  سر . دیمون خندید . . دیمون بیرون کشید 

  واقعاً فکر می کنی من نیاز دارم به زن ها تجاوز کنم ؟. این یه شوخی بود _ 

  کای ایستاد و کیف را داخل جیبش قرارداد  

  خوب تو توی زندان بودی_

  زمزمه کردم 

  ه یا مسیح او _ 

  دستم را داخل موهایم کشیدم

  مشکل لعنتی تو چیه ؟  _

چشمهایش کامالً سیاه شده بود و به نظر می رسید  د .و چرخیادیمون به طرف  . به کای خیره شدم

 و هم هیکل هر دو تقریباً هم قد . اما کای عقب نکشید . اماده است تا هر لحظه او را از هم بدرد

  . . . بودند 

  از البالی دندان های به هم فشرده با عصبانیت گفتدیمون 

  من به اون تجاوز نکردم  _

  به خاطر کدام جهنمی کای میبایست چنین فکری بکند ؟ به جای کای پاسخ دادم . سرم را تکان دادم 
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  ما اینو میدونیم _ 

ی بایست این کار را انجام مدختر زیر سن قانونی بود و دیمون هم .   و دیمون را به عقب هل دادم

دیمون خیره شد و سپس چشم هایش را پایین  به کای. داد اما از طرفی او را هم مجبور نکرده بود می

  نفس سریعی کشید و زیر لب زمزمه کرد  . انداخت

  متاسفم فقط یکم عصبی هستم_ 

  به خود نزدیک کردم بازویم را دور گردنش انداخته و او را . خوشحال بودم باالخره متوجه شده  

  خوبه امشب ازش استفاده کن_ 

  های تو به پایان رسید و مال اون تازه شروع شدکابوس ب 

  

  

  

* * * * * * * * 

 

سعی میکردم صدای .   همان طور که آب داغ را روی شانه هایم جاری می شد چشم هایم را بستم

تمام تالشم را کرده بودم تا از  . آور بودچند روز گذشته عذاب . بقیه بازیکن ها را از ذهنم دور کنم 

نمی  . ساختمان دکلور فاصله بگیرم مگر اینکه برای خوابیدن به آنجا بروم اما کار بسیار سختی بود
   خواستم جای دیگری باشم

می دانستم  . شود این موضوع کشد تا ریکا متوجهمدت زیادی طول نمی . ترتیب مادره داده شده بود 

این  ماگر یک چیز راجع به قوی بودن یاد گرفته باش . برای مدتی فاصله ام را حفظ کنم یستمی با

  دامات الزم را انجام بدهیقهرگونه ضعف را شناسایی کنی و به سرعت ا باید است که

 توانستم نزدیک او باشمنمی 

 نه هنوز

یا حداقل اولین . از ذهنم بیرون بود  . جلوی دید من نبود . وقتی به کالج میرفتم آنقدر سخت نبود 
به پایین نگاه کنم و او  . اما با دانستن این که می توانم هر لحظه با او برخورد کنم . فکر ذهن من نبود

روی این که دیدن   وقتی از البی عبور میکنیم نگاه ما با یکدیگر تالقی کند . . . . را در آپارتمانش ببینم
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این که او را تا این اندازه نزدیک به خود داشته  . بود برنامه ریزی نکرده بودمچگونه خواهد  او هر روز
  بسیار وسوسه کننده بودم باش

. تا جلوی خودم را بگیرم دیگر الزم نبود  مآن کشمشی که آن زمان با خود داشت . ساله نبود ۱۶دیگر  او

به سختی می  . .  اهمیت نداشتند شچشم های مضطرب و لب های لرزان . . و  یک زن بود وا

تنها یک طبقه با من فاصله داشت و کلید آپارتمان او در جیب شلوار من دفن .  توانستم منتظر بمانم 

  شده بود

. دوست داشتم روی دست و پاهایش مقابلم باشد . .  وقتی هر چیزی که می خواهم را از او گرفتم  

 داشتم دیوانه می شدم. .. ید در اختیار من باشد خواهد بابهر کجا و به هر طریقی که دلم 

 لعنت _ 

  می توانستم احساس می کنم بدنم به این فکر واکنش نشان داد  

  لعنت بهش

یک حوله به دور کمرم بستم و با یک حوله دیگر سینه و بازو . نفسم را بیرون دادم و دوش را بستم  

. چند پیغام از پسرها روی صفحه دیدم  . مکشید را از قفسه کمد بیرون متلفن . هایم را خشک کردم
  از زمانی که مادر ریکا رفته بود آن ها برای مرحله دوم آماده بودند

با دیدن  . ن کردخوردتلفنم شروع به زنگ .  بستم  دور مچ دستم م رالباس هایم را پوشیدم و ساعت 

به ندرت با . صحبت کردن با برادرم همیشه مرا عصبانی می کرد  . نام روی صفحه دندانهایم را فشردم

در حالیکه گوشی را به گوشم  . پاسخ او را بدهم شدبنابراین کنجکاوی باعث  رفت .میگ ماسمن ت

  گرفته بودم گفتم

  تریور _ 

    . . .  میکائیل  میدونی _ 

  حتی به خود زحمت سالم کردن نداد

   رابطه برادری من و تو باالخره قراره شکل بگیرهمن همیشه فکر می کردم این  _ 

  همانطور که گوش میدادم چشمهایم را باریک کرده و مستقیم به روبرو خیره شدم  

فکر میکردم شاید وقتی بزرگ شدم نقطه های اشتراک بیشتری با هم پیدا کردیم که حداقل بیشتر _ 

تو همیشه سرد و دور . و مقصر ابن میدونستم قبال تو ر  . از جمله های دو کلمه ای با هم صحبت کنیم

  ن فرصت نمی دادی که باهم برادر باشیم واز دسترس بودی و هیچ وقت به خودم
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صدای بازیکنان اطرافم کامالً  .تلفن را محکم به چنگ گرفته بودم و بدون حرکت آنجا ایستاده بودم 
  ندمحو شده بود

  اما میدونی چیه ؟  _

  ناگهان صدایش سخت شد

واقعا به همون اندازه که تو از من . تقصیر تو نبود  . ساله بودم متوجه چیزی شدم ۱۶وقتی تقریبا  _

  یک دلیلدقیقاً به خاطر . . .   متنفری از تو متنفر بودم . . .

  دندانهایم را روی هم فشار دادم 

  اون_ 

  اون ؟_ 

  تو رو میخواست . اون اون همیشه چشمش به تو بود  . میدونی دارم راجع به چی صحبت می کنم _

  سرم را تکان دادم. پوزخند زدم 

  من  تریور دوست دخترت مشکل توئه نه _

اما دوست  مراجع به پایان رابطه آنها شنیده بود نیست را می دانستم .و ا این که دیگر دوست دختر 

باعث می شود همه این برنامه ها خیلی  این . داشتم این طور فکر کنم که هنوز هم متعلق به اوست

  شیرین تر به نظر برسد

  پاسخ داد 

نیست بلکه تو  نوااما این حقیقت نداره مگه نه ؟ چون وقتی نوجوان بودم متوجه شدم تنها فقط  _

  هم هستی

  پافشاری کرد . . مستقیم به روبرو زل زده بودم  

از اینکه من همیشه اون دور بودم متنفر بودی و قطعاً از اینکه اون برای من بود  . تو اونو میخواستی_ 

من از . چون چیزی که میخواستی رو من داشتم  یتو نمی تونستی برادر من باش . متنفر بودیبیشتر 

  رو میخواست تو متنفر بودم چون چیزی که من داشتم در عوض تو

  با لحنی عادی پرسید . قلبم سریعتر به تپش در آمد 

  خوب پس کی شروع شد ؟  _

  شکمم منقبض شده بود 
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وقتی بچه بودیم ؟ وقتی بدنش شروع به فرم گرفتن کرد و تو دیدی که اون تا چه اندازه جذابه ؟ یا _ 
  که باهاش بودم ؟  هپارسال بود که بهت گفتم اوت تنگ ترین دختری  شاید . . .

   محکم تر فشردم متلفن را در دست

  از تو پیشی دارم  ومن همیشه این ر   مهم نیست چی بشه . . ._ 

  ادامه داد  . . هر استخوان در دستم درد گرفته بود . مشت شده بودند  مانگشتهای دست

 ای که برای اونهر برنامه. . باالخره کامالً برای خودت . .  حاال که باالخره اونو توی دلکور داری _ 

اینو بخاطر بیار که من اونو پس میگیرم و این من خواهم بود  . . ش انجام بدیمی خوای باها ی وریخت

  برای همیشه خواهم داشت و که یک حلقه تو انگشت اون خواهم کرد و اون ر 

  کنی این منو ناراحت میکنه ؟فکر می_ 

نه اگه اون فاحشه پاشو برای تو باز بک . . این تو نیستی که سعی می کنم بهش اسیب برسونم _

  خواهد بود مطمئن می شم ازدواج با من کابوس زندگی اون

 

 

3 ��� ��� 

 

در ماشین یک عوضی به . تریور از زمانی که مرا از کلیسا به خانه آورده بود با من صحبت نکرده بود 

 . . یا بدتر . . آمده بودم این بود که می ترسیدم به مادرم بگوید او تنها دلیل اینکه با . تمام معنا بود

  به خانم کریست بگوید و برای میکائیل دردسر ایجاد کند 

در داخل آشپزخانه کریست . او گرفته بود را احساس کنم  ی  کههنوز هم می توانستم گرمای دست

آیا واقعاً تمام چیزهایی که امروز . کردم روز بعد از ظهر در ذهنم فکر می انایستاده بودم و به اتفاقات 

 . . گرما در بدنم جاری شد  د اگر تریور نمی آمد ؟اقانه گفته بود ؟ چه اتفاقی می افتگفته بود را صاد

  حاال می خواست چه کار کند ؟ آیا چیزی که شروع کرده بود را به پایان می رساند ؟

ً دیمون. . جو از طرف حیاط " انتقام ج " آهنگ  و میکائیل بازی می  .. ویل  . . کای . . ایی که احتماال
   هوا تاریک شده بود و احتماالً به زودی برای شب بیرون خواهند رفت . دند به گوش می رسید کر 

  روی صفحه مشاهده کردم " را مامان " نام .  به آن نگاه کردم  . شنیدم م راصدای تلفن همراه
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  هی _ 

ویل پیچیدم به دور بشقابی که خانم کریست اصرار داشت بعد از خوردن شام اینجا برای مادرم ببرم ف

  گفت یبا صدای شاد. 

  هی شیرینم  _

ر چه سعی اگ . سعی می کرد صدایش پر انرژی به گوش برسد اما می دانستم که واقعا اینگونه نیست

تقریباً همیشه با خوردن قرصها بی حس بود و به ندرت خانه را ترک می  . کرد ظاهرش را حفظ کندمی

  کردم گفتمهمانطور که آشپزخانه را ترک می . کرد 

میدونم از ؟ دوباره ثور رو تماشا کنیم  ؟ امشب باهم یه فیلم ببینیم هچطور  . به زودی میام خونه _
  چکش اون خوشت میاد

  ریکا  _

و عوض می کنم و مها به محض اینکه اینجا شام خوردم لباس . خوب پس یه فیلم دیگه دانلود کن_ 

  به خونه میارمو شام تو ر 

از آنجایی . ندارد و به سخی چند لقمه از آن را خواهد خورد  را سابق یاگر چه می دانستم دیگر اشتها 

بنابراین همیشه . .   بگذرانم در تنهایی دوست نداشت من به تنهایی غذا بخورم و اوقاتم را  کسیکه 
ودن اینجا به چیزی اگرچه با گذشت زمان نیازم برای ب . به خانه کریست می آمدم مبرای خوردن شا

  . . .بیشتر از غذا خوردن یا بازی ویدیویی با تریور تغییر پیدا کرده بود 

یا آنطور که وقتی او وارد یک اتاق می  . . به شنیدن صدای برخورد توپ بسکتبال با زمین در دور دست

نم می شدند و پوست بدنم مور مور می شد و گرمایی مرموز در بدخ میسیشد موهای روی بدنم 

  . .  پیچید 

تر  هاگرچه تریور با گذشت زمان مالکان . اینجا بگذارم اوقتی او اینجا بود دوست داشتم همواره اوقاتم ر 

  کشید یشنیدم مادرم آه. .  . رفتار می کرد

  خواهش می کنم با دوستات برو بیرون . من خوبم نیاز نیست امشب برام غذا اینجا بیاری _

سرم را به طرف در  . بت کنم اما ناگهان صدای آرام موسیقی کامالً ساکت شدصحا را باز کردم ت دهانم 

به . نزدیکتر می شد   صدای خنده و صحبت کردن جایی در خانه به گوش می رسید که. چرخاندم 

  طرف میز غذاخوری به حرکت افتاده و روی صندلی نشستم 

   نمی خوام برم بیرون_ 
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  اما من می خوام بری بیرون  _

  مامان_____ 

  اما حرفم را قطع کرد  

  نه _ 

  بطور غیر معمولی یک دنده به نظر می رسید

  من حالم خوبه  . برو یکم خوش بگذرون . امشب جمعه شبه _

  خیلی خوب با نوا تماس می گیرم و می بینم آیا . . . _ 

سرم را به  . ند تر شدضربان قلبم ت. آمد متوقف شدم با شنیدن سر و صداهایی که از راه رو پایین می

می  تر فریاد کشیدن به طرف در نزدیکو شوخی کردن  و صدای خنده. طرف سر و صداها چرخاندم 
  به سرعت شروع به صحبت کردم . آنها به لرزه درمی آمد  قدم ها و سر و صدای شد و زمین با صدای

نه وقرض و قوله یا باردار به خخیلی خوب ببینم امشب نوا چه برنامه ای داره اما اگه با یک عالمه _ 
  برگشتم تقصیر خودته 

  در حالی که سر گم شده به نظر می رسید گفت

  من به تو اعتماد دارم و همچنین دوست دارم _

  من هم تورو دوست دارم مامان _

کرد که چنین حقی ر می. فکاول تریور وارد اتاق شد  . تلفن را قطع کرده و آن را روی میز قرار دادم 
هیچ حقی نداشت که . اما هر فکری که می کرد ما هنوز تنها دوست بودیم . رد که عصبانی شود دا

تعلق  ه اوند من بااز این که طوری رفتار می کرد که به همه بفهم. امشب مرا از آنجا بیرون بکشد 

یک صندلی عقب کشید و خود را  . . مانند همیشه . کنار من نشست . دیگر خسته شده بودم م .دار 

خانم کریست بعد از او وارد شد  . بالفاصله شروع به کشیدن غذا روی بشقابش کرد . روی آن انداخت

به من لبخند زد و همانطور که به طرف صندلی خود می رفت  . احتماالً تازه از کلوپ تنیس آمده بود. 
برای خود غذا  دلند شروع به پر کردن اتاق کردنهمانطور که سر و صداهای بو شانه ام را نوازش کرد 

  کشید 

  صدای ویل را شنیدم که با نفس نفس زدن می گفت 

  هوا تاریک شده_ 
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قلبم از قفسه سینه بیرون . را دیدم که وارد اتاق شدند  شمیکائیل و همه دوستان. به باال نگاه کردم  
همگی سر . برابر کوچک تر به نظر می رسید  ۱۰اتاق غذاخوری بزرگ ناگهان  . بدنم منقبض شد. پرید 

  دیمون سر ویل را به پایین هل داد و گفت . عرق کرده و به سختی نفس می کشیدند شانو صورت

  می خوام از امشب لذت ببرم. این قدر عجله نکن  _

که به آرامی به طرف  . . میکائیل توپ بسکتبال را روی زمین انداخت د .همگی روی میز نشستن 

  شومینه حرکت کرد 

چه چیزی ببینیم از این که همگی ما منتظر بودیم  و خرس برای خود غذا کشیدیک به اندازه ی بعد و 
  خانم کریست تقریباً با صدای بلند زمزمه کرد . برای ما باقی می ماند کامالً بی اطالع بود

  ریکا شیرت رو بردار  _

گفت برای من پز میاشهمیشه به . ک بین ما بود جاین یک  . مزدیو نیشخند هر دو به هم نگاه کرده 

  یوان وجود دارد ناپدید می شد لشیر کاکائو بخرد اما قبل از آن که حتی متوجه بشوم چنین چیزی در 

م و محتویات قوطی شیر را داخل لیوان ریخته و دوباره آن را زمین گذاشت هبه سرعت دستم را جلو برد

  ر پرسیدتریو .

  پدر کجاست ؟  _

  مادرش پاسخ داد

  شهره یمتاسفانه هنوز تو _

  اره درسته  _

  با شنیدن صدای زمزمه سرم را باال بردم 

بر  . . شیر مقابل من دراز کرده لیوانمیکائیل را دیدم که باالی سر من خم شده و دستش را برای 

اما کسی راجع به آن صحبت نمی  . کسی پوشیده نبود که پدر او چندین زن برای خود نگه داشته بود

گز دوست ندارد به مادرش آسیب برساند بنابراین من تنها کسی بودم که هر میدانستم میکائیل . کرد 
  آمیز او را شنیده بودمصدای زمزمه کنایه

دیمون بشقاب اش را به . را پر کرد  شبرد و بشقاب جومهویل به طرف سیب زمینی های سرخ کرده  

  طرف کای گرفت و گفت

  تا بریز  ۲برای من  _
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دوستانش طرف راست او نشسته بودند و من در  . میکائیل روی صندلی پدرش باالی میز نشست
  خانم کریست در حالی که به پسر ها نگاه می کرد گفت. . طرف چپ او 

  مطمئن بشم که نیاز نیست راجع به امشب نگران باشم ؟  _

کای با حالتی  . شیر مرا سر کشید و پاسخ او را نداد لیوان میکائیل شانه اش را باال انداخت و 

  پاسخ داد  مصنوعی

 . . اگه کار اشتباهی بکنیم و روزنامه ها پی ببرن. هیچ چاره ای جز اینکه خوب رفتار کنیم نداریم _ 

  یل موقعیتش رو توی تیم از دست میده میکائ

  خانم کریست پرسید 

  شما بچه ها اینکه از هم دور هستید براتون سخت نیست ؟ _ 

  ویل با دهانی پر پاسخ داد

  میگیرم  ماسچرا اما وقتی قلبم احتیاج به بغل کردن داشته باشه با یکی از پسرها ت _

  کای پاسخ داد. م را پنهان کنم همانطور که دیمون خرناسه میکشید سعی کردم لبخند

شرایط  سکتبال واونجا تیم ب . به وستیج منتقل کنم وخودم ر   در واقع من دارم در نظر میگیرم که _ 

  خوبی هم داره بنابراین . . . 

  تریور بین حرف او پرید 

  حاال تو و میکائیل میتونید رابطه برادری تون رو حفظ کنید . عالیه _ 

  میز به تریور نگاه کرد و گفتویل از آن طرف 

یکم بهت توجه نشون  . .بیا گذاشته شدی ؟ بیا اینجا پسر خوشگله عقب کنیاحساس می . . آی _

  میدم

نتوانستم جلوی . روی رانش ضربه زد تا تریور توی بغل او بنشیند و داد  تکیهروی صندلی به عقب  

احتماالً نگاه تریور  . هایی روی من استردم چشمساس ک. احسرم را پایین انداختم  .خنده ام را بگیرم 

  بود 

دوستان میکائیل را بیشتر از برادرش  ستمی توانینتریور  . او را نادیده گرفتم و شروع به خوردن کردم
 مرا به دست گرفته و به خان یخدمتکار را دیدم که تلفن . . وقتی سرم را باال آوردم . تحمل کند 

همانطور که صندلی اش را عقب می داد و  تخانم کریس. او برود  به طرف اشاره می کند تا تکریس

  د گفتایستاسرپا می 
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  چند لحظه منو ببخشید  _

به برادرش  . . به محض این که رفت تریور از روی صندلی بیرون پرید . سپس از بین در ناپدید شد

  دستور دادو اخمی کرد 

  از اون دور بمون  _

. احساس خجالت باعث شد گونه هایم قرمز شود  . سرم را پایین گرفتمچشم هایم را بستم و 

  مسیح تریور.  . . یا  توانستم نگاه همه را روی خودم احساس کنم می

همان طور که من  . . اما با توجه به سکوت و عدم حرکت کسی . برای چند دقیقه کسی چیزی نگفت 

  همه منتظر میکائیل بودند  . . مه بودبه بشقابم خیره شد

  بالخره شنیدم که پرسید

  کی ؟  _

  تریور با عصبانیت گفت  . صدای چند خنده را اطراف میز شنیدم . به سختی آب دهانم را قورت دادم

  اون مال منه . .  ریکا_ 

 را عقب داد و سرپا اش صدای میکائیل را شنیدم که خندید و از گوشه ی چشم او را دیدم که صندلی

  دوباره پرسید . . دستمال سفره را روی میز پرتاب کرد و بطری شیر را برداشت . ایستاد 

  ؟ ؟کی ؟ _ 

. سرم را بلند کردم . این بار با صدای بلندتری میخندید و بدنش می لرزید  . ویل سرش را خم کرد
خواستم درون  می. دیمون را دیدم که لبخند پهنی روی صورت دارد و از خود راضی به نظر می رسد 

    خود مچاله شده و ناپدید شوم

  . . . این دردناک بود 

امروز من می بایست تنها یک حواس پرتی جزئی برای میکائیل بوده باشم و حاال احتماال دوباره برای او 

ی تبدیل شده بودم که وقتی در خانه از کنار یکدیگر می گذشتیم مرا نادیده می "هیچ کس" به آن 

  فت گیر 

ر میکائیل به سبقیه پسر ها از جای خود بلند شده و پشت  . انیت از تریور تشعشع میکردعصب 

. . یا آنها . . ؟ تریور ؟ مطمئن نیستم بیشتر از دست چه کسی عصبانی هستم . حرکت کردند   بیرون

  .؟
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تریور دوباره روی  . با من بخوابد . حداقل او بدش نمی امدتریور چه میخواهد  محداقل می دانست
را  بشقابم فت .به سختی نفس می کشید و سینه اش به سرعت باال و پایین میر  . صندلی نشست

  دیگر گرسنه نبودم  م .عقب هل داد

  تریور . . . _ 

  احساس گناه میکردم اما نمی دانستم دیگر با او چه کار کنم 

    من مال هیچکس نیستم. من مال تو نیستم _ 

  دوبار بهت نگاه کنه در کمتر از یک چشم به هم زدن باهاش میخوابی اگه اون  _اما

به سرعت از روی صندلی بلند . موهایم را عقب زدم . دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم  . کردم اخم
  از شدت عصبانیت چشمهایم به سوزش افتاده بود . . شده و اتاق را ترک کردم

میکائیل را دیدم که یک کیف . به باال نگاه کردم . در گاراژ باز است متوجه شدم . از راهرو عبور کردم  

نگاه خمارش را به طرف من چرخاند اما به سرعت آن  . مشکی به طرف کای پرتاب کرد که آن را گرفت

  گویی من آنجا حضور نداشتم . . به پر کردن ماشینش ادامه داد و را پایین انداخت

به سختی نفس می . در را پشت سرم به هم کوبیدم  . . حرکت کردمبه طرف اتاقم  . . گرفت  قلبم

خانه . می بایست از اینجا بیرون بروم . کردم گریه نکنم به سختی تالش می. نم میلرزید . بدکشیدم 
  شدشت به یک قفس تبدیل میداکریست 

نوا . . .  . به کمی تفریح نیاز داشتم هم من. نمی بایست چهره بی تفاوتی از خود نشان دهم ن م 

تا ببینم کی خانه را ترک می  مهم گرفت   با او تماس . وجود نداشت که امشب در وارهوس بودشکی 

لباس زیرم . تا لباسی انتخاب کنم  میکی از کشورها را بیرون کشید .  لباس هایم را بیرون آورده . کند

دوست داشتم با تمام  . به سرعت شلوار جین و تاپ پوشیدم.  تمرا بیرون آورده و آن را روی زمین انداخ

  . . همه آن ها عوضی بودند . . . .  عوضی ها . .  وجود حیغ بکشم 

عبور  از راهرو همانطور که. را از روی چوب لباسی برداشته و به سرعت از پله ها پایین رفتم  مسویشرت

  احتماالً پسر ها آماده ترک خانه بودند  . می کردم صدای آب حمام را شنیدم

  . . .بیرون رفتم  یاز روی میز برداشته و از در جلوی م راکلید و تلفن همراه

زمین حیاط  . شاخه درختان تقریباً لخت بود. م اکتبر بود و همین حاال هم هوا سوز داشت ا تنها سی

هوای خنک با . روع به برف باریدن می کرد چند هفته بعد شاحتماال  . پر از برگ های زرد و نارجی بود

 مشاخه درختان باالی سر . آرام تر می شدم   من برخورد کرد و همانطور که به راه رفتن ادامه می دادم
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فیلم های  مانند انتظار داشتم . هر لحظه ایجاد کرده بود  یدر یکدیگر فرو رفته و فضای ترسناک
  ترسناک مه دوره پاهایم شکل بگیرد 

امیدوار بودم نوا امشب پایه ی کمی تفریح باشد زیرا به یک  ند .ب همه در حال جشن گرفتن بودامش

  حواس پرتی احتیاج داشتم 

زه استفاده وااز این در  . بزرگ تر را باز کردم در . کلید را در آن چرخاندم. به دروازه بزرگ رسیدم 

همچنین میکائیل هنگام . . . نزدیک بود که تا آنجا پیاده روی کنم  اندازه کافی ام بهکردم زیرا خانهمی
 دویدن در حیاط خانه از این جا استفاده می کرد

  

جنگل طرف . پخش شده بود  وصورت رویهمانطور که از پیاده روی تاریک پایین می رفتم موهایم 

هوا تاریک شده بود و تنها نورهای خانه عمارت کریست پیاده رو را  . راست و جاده طرف چپ من بود

تاب ممکن است مانند یک  کرم های شب. وقتی میترسی حواست قویتر میشود .  . . روشن می کرد 
احساس . سریعتر حرکت کردم  . . . جفت چشم و صدای باد در درختان مانند زمزمه به گوش برسد

  م نفوذ می کند می کردم سرما داخل لباس های

ماشینی را دیدم که درست پشت سر من  م . . چرخید م .روی جاده تاریک شد یمتوجه نورهای

به تپش درآمده  ام قلبم به سرعت در قفسه سینه د .ابروهام به یکدیگر نزدیکتر شدن . متوقف شد

  بود 

  در طرف اشتباه جاده بودند. .  چه کار می کردند ؟ 

  مه های سیاه با زمین پیاده رو برخورد کرد در ماشین باز شد و چک 

. شلوار جین و سویشرت کاله دار امروز را پوشیده بود  . های جلوی ماشین ایستادابل چراغمقمیکائیل 

  این جا چه کار می کرد ؟ . . 

  دستور داد

  برو داخل ماشین  _

فرم تیره بدن های  م .سوار ماشین او شوم ؟ به طرف پنجره ماشین حرکت کرد. شکمم زیر و رو شد 

امروز به اندازه کافی از دست . کای ویل و دیمون را داخل ماشین دیدم اما خودم را نگه داشتم 
باالخره بعد از مدت ها بیشتر از دو کلمه با من صحبت کرده بود و سپس  . میکائیل شالق خورده بودم

  نامم را نمی شناسد  بعد از آن سر میز شام طوری رفتار کرده بود مانند این که حتی

  به او گفتم
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  خودم می تونم به خونه برم  . به خودت زحمت نده _

  با لحنی تیره گفت. چرخیدم و به طرف خانه به راه افتادم 

    ما تو رو بخونه نمی بریم _ 

 . .  طرف در مسافره ب . چالش را در نگاهش دیدم . می زدند قزیر نور پیاده رو بر  شموهای خیس 

  نرم و خش دار بود  شصدای . درست پشت صندلی راننده حرکت کرد و آن را باز کرد

 سوار شو_ 

سعی میکردم به خاطر حضور چهار مرده قوی هیکل و بلند . انگشت هایم را در ران هایم فرو کردم  

میکائیل رانندگی می کرد در  . قد که تمام فضای ماشین را اشغال کرده بودند سر جایم وول نخورم
. ویل کنار من بود و می توانستم نگاه او را روی خودم احساس کنم .  حالی که کای کنار او نشسته بود

  اما این حضور دیمون پشت سرم بود که باعث می شد موهای روی گردنم سیخ بشود. 

از بین لب هایش بیرون را  دود سیگار . روی من بود تیره اشچشم های . پنهان شوم  خواست دلم می

پشت صندلی  را  هر دو دستش. مرا به اندازه جهنم میترساند  اینکه تا چه اندازه آرام بود . . ددامی 

  قرار داده بود چانه اش پایین بود و تنها به من خیره شده بود

ینکه دیدم که با نیشخندی از خود راضی طوری به من نگاه می کرد مانند ا را گوشه چشم ویل از
با خود در تعجب بودم که آیا آنها می دانند چرا . میداند هر لحظه ممکن است خودم را خراب کنم 

 ؟ میکائیل من را سوار ماشین کرده

دانش آموز ها  جمعیتاز کنار رستوران ها و . با نفس های عمیق و آرام سعی کردم خودم را آرام کنم  

میکائیل رادیو را خاموش  . .  دقیقه شنیدن صدای بلند موسیقی ۲۰بعد از . در سطح شهر گذشتیم 

همانطور که ماشین وارد درختان می شد چرخ های ماشین به  . کرد و به جاده ای تاریک و شنی پیچید
ویل دستش را . دیگر در تاندر بی نبودیم اما آن قدر هم بیرون از شهر نبودیم . آرامی متوقف شدند 

ماسک همگی را به دستشان داد و . فرو برد و چند ماسک از آن بیرون کشید  داخل کیف جلوی پایش

  همانطور که مرا نگاه میکرد و نیشخند میزد به آرامی ماسک خود را روی صورت کشید 

  داشتیم چیکار میکردیم ؟ . . . یا مسیح

کی میدانست چه س .خواستند من در کارهای آنها شرکت کنم شاید هیچ مایی در کار نبود و آنها نمی  

  من به چه دلیل آنجا بودم ؟

  شنیدم که می گفت را صدای ویل 

  هی میکائیل اون ماسک نداره  _
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ای میکائیل را دیدم که از داخل آینه به من خیره ه نگاهم به طرف آینه ماشین کشیده شد و چشم
  هاله ای از لبخند روی لبهایش بود  ند .شد

  اه اوه _ 

سعی کردم مضطرب . ام در هم فرو کردم زوهایم را مقابل سینه. باخندیدن کرد کنار او شروع به کای 

رسید در خیابانی متروک هستیم با به نظر می . بیرون نگاه کردم بهاز پنجره ماشین  . به نظر نرسم

   پنجره های شکسته و سقفهای فرو ریخته . . خانه های قدیمی و کوچک

  همانطور که میکائیل از ماشین پیاده می شد از او پرسیدم 

  اینجا کجاست ؟  _

سرم را چرخاندم . همگی از ماشین پیاده شدند و قبل از آن که بدانم به تنهایی در ماشین مانده بودم 

.  د رسیا کسی اینجا بود ؟ کامال متروکه به نظر می. ایو آنها را دیدم که مقابل یک خانه قدم گذاشتند 

  پس چرا ماسک زده بودند ؟. 

را روی  مکاله سویشرت . کشیدم و در ماشین را باز کردم اهی برای یه چند لحظه مردد بودم سپس 

   . خود به داخل خانه می بردکیف را با ماشین را دور زدم و ویل را دیدم که . سرم کشیدم 

که تنها به خانه ی متروکه خیره شده بود ایستادم  دست هایم را داخل جیبم فرو برده و کنار میکائیل 
را روی موهایش کشیده بود و تنها قسمتی از نیم رخ ماسک قرمزش قابل مشاهده  شکاله سویشرت. 

جعبه  . ه باشندپسر ها می بایست با خود چراغ قوه آورد. . . دیدم  ی راداخل خانه فلش نورهای . بود

ی یفراموش کرده بودم آخرین باری که سو. کمی سر و صدا ایجاد کرد  . کوچک داخل جیبم را فشردم

چشمهایش تقریباً به . میکائیل سرش را چرخاند . را داخل جیبم قرار داده ام  انرا پوشیده بودم  مشرت
دستش را داخل  . ته نگه داشتهاحساس می کردم کسی مرا سر و  . قلبم در گلویم بود. سیاهی میزد 

با خود در فکر بودم که دارد چه کار می کند . . دستم را بیرون کشیدم  . .  جیب سویشرت من فرو کرد

  ؟

  پرسید . قوطی کبریت را بیرون آورد و آن را کف دستش گرفت

  .با خودت داری ؟ شانه هایم را باال انداختم و کبریت را از او گرفتم  وچرا اینها ر  _

کبریت از هتل ها و رستوران های مختلف جمع آوری  های پدرم وقتی به سفر تجاری می رفت جعبه_ 

  می کرد 

  م نزدیک کردم و آن را بو کشیدما جعبه را به ببینی

    کم کم به بوی اون ها عالقمند شدم مثل . . . _



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 106 

  بزنم بوی فسفر به سرعت باعث شد لبخند. چشم هایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم 

  مثل چی ؟  _

  بنا به دالیلی احساس سبکی بیشتری می کردم . جعبه را بستم و به باال نگاه کردم 

کلکسیون جعبه ها را برای خودم برداشتم  . و جرقه ها با هم قاطی شدن همثل اینکه صبح کریسمس_ 

 . . . بعد از اینکه

 بعد از اینکه او مرد

به او نگاه کردم و . م ه اشدم که قبال هرگز این را به کسی نگفتآن را داخل جیبم قرار دادم و متوجه  

  چشمهایم را باریک کردم 

  چرا امشب منو با خودتون آوردی ؟ _ 

  مستقیم به روبرو خیره شده بود 

  چیزی که امروز توی کلیسا گفتم _ به خاطر 

من تمام عمرم تو رو میشناسم و تو طوری رفتار می کنی  . اما سر میز شام اینطور به نظر نمی رسید_ 

  مشکل بین تو و تریور چیه ؟ و چرا من احساس می کنم . .  . مثل این که حتی اسم منو هم نمیدونی

  بدون حرکت به روبرو خیره شده بود 

  چی ؟ نگاهم را پایین انداختم _

  که یه جورایی به من مربوطه ؟  _

آیا این که رابطه بین او و . می کرد مانند اینکه حتی در اتاق حضور ندارم سر میز شام طوری رفتار 
نه مسخره  . . شد ؟ سرم را تکان دادمجورهایی به من مربوط می یکتریور هرگز رابطه ی خوبی نبود 

  من برای میکائیل آنقدر مهم نبودم . است

  جوابم را نداد  . . ساکت باقی ماند 

خدایا من یک بچه  . . . نمی بایست چنین چیزی می گفتم. ت قرمز شد گونه هایم با احساس خجال

 احمق بودم

از حیات عبور کرده و به داخل . منتظر او نماندم تا پاسخم را بدهد یا به نادیده گرفتن من ادامه بدهد  
میکائیل پشت سرم به حرکت افتاد صدای جیرجیر چوبهای   همانطور که.  ایوان قدم گذاشتم 

 پسر ها را دیدم که. با عجله به داخل خانه رفتم . مانند حیوانی در حال مردن به گوش رسید   ایوان
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بویی تیز و رسیده . کند اندازند و آنها را بررسی میتاق های مختلف میبه داخل چراغ هایشان را  نور
خانه . کردم به خود پیچیدم ان طور که به اطراف خانه قدیمی نگاه می. همبه مشام من برخورد کرد 

های  شیشه یبه هر پنجره ای که نگاه می کرد . متروکه بود و اسباب و اثاثیه آن پر از لکه و گرد و غبار

سرنگ و وافور و ویال های  . . دیگر اشغال یک عالمه به زمین نگاه کردم و بین . شکسته بود ان

  یدمشیشه ای د

چرا میکائیل می بایست بخواهد . از این مکان خوشم نمی آمد  م .لب هایم را محکم به هم فشار داد 
یکی از پسرها از من عبور کرد و با  . نمیخواستم اینجا باشم . به اینجا بیاید ؟ اینجا مکان زشتی بود

  ویل گفت. شانه مرا به طرف دیگر هل داد 

  تو نمی بایست این جا باشی _

  به عقب نگاه کرد و ادامه داد شانه ز روی ا 

  چند ماه قبل اینجا به یک دختر تجاوز شد  . نه امنیت ندارهواین خ_ 

  آمیز مقابل صورت من قرار گرفت و گفت حضادیمون با حالتی است

  تجاوز  _

  به سرعت خودم را عقب کشیدم

  اون مست کرده بود و بردنش زیر زمین _

نفس در . چشم هایش از روی هیجان می درخشیدند . با سر به زیر زمین پشت سرش اشاره کرد  

    اینجا به یک دختر حمله شده بود ؟. .  ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم  . گلویم گیر کرد

  کای را پشت سرم شنیدم   صدای. فورا ترس سرعت نفس هایم را باالتر برد  

نمیتونم بهت بگم چند تا پسر   بسته بودند و . . . ودست و پاش ر  . . کرده بودناره اونو لختش _ 

  ن برسه صف کشیده بودنوبرای این که نوبت ش . ریختن سرش

نگاه عجیبی در . همانطور که کای به طرف من حرکت می کرد عقب می رفتم . به سرعت چرخیدم  
 . . اینبار ویل بود . رد کرد و متوقف شدماما سپس پشتم به بدن دیگری برخو. . . چشمانش بود 

داشتن چه  د .دنشکردند خمار ان طور که با حالتی چالش آمیز به من نگاه میهم شچشم های سبز 

  غلطی می کردند ؟

در تاریکی چشم های سیاهش  . دیمون را دیدم که به ما نزدیک می شد. به سرعت سرم را چرخاندم  

  به طرف باال نگاه کرد و با لحنی سبک از ویل پرسیدکای . خالی به نظر می رسیدند 
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  دستگیر کرده باشن مگه نه ؟ وحتی فکر نمی کنم همه اون ها ر  _

  ویل بازیگوشانه گفت 

  کنم هنوز چندتایی ازشون این دور و بر پرسه میزننر میفکنه  _

  تایی میشن ۴فکر کنم یه  _

همانطور که او هم از طرف دیگر به من  . تهدید میکائیل را شنیدم و سرم به طرف او چرخیده شد 

  لعنت  . . . کامالً در قفس آن ها گیر افتاده بودم . نزدیک میشد چشم هایم گشاد شدند

قلبم دیوانه وار به قفسه سینه ام کوبیده می  . احساس می کردم هیچ اکسیژنی در شش هایم نیست

چیزی تلخی در گلویم  . که روی زمین افتاده بود کشیده شدند یکثیف یچشم هایم به طرف پتو.  شد 
  اما ناگهان صدای خنده همه جا پیچیده شد  . . . باال آمد

. از من فاصله گرفتند  . آنها را دیدم که از شدت خنده بدن هایشان می لرزید . چشم هایم را باال آوردم

  داد میکائیل به من اطمینان

  آروم باش . . ه محل تجاوزن . اینجا فقط یه خونه کراکه ریکا _

  ام در هم فرو کردم و به آنها اخم کردمزوهایم را مقابل سینه. . . باداشتند شوخی میکردند ؟   

  عوضی ها  

آنها را  . را تحت کنترل درآورم مچند نفس عمیق کشیدم تا اضطراب. کامال منقبض شده بود  مشکم
 م . . به آنها نگاه می کرد کوتدر س . سراسر دیوار و روی زمین نصب کردند یکردم که چراغ های تماشا

بودم چندان به من خوش گذشته باشد اما نمی خواستم با آنها جر و بحث کرده و جایگاهی نمطمئن 

  به هر حال نه هنوز . که تازه به دست آورده بودم را از دست بدهم 

  میکائیل گفت

  تمیز کنیم واشغاال ر  ووقتشه این آت  _

چشم . کبریت های شان را روشن کردند  . به خانه نگاه کردیمبا هم همگی آنها کنار من ایستاده اند و  

دستم را  . های طالیی میکائیل زیر نور آنها برق زدند و قلب من یکی از ضربان هایش را جا انداخت
به  . آن را روشن کردم و پیش خودم لبخند زدم م .رون کشیدداخل جیبم فرو کرده و کبریت خود را بی

احتماالً اینجا  . اطراف نگاه کردم و به تمام کارهای بدی که احتماالً اینجا به وقوع پیوسته بود فکر کردم

  ی بچه ها تشاید ح . . . آدمها مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 109 

به طرف چپ نگاه کردم و کای  . م که من را تماشا می کندرا دید لیکائ می. به طرف راست نگاه کردم 
-نش را باال گرفته بود و احتماالً از اتفاقی که قرار تلفویل . و دیمون را دیدم که به من خیره شده اند 

کبریت  . . دانستم منتظر چه هستندمی. مستقیم به روبرو خیره شدم  . کردبود بیفتد فیلمبرداری می

  را پرتاب کردم

همان طور که گرمای آن را مقابل بدنم احساس  . مقابل دیوار باال کشید اتش به سرعت شعله های 

خانه به . . . و ناگهان های شان را پرتاب کردند  بریتسپس همه پسرها ک . کردم نفسم را بیرون دادم
  ویل فریاد کشید . گرما در رگهایم جاری شد و لبخند زدم شد . .تبدیل  یجهنم زرد و قرمز

  هوورراااا  _

به آرامی همگی چرخیدیم و از خانه بیرون  . برداری می کرد لماز هر اینچ اتاق که شعله ور می شد فی

از آنجایی که ویل هنوز هم مشغول فیلمبرداری بود دیمون کیفی که او به داخل خانه حمل  . رفتیم

بایست از این صحنه فیلمبرداری اصال می اوآیا  . تکرده بود را روی شانه انداخته و از آنجا بیرون رف

  دوست نداری هیچ مدرکی وجود داشته باشد یمی کرد ؟ باالخره اگر به چنگ قانون بیفت

  زنگ بزن  _ 

کای تلفن را گرفت و از پله . به باال نگاه کردم و میکائیل را دیدم که یک تلفن به طرف کای پرتاب کرد 

کای را  . به اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم هیچ شاهدی آن اطراف نیستبه سرعت . ها پایین رفت 

    ا آن طرف تر ماسکش را باال زد و با تلفن مشغول صحبت شدپنگاه کردم که حدود بیست 

  میکائیل از ویل پرسید 

  ی چیکار کنی ؟می خوامیدونی هنوز  _

  قرار داد  شجیب تلفن را در. گرفتن را متوقف کرد فیلم تلفن را خاموش کرد و  

  نه هنوز_ 

  میکائیل به او گفت . دیمون از کنار آنها گذشت و کیف را عقب ماشین میکائیل قرار داد 

  ی خودت پیدا کن چیزتا اون موقع یه  ن .خیلی خوب اول کای و بعد دیمون انجام مید _

این یعنی اینکه کار میکائیل  . . کای دیمون و بعد ویل. . .  ی پیدا کن ؟ سپس متوجه شدم چیزیه  

باالخره  . شعله های آتش به طبقه دوم رسیده بود . چرخیدم و به خانه خیره شدم ؟ تمام شده بود

  متوجه شده بودم داشت راجع به هر چیزی صحبت میکرد 

  گفتم
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  و این حرکت تو بود ؟ چرا ؟  ؟ م از شما در شب شیطان یک کاری انجام می دیدوپس هر کدا _

  ش به نگاه من قفل شدنگاه

که  یهچوب زیر بغل برای آدمای همواد مثل ی. من از مواد یا خونه های مواد کشی خوشم نمیاد  _

  کنن فاسدن رو ونمیتونن خودش

  ابروهایم به یکدیگر نزدیک شدند 

  چرا کسی باید دست به خود تخریبی بزنه ؟ ؟ منظورت چیه  _

خواهد پاسخم را بدهد اما چرخید و به طرف ماشین کردم مییفکر م شت .چند ثانیه نگاهم را نگاه دا 

  از اینکه حرف او را متوجه نشده بودم وناامید شدم  . . سرم را تکان دادم. حرکت کرد 

  یاد کشیدفر

  بریمبزن _

آسمان شب را روشن  .شعله های اتش برای آخرین بار به خانه نگاه کردم ند .همگی سوار ماشین شد 
  گرفتهباشد تماسآتش نشانی  اامیدوار بودم کای ب. لبخند زدم . کرده بود 

را باز کردم و آماده بودم سر جای خودم بشینم که به عقب کشیده شدم و   رانندهدر صندلی پشت 

چیز بعدی که به  . . م محکم به هم کوبیده شد نفس در گلویم گیر کردتدرست مقابل صور  . .  در

  خاطر می آورم این بود که پشتم محکم به ماشین برخورد کرد

  چرا اون تو رو با ما آورد ؟  _

نفس بریده  یبا صدای. با حالتی گیج صورت او را بررسی کردم  . دیمون با اخم به من خیره شده بود

  پرسیدم 

  چی ؟ _ 

  و چرا امروز تو رو به زیر زمین ساختمان برد ؟_ 

  ل او چه بود ؟ مشک 

  چرا از خودش نمی پرسی ؟ شاید حوصلش سر رفته _ 

  و به من خیره نگاه کرد ندچشم هایش باریک شد

  ؟ امروز شما دوتا راجع به چی با هم صحبت کردید  _
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  این دیگر چه کوفتی بود ؟ 

  میکائیل باهاش صحبت می کنه بازجویی می کنی ؟  از هر کسی که_ 

  با حالتی عصبانی زمزمه کرد . به سرعت به صورتم نزدیک شد 

یا  . ن بدهونش شبه وهرگز قبال ندیده بودم دست کسی رو بگیره و توی همچین مهمونی اطراف ر  _

  این مال مائه پس چرا تو اینجایی ؟.  با خودش توی شب شیطان همراه مون بیاره  وکسی ر 

هیچ عقیده ای نداشتم چه پاسخی به او .  کدیگر  فشار می دادمدندانهایم را به ی م .ساکت باقی ماند

وقتی میکائیل کمی قبل تر مرا سوار ماشین کرده فکر میکردم پسر . .  بدهم یا حتی به چه فکر کنم 

  ایا کای و ویل هم عصبانی بودند ؟  . ها هم با او هم عقیده هستند

  آمیز گفتحضاءبا حالتی است

  نگه دارهو اما هیچ کس نتونسته اون ر  . یه عالمه زن اونو داشتن . فکر نکن خاصی _

  بیند بشکستن من را اجازه ندهم مطمئن شدم که هرگز  . به نگاهش چشم دوختم 

  ریکا_ 

  پشت سر شنیده شد صدایی عمیق از

  بیا اینجا  _

د آنجا را برای چند لحظه دیگر دیمون نگاهش را روی من گرفت سپس عقب کشید و به من اجازه دا

. در نفس کشیدم و متوجه شدم که قلبم مانند یک طبل به سرعت می کوبد  دیتنه ب . ترک کنم
چشم هایش روی من  و سوار شد . . .میکائیل در قسمت مسافر را باز کرد ی را باز کردم . صندلی پشت

  دستش را دراز کرد  . .  او رانندگی نمیکرد ؟ . .  بود

  بیا اینجا_ 

 کردم  بسسپس وقتی مرا داخل ماشین کشید به سرعت نفسم را ح م . .به او نزدیکتر شد اینچچند  

  چی ؟ . . . . من را روی پاهای خود کشید. . 

کامال روی ران های او .   برای آنکه تعادلم را حفظ کنم به سرعت دستم را دور گردن او حلقه کردم 
  با حالتی شوکه پرسیدم. نشسته بودم 

  داری چیکار می کنی ؟  _

  به فضای پشت ماشین نیاز داریم_ 
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  در ماشین را بست 

  چرا ؟  _

   با کالفگی نفسش را بیرون داد

    متوقف نمیشه مگه نه ؟  ات هرکز دهن لعنتیاون  _ 

روی صندلی راننده او را دیدم که   د .خرناسه کای چشمهایم به سرعت باال آمدن  صدایبا شنیدن 

چرا آنها جایشان را با هم عوض کرده  . .  سپس ماشین را روشن کرد  .نیشخند میزند نشسته بود و 

اجازه . . .  کای بنشینم نه اینکه که اعتراضی داشته باشم  یبودند ؟ به راحتی می توانستم روی پاها

بار  چند . پشتم کامالً مقابل سینه او چسبیده بود . دادم میکاییل من را بیشتر به طرف خودش بکشد
در  . یکی از دست هایش را روی پای من قرار داد . گرما زیر پوستم به حرکت در آمده بود . پلک زدم

  به کای گفت . ی نوشتم حالی که با دیگری روی تلفن پیام

  عجله کن. .  بزن بریم  _

  شتنمی دانستم بعدش قرار بود چه اتفاقی بیفتد اما ناگهان داشت یک عالمه به من خوش می گذ 

  

 

 

��� ��� 

 

هیچ چیزی از جامعه  . از همین حاال احساس خستگی می کردم . داخل اولین کالسم قدم گذاشتم
فهمیدن آن بدون پشتیبانی و ثروت پدرت و همچنین رابطه با  . شناسی فرهنگ جوانان نمیدانستم

را پشت سر  مبرای همین بود که فرهنگی که در آن بزرگ شده بود . خانواده های پر نفوذ سخت بود

و ؟ یا یک رهبر  ؟ زیرا می خواستم بدانم که آیا یک دنبال کننده هستم. گذاشتم و به اینجا آمده بودم 

  زمانی که اثبات نکنم گزینه دوم صحیح است دست از تالش برنمیدارمتا 

 . . .  ال پیدا کردن جایی برای نشستن اطراف را نگاه کردماز پله های فرش شده پایین رفتم و به دنب 
آموز را  دانش ۱۰۰این کالس مانند سالن تئاتر ساخته شده بود که حداقل ظرفیت  . که کار سختی بود

هر دو سال یکبار برگزار می شود  ندوقتی برای این کالس ثبت نام کرده بودم به من گفته بود.  داشت

کنار یکدیگر  که روی چند جای خالی چشم هایم . بنابراین به نظر می رسید حسابی شلوغ شده باشد
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دختری با موهای مشکی ابریشمی و بلند را دیدم که کمی پایین تر  . . . اما متوقف شدم  . بودند افتاد
  او را شناختمبالفاصله نیم رخ او نگاه کردم و  نسشته بود . از پله ها

اما وقتی به اطراف نگاه  . نمیخواستم کنار او بنشینم . بند کیفم را بین دست فشردم . . مردد بودم 

مجبور نیستم کنار او  مکردم و دیدم همه جا پر شده و چند جای خالی کنار او قرار دارد حدس زد

ندلی نشستم یک جای خالی بین من و وقتی از بین دانش آموزان عبور کرده و روی یک ص.  بنشینم 

 مبه من نگاه کرد و لبخند کوتاهی تحویل. پسر کناری و همچنین بین من و دختر مو مشکی قرار داشت 
  من هم به او لبخند زدم. داد 

  نداشتیم با هم آشنا بشیم  . اون روز وقتهی تو اون شب با میکائیل بودی درسته ؟ کنار آسانسور  _

سرش . گیج شده بود اما سپس آرام شد  . چشم هایش را باریک کرد . او دراز کردمدستم را به طرف 

  دست من را گرفت  را تکان داد و

  دوست دختر برادر کوچیکه . درسته  اوه _

  نیازی نبود او داستان زندگی من را بداند  . به خود زحمت ندادم اشتباه او را تصحیح کنم. خندیدم  

  درواقع اریکا اما همه منو ریکا صدا میزنند  . ریکا هستم_ 

  ریکا ؟ _

  دستم را تکان داد 

  هی من الکس پالمر هستم_

پروفسور وارد کالس شد و به  .را به طرف جلوی کالس برگرداندم  صورتم  سرم را تکان دادم و دوباره 

  کنفرانس قرار داد را روی میز شسرعت وسایل

ار میدادم تا بتوانم یادداشت برداری کنم از گوشه ی چشمم به الکس را روی میز قر  مدر حالی که آیپد 

 یچشم های سبز واقعاً خیره کننده ای داشت و شلوار جین تنگ و تاپ بسیار جذاب . نگاه کردم

همراه چکمه هایی که تا  بهلباس های خودم نگاه کردم شلوار مشکی چسبیده  قتی بهو . پوشیده بود
اهمیت  . . . ند و لباسی که چند سایز به من بزرگتر بود سرم را تکان دادم آمدباالی زانو هایم می

  هنوز هم مانند او به نظر نمی رسیدم  محتی اگر جذاب تر هم لباس می پوشید . . نداشت

  ناگهان صدایی عمیق دستور داد 

  حرکت کن_ 
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این  . . . ه ام به تنگ آمدبا دیدن دیمون تورانس باالی سرم قفسه سین . به سرعت سرم را باال آوردم 
  دیگر چه کوفتی بود ؟ 

سرم را ند . درست به اندازه موها و چشم هایش سیاه بود عایش لباس . خیره شده بودبه من 

دهانم باز . وسایلش را جمع می کند و چند صندلی پایین تر حرکت کرد  سچرخاندم و دیدم که الک

  چشم هایم را باریک کردم . .  ماند 

  داری چه کار می کنی ؟ _ 

صدای  . همانطور که به طرف صندلی الکس حرکت می کرد با پاهای من برخورد کرد. مرا نادیده گرفت 
  دیگری گفت

  هی ریکا _

  . و ویل گریسون را دیدم که روی صندلی خالی در طرف راستم نشست مبه طرف راست چرخید 

  حالت چطوره ؟   _

را از دو طرف زندانی کرده مکردم مانند دیواری احساس می . ه دادی صندلی های خود به عقب تکیروی

نمی دانستم  . مستقیم به روبرو خیره شدم. به مدت سه سال بود که با آنها صحبت نکرده بودم  . اند

  اوضاع لعنتی از چه قرار بود

  آنها اینجا هستند 

  آنها می دانستند که من اینجا خواهم بود 

مانند اینکه سه سال پیش همین دیروز  . مانند این که هیچ زمانی نگذشته .موهای بدنم سیخ شد  

  بود

   پروفسور درست روبروی کالس ایستاد . دست هایم را محکم مشت کردم 

من پروفسور کین هستم و . شناسی در فرهنگ جوانان خوش آمدید دممر به کالس  . سالم به همگی _

. . .    

آرام از  یبا صدای . من قرار داد صدای پروفسور برایم محو شدوقتی دیمون دستش را پشت صندلی 
  آنها پرسیدم 

  شما پسرها دارید چه کار می کنید ؟ چرا اینجایید ؟_ 

  ویل با صدایی سرخوش گفت 
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  توی کالس شرکت می کنیم  _

  به اون با ناباوری خیره شدم و پرسیدم

  شما اینجا دانشگاه میاید ؟  _

مانند  ند .چشم های سردش با نگاهی سوزان به من خیره شده بود. سرم را به طرف دیمون چرخاندم 

  ویل گفت. این که کالس و پروفسور وجود نداشت 

البته باید بگم وقتی این مدتی که اینجا نبودیم  . خوب یه مدت از زمان مون رو از دست داده بودیم _

آخرین شبی که آزاد بودیم یک عالمه  . یم یکم قلبم شکستهیچ نامه ای از طرف تو دریافت نکرد

  بهمون خوش گذشت مگه نه ؟

  خوش نگذشته بود  نبه هیچ عنوان به م . .  نه 

آماده بودم آنجا  . دستم را برای کیفم دراز کردم.  دفترم را برداشتم  .  به سختی از بینی نفس کشیدم

  اما ویل مچ دستم را گرفت . . .  را ترک کنم

  با صدایی سبک گفت  

  میتونیم از یک دوست توی این کالس استفاده کنیم  . بمون_ 

به سرعت وسایلم را جمع کردم و از . احساس میکردم پوست آن می سوزد . را عقب کشیدم  دستم

همانطور که مرا عقب کشید و روی . دیمون پشت لباسم را گرفت   اما ناگهان. صندلی بیرون پریدم 
  خت قلبم یکی از ضربانش را جا انداختصندلی اندا

  زمزمه کرد  

  یه بار دیگه بلند بشی مادرتو میکشم _ 

  پوستم با ترس مومور شد  . تر شد عمق نفس هایم سریع تر و کم ند .چشم هایم گشاد شد

  چی ؟

دیمون . یکی از پسرهای ردیف جلوی سرش را چرخاند و با نگرانی ابروهایش را به یکدیگر نزدیک کرد  

  با اخم گفت 

  به چه کوفتی نگاه می کنی ؟ _ 

  حالت صورت پسر ترسیده شد و به سرعت سرش را چرخاند 

  اوه خدای من 
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آیا داشت . م باید چه کار کنم وسعی داشتم متوجه بش. روی زمین انداخته و آن جا نشستم کیفم را 
به خاطر آوردم . . بی حرکت شدم شوخی میکرد ؟ چرا می بایست چیزی مانند این بگوید ؟ و ناگهان 

بگیرم اما چند روز پیش باالخره  تماسهفته گذشته چند بار سعی کردم با او . . مادرم در خانه نبود 

قایق تفریحی  بهخانم کریست  اخواهد برای ماه آینده بمی یک پیام از او دریافت کردم که می گفت 

  طرف اروپا بود حاال در راه خود به  . و احتماال آنها بپیوندد

خانه کامال  . خدمتکار خانه از این فرصت استفاده کرده تا به دیدار خانواده اش خارج از شهر برود
 . .  نمی توانست دستش به او برسد . آرام تر شدم . از روی آسودگی نفسم را بیرون دادم . خالی بود

  به هر حال نه به سرعت 

 . ندابه دور گردنم حلقه شد و مرا به طرف خود کشبازویش  اشت .فقط داشت سر به سرم میگذ

  عصبانی بیخ گوشم زمزمه کرد یبا صدای . بدنم منقبض شد

   فقط یه دختر خوشگل بودی که به اون جا آورده شده بودی . بودینما  تو هرگز جزئی از گروه _

دست او را گرفتم و به طرف دیگر  م .ناله کرددرد از روی  . دست دیگرش روی رانم افتاد و آن را فشرد 
دندان هایم را به او نشان دادم و به دست او  . دوباره دستش را به طرف من دراز کرد م .کرد تپر 

  ضربه زدم

  اون عقب چه خبره ؟  _

  احساس میکردم نگاه همه روی ماست اما پاسخی ندادم  . مستقیم به روبرو خیره شدم

  متاسفم قربان_ 

  دیدم که دیمون لباسش را صاف کرد و روی صندلی خود نشست  

امروز صبح حسابی هر رقمه که دلش می خواست در اختیارش بودم اما هنوز هم نمیتونه دستشو از _ 
  من بکشه

صدای ویل را شنیدم که کنار من با دهان بسته با حالتی از خود . را سر کالس پیچید سصدای خنده  

در حال جوشیدن  مخجالت صورتم گرم شد اما در برابر عصبانیتی که زیر پوست با . راضی می خندید

  ؟ چه کوفتی می خواستند  . .  بود چیزی نبود

این شانس جدید  . . این کالس . .  این مدرسه . . این مال من بود . .  اصال با عقل جور در نمی آمد

  ز آن دور کننداجازه بدهم من را ا ربرای خوشحالی . . . لعنت به من اگ

اما من نمی توانستم تمرکز  . به ما انداخت و به توضیحات خود بازگشتای پروفسور نگاه ازار دهنده  
 . . . به آپارتمان برگردانم و بود فقط نیاز. فقط می بایست تا انتهای این کالس دوام بیاورم . کنم 
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  و چی ؟  

در رفت و میکائیل یک طبقه باالتر از من زندگی می کرد و ممکن بود پسر ها به طور مرتب آنجا هم 

  لعنت امد باشند . . . .

اما اینجا  . کردم به دنبال آزادی از دست رفته خود بروندها در زندان فکر میبعد از سپری کردن سال 

  ی داشت ؟ فکر می کنم این برای آن ها تفریح بیشتر د . . .بودن

همانطور بی حرکت  . و باالخره دیمون دوباره بازویش را به دور صندلی من انداخت ددقیقه ها گذشتن

  به روبرو خیره شده و سعی داشتم روی صحبت های پروفسور تمرکز کنم   خشکم زده بود و مستقیم

حظه حال در لو کنید صاحب همه چیز هستید و همه چیز ر فکر می کهمشکل نسل شما اینه _ 
تماشا کنید تا متوجه بشید  ومثالً چرا به خودتون اجازه بدید و یک سریال تلویزیونی ر  د .میخوای

تمام سری ها روی نتفلیکس ظاهر بشه و تا نید ودر عوض منتظر می م؟ . . .  از چه قراره داستان 

  قسمت رو توی سه روز ببینید درسته ؟  ۵۰تمام 

  ذ امداز آن طرف کالس پاسخ

  باهوشانه تر کار کن نه سخت تر  . دقیقا _ 

  دیمون با صدای آرام کنار گونه ام گفت د .همه ی کالس به پاسخ پسر خندیدن

می دونی چطور با اونها یه پسر رو خوشحال کنی ریکا . رویا می دیدم  تمدتها راجع به اون لب ها _

  درسته ؟

فقط داره سر به . .  اره به طرف خود کشاند شکمم به هم میخورد اما مرا دوب. خودم را عقب کشیدم  

ای دیدمون موهایم را گرفت و مرا محکم بی ه اما ناگهان وقتی دست . . . نادیده بگیرنو سرت میذاره او

  زمزمه کرد ام دوباره روی گونه . حرکت نگه داشت نفس در گلویم گیر کرد 

  و از هر لحظه اش لذت ببری  . .  چون وقتی موقع اش برسه بهتره بدونی چطور منو راضی کنی_ 

  عقب کشیدم 

  مریض لعنتی_ 

می خواستم چیزی بگویم اما . تحمل کنم  رقادر نبودم دیگ. را روی صورتم کشیدم  دستم. .   یا مسیح  

صدای پروفسور را شنیدم که می . . اهی کشیدم و سرم را تکان دادم  . به خاطر نمی آوردم چه بود

  گفت 

  بله ؟ _ 
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دیدم که مستقیم به من . . را باال آوردم  انویل و دیمون چشم هایم. . سی چیزی نگفت و من وقتی ک
  نگاه می کند 

    من ؟_ 

  دکالفه به نظر می رسی 

  با دوست پسر هات پرت کنی ؟  ودوست داری توی بحث شرکت کنی به جای این که حواس کالس ر  _

تنها می توانستم تصور کنم  . دیمون ساکت باقی مانداما . .  ویل زیر لب خندید . قلبم مچاله شد 

اما ناگهان اولین نکته ای که زمان زمزمه کردن دیمون بیخ . .  همه چه فکری راجع به من می کنند 

  گوشم به ذهنم خطور کرده بود را به خاطر اوردم

    تو . . . _ 

  نفس عمیقی کشیدم

راجع به نسل قدر نشناسی صحبت می کنی که زندگیشون حول تکنولوژی که نسل تو به ما داده  _ 

  من فقط . . .  . می چرخه

  کمی مکث کردم 

  کنم این چشم انداز مفید باشهر نمی_ فک

  توضیح بده  _ 

دست  ماشین انتخاب می کنه از هماشین بیرون ببریمو وقتی ی هبرای خرید ی توکه بچه اه مثل این_ 
که برای  یکنم عصبانی بودن از دست مردم به خاطر تکنولوژی و آسایشفکر نمی ی .عصبانی بشن او

  اونها اختراع شده کار درستی باشه

  پروفسور گفت 

  اما اونا کامالً قدردان آسایش اون توی زندگیشون نیستند  _ 

که اونها ی خاطر اینکه محیطبه  ه .یک زندگی نرمال اونا برای. ن ها آسایش نیست اوچون برای _ 

اگه قبال چیزی رو نداشته . که شما توی اون بزرگ شدید فرق میکنه  یتوش بزرگ شدن با محیط
باشی و بعد اون رو به دست بیاری برات اسایش و نعمت محسوب میشه اما وقتی با اون به دنیا 

  جزو عادی از زندگیت میشه یبیایی و بزرگ بش

  ادامه دادم . . ویل و دیمون کنار من کامال بی حرکت بودند  



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 119 

نسل شما به  تو عصبانی چون . تغییر نمیده وچون چیزی ر . به هیچ عنوان مفید نیست  بحث و این_ 
نسل من تکنولوژی داده و بعد ما رو به خاطر این واقعیت سرزنش می کنی ؟ پس حس مسئولیت 

  کجا رفته ؟ 

مانند این که  . من خندید در حالی که بقیه کالس کامالً در سکوت باقی ماندندویل به آرامی کنار 

همانطور که سکوت سنگین در اتاق ادامه پیدا کرد پروفسور چشم هایش . منتظر اتفاق بعدی بودند 

ساس احاحساس میکردم همه دارند به من نگاه می کنند اما به جای آنکه  . کرد کرا روی من باری
کردم آدرنالین در بدنم جریان پیدا کرده و همانطور که به پروفسور خیره حساس میخجالت کنم ا

چشم هایم را  . . . خجالت نکشیدم. .  شده بودم می بایست جلوی خودم را بگیرم تا لبخند نزنم 

م در هم فرو کرده و ه ادست هایم را روی سین . . . از کسی معذرت خواهی نکردم . . . پایین نیانداختم

  روی صندلی به عقب تکیه دادم 

  ازت یه سوال پرسید _ 

  . . . را متعجب کرد مندیمون با گفتن این حرف 

  کار میکرد ؟  چه داشت. چند بار پلک زدم  

لبخندی روی صورتش نشاند  . تنها صاف ایستاد و به طرف میز خود بازگشت. اما پروفسور پاسخ نداد 

  و گفت 

روی  وفراموش نکنید که مقاله من راجع به این موضوع ر  . کنیممی بعد همگی روی این فکر  ی دفعه _

بدون دودلی به سرعت وسایلم  د .شروع به جمع کردن وسایل شان کردن . همه کالس سایت بخونید

روی همان طور که از . را متوقف کرد ماما دیمون  . . را گرفتم و با عجله می خواستم از آنجا دور شوم
  با لبخندی شرورانه گفت. صندلی بلند می شد مقابل صورت من آمد 

  هیچ کس به جز ما سر به سر تو نمیزاره  _

با وجود این همه زمان که  . وسایلم را داخل کیفم چپاندم و به سرعت از روی صندلی بلند شدم

به دنبال آن آمده بودند ؟ این چیزی بود که  . . .  تمام چیزهایی که از دست داده بودند. گذشته بود 

  من ؟ 

  با عصبانیت زمزمه کردم . کیف را روی شانه ام انداختم و به او خیره شدم 

اگه یک بار  . بامزه بازی های شب شیطان زوده  یکم برای. طبعی تو آزار دهنده است  حس شوخ_ 
  میگیرم با پلیس تماس .  حتی اگه فقط شوخی کرده باشی . . تهدید کنی رودیگه مادرم 
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 . . اما دستش را دور گردنم انداخت و مرا محکم به سینه خود کوبید . . چرخیدم تا آنجا را ترک کنم 
آموزان به بیرون رفتن از کالس ادامه می دادند و از اتفاقی که در آنجا دانش. نفس در گلویم گیر کرد 

  دکنار صورتم زمزمه کر  . در حال رخ دادن بود کامالً بی خبر بودند

  کی گفت داشتم شوخی می کردم ؟  _ 

  چهره ام را سخت کردم . به باال به دیمون نگاه کردم 

  چی میخوای ؟ ها ؟_ 

   را روی گردنم احساس کردم اونفس . لبهایش را لیسید  

  هرچی که هست فکر می کنم دارم بهش میرسم  _ 

  سرم را تکان دادم

  دیگه چی داری ؟. .  بکنه ویه بچه هم میتونه پاهای یک عنکبوت ر  _ 

  چشم هایش را روی من باریک کرد 

  قراره با تو یک عالمه بهمون خوش بگذره ریکا  _

با عجله از پله ها باال  . چرخیدم و از ویل گذشتم. . به سرعت او را به عقب هل دادم  .مرا رها کرد 

همگی در مردیان  ند . . کای و دیمون همگی از زندان آزاد شده بود ویل . . چه خبر بود ؟  م . . رفت

  چرا ؟  . . . سیتی بودند و حداقل ویل و دیمون دنبال من بودند

  سه سال پیش به اندازه کافی به من آسیب نرسانده بودند ؟ آن موقع درسشان را یاد نگرفته بودند ؟ 

انها گند زدند و  . ویم که راجع به آن متاسف هستمچیزی که حقشان بود را گرفتند و نمی توانستم بگ

فقط  . هرگونه حس دلسوزی که در طی سالها برای آنها داشتم بسیار اندک بود. من را عصبانی کردند 

کنند من یک هدف آسان هستم و آرام بودن من را به ها فکر می. انآرزو میکردم دیگر تمامش کنند 

می بایست به . اما من دیگر اسباب بازی آن ها نبودم . . . .   د جای ضعیف بودن اشتباه گرفته بودن

  راه خود بروند

 موقتی به دلکور وارد شد. بقیه روز کالس نداشتم بنابراین به سرعت به طرف آپارتمان حرکت کردم  
  الکس را مقابل آسانسور دیدم 

  حالت خوبه ؟ _ 

  دادم شلبخند ضعیفی تحویل
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نها مدرسه می رفتم و همیشه راجع به اون ها کنجکاو بودم اما حاال آرزو می اوقبالً با . . فکر می کنم  _ 
  ن ها نامرئی میشدماوکنم ای کاش دوباره برای 

نها اوخوب من دیمون و ویل رو اونقدرا خوب نمی شناسم اما میتونم بهت قول بدم هرگز برای  _ 

  نامریی نبودی

گر با میکاییل در رابطه داشته باشد می بایست دوستای او را هم خوب ا. .  او آنها را می شناخت ؟  

  در حالیکه با انگشت از روی شانه به آن طرف اشاره می کردم پرسیدم. .  دیده باشد 

  هاوس اون استفاده نمی کنی ؟انسور برای رفتن به پنتاسون ا از _

  پنت هوس کی ؟  _

  مال میکاییل ؟ _ 

داخل قدم گذاشت و من هم با بی حواسی پشت . به گوش رسید  صدای باز شدن درهای آسانسور

  سر او وارد شدم 

  من توی طبقه شانزدهم زندگی می کنم. اما اونجا نمیرم _ 

  ؟ او هم در این ساختمان زندگی می کرد  

   هراحت تر میش ن برات خوب فکر می کنم اینطوری دیدن او. . اوه  

  من مرد های زیادی رو میبینم _ 

  هایم را باال بردمابرو

  خیللللللی خوب  _ 

  اضافه کرد . حاال هر منظوری که داشته باشد

  و هم چنین زن ها  _ 

  پرسید. گرمای نگاه او را پشت گردنم احساس میکردم  . .متوقف شدم 

  به زن ها عالقه مندی ؟  _

  چشم هایم گرد شدند و خندیدم

  هرگز راجع بهش فکر نکرده بودم. .  خوب  _

  چرخید و به در آسانسور خیره شد و لبخند زد و گفت 
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  هر موقع به ذهنت خطور کرد منو خبر کن _ 

  گفت هروی شانه با صدایی اغواگران از . و به بیرون قدم گذاشت ددرهای آسانسور باز شدن 

  امیدوارم این دور و ور ببینمت ریکا  _

  آن دیگر چه کوفتی بود ؟ . . .  سرم را تکان دادم.    در ها پشت سر او بسته شدند

به بیرون قدم گذاشته و مستقیماً به طرف در آپارتمان خودم حرکت کردم  دوقتی درها دوباره باز شدن 

هیچ پیام یا تماسی  کشیدم .بیرون  فمرا از کی مبه محض اینکه وارد شدم در را قفل کردم و تلفن. 

  د ؟ چرا مادرم با من تماس نگرفته بو . . . نداشتم

م حال مادرم خوب ومیخواستم مطمئن ش . . .    داشت روی من تاثیر می گذاشت  تهدید دیمون حاال
با صدای آزار  . .  گرفتم و مستقیم به پیغام گیر صوتی وصل شدمتماس با شماره او  . . .  است 

  دهنده گفتم 

 . اال داری منو نگران می کنی. . . برات پیغام گذاشتم . . . و ح  خیلی خوب مامان چند روز گذشته_ 

  نگرفتی ؟ تماساگه رفتی سفر پس چرا با من 

می  تماسمادرم همیشه با من . نمی خواستم فریاد بکشم اما از شدت نگرانی دیوانه شده بودم  

شماره دفتر آقای . به طرف یخچال حرکت کردم . . . همیشه برای من در دسترس بود  . گرفت
  صدای زنی گفت. شانه و گوشم قرار دادم  نرا بیکریست را گرفتم و تلفن 

  دفتر ایوان کریست _

  را سر کشیدم و گفتم ای که بیرون کشیدم بودم یک جرعه از آب میوه 

  آقای کریست اونجاست ؟  .  سالم استال من اریکا فین هستم _

  میخوای شماره موبایلش رو بهت بدم ؟. متاسفم ریکا . . نه _ 

  را پایین گذاشتم بطری . کشیدم  اهی 

وقتی دفعه بعد .  فقط نمیخواستم توی اوقات خصوصی مزاحمش بشم  . نه خودم شمارشو دارم_ 

بگیره ؟ ضروری  تماسموقع وقتش رو داشت باهام  باهاش صحبت کردی میشه لطفاً بهش بگی هر
  نیست اما یه جورایی مهمه 

  البته عزیزم _ 

  متشکرم_ 
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 آسمان در . خورشید کم کم داشت غروب می کرد. پنجره حرکت کردم و به طرف ه تلفن را قطع کرد 
چشم هایم . المپ های داخل حیاط ساختمان روشن شدند  . نارنجی و بنفش شده بوددور دست ها 

او را به مدت چند روز بود که  . .  تاریک بود .  را باال گرفته و به پنجره پنتهاوس میکاییل نگاه کردم

دو ماه دیگر فصل  ؟ یا از شهر بیرون رفته ؟  خود در فکر بودم که آیا سر تمرین بودبا . ندیده بودم 

  بسکتبال شروع خواهد شد 

کار  ام را روی کانتر قرار داده و روی برنامه متاپلپ . موسیقی روشن کرده و لباس هایم را عوض کردم
های زیادی روی س کالهنوز مطمئن نیستم می خواهم چه شغلی داشته باشم اما . کردم 

تنها چیزی که می دانستم این بود که دوست داشتم . شناسی و روانشناسی برداشته بودم جامعه

چنین می خواستم ؟ هم که ذهن آنها چگونه کار میکند . . این  راجع به آدمها چیزهای زیادی یاد بگیرم 

چرا چنین تصمیم هایی می گیریم . . .   ؟ دهیممتوجه شوم چرا کارهایی که انجام میدهیم را انجام می

  ؟

خورشید دیگر غروب کرده بود و من برنامه فردا را بررسی کرده و وسایلم را آماده . م شد اوقتی کارم تم

تلفن را قطع کردم و  . به سرعت به پیغام گیر صوتی متصل شد. گرفتم  تماسدوباره با مادرم . کردم 

برای او پیغام گذاشته و از .  اما او هم پاسخ نداد  . . .  گرفتم تماسدرست بعد از آن با خانم کریست 

چرا نمی  . با احساس شکست تلفن را روی صندلی انداختم . بگیرد تماساو خواستم که با من 

  توانستم با مادرم حرف بزنم ؟

از پنجره   . . به باال نگاه کردم . من زنگ میزده پارسال وقتی از شهر بیرون رفته بودم تقریباً هر روز ب 

  و خانه بود . . اهای واحد میکائیل همگی روشن هستند دیدم که المپ

 . طرف در حرکت کردم بهچرخیدم و . میکائیل احتماالً شماره ماهواره ای قایق خانوادگی شان را دارد 

دست به سر می  را مندر ان صورت نمی گرفتم زیرا  ماسبا او ت.  کفش ندادم به خود زحمت پوشیدن

  بخواهم شانس بیشتری خواهیم داشت اواز  ااگر شخص . کرد

از . به سرعت به اطراف نگاه کردم . از آسانسور بیرون آمدم و نگهبان را دیدم که بیرون ایستاده  
اما مطمئن بودم برای سوار شدن  . گذشته بود بنابراین کارمندهای زیادی در البی نبودند  ساعت کاری

آماده . . به طرف در ورودی حرکت کردم . سور خصوصی میکائیل به یک کارت نیاز داشتم در آسان

اما  . .  بودم با خود شیرینی نگهبان را راضی کنم که به من اجازه ورود به آسانسور میکائیل را بدهد

م که چرخیدم دو آقای قد بلند را دید. . ناگهان صدای باز شدن در آسانسوری را از پشت سر شنیدم 

قد بلند و درشت هیکل . احتماال هم تیمی های او بودند  . از اسانسور خصوصی میکائیل بیرون آمدند
یکی از  . رفتندمی رمی خندیدند و با تلفن هایشان و . . بی حرکت می کردند الانطور که از . همبودند 

  آن ها وقتی از کنار من عبور کرد به من لبخند زد
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با عجله به  . منتظر نماندم . سور حرکت کرد و دیدم که هنوز هم باز استچشمهایم به طرف آسان 
. . شروع به حرکت به طرف باال کرد  . دکمه را فشار دادم تا در ها بسته شوند. داخل آن حرکت کردم 

دست هایم را پشت سرم در  . ضربان قلبم باال رفت. شکمم زیر شروع شد . . .  با خود لبخند زدم 

چشم هایم را  ند .آسانسور دوباره باز شد در های در کمتر از یک چشم به هم زدن . ل کردمیکدیگر قف

  باال آوردم و . . . 

برخالف ضربان شدید قلبم روی زمین چوبی قدم گذاشتم و   . .  مانند یک غار . .  همه جا تاریک بود
به آرامی از راهروی کوچک .  وی چوب و بوی تند ب .  همه جا بوی او را می داد. به طرف چپ چرخیدم 

به داخل اتاق نشیمن بزرگ قدم گذاشتم و زیبایی و تاریکی که اطرافم بود را تحسین . پایین رفتم 

  کردم

را به  ان صدا خون مرا گرم کرد و با خود خاطرات زیادی. با شنیدن صدای توپ بسکتبال متوقف شدم  

میکائیل همواره در حال بسکتبال بازی کردن بود و می  ه کریست. . ان موقع در خاناورد خاطرم
سالن بسکتبال خصوصی پایین . صدا را دنبال کردم . . . در هر جای خانه صدای او را بشنوی  یتوانست

توپ را مستقیم داخل سپس کرد و میچشمهایم روی او افتاد که میدوید و دریبل . راهرو قرار داشت 

به  . عرق روی سینه پهناورش نشسته بود . یک شورت ورزشی به تن داشتتنها  . حلقه انداخت

چرخید و به دریبل کردن  . یک توپ دیگر برداشت . . . پوست برنزه و ماهیچه های شکمش نگاه کردم

  . . ماهیچه های پشتش منقبض شدند . ادامه داد 

ز روی شانه به عقب نگاه کردم و با اضطراب ا م . و گرفتاچشمهایم را از  . . صدایی از پشت سر آمد

  به خاطر آوردم که قرار نیست من اینجا باشم 

  لعنت_ 

وقتی مرا دیدند  .  . دشدنویل و دیمون داخل  . .  کای .  اما خیلی دیر بود . .  آماده بودم تا فرار کنم 

داخل گلویم  قلبم. .  چشم هایشان روی نگاه من قفل شد . .  سرعت قدم هایشان را آرام تر کردند 

  کای پرسید. .  پرید

  حالت خوبه ریکا ؟  _ 

  آب دهانم را قورت دادم . چشم های مهربان سه سال پیش حاال سرد و سخت شده بودند

  خوبم _

  لب هایش به طرف باال متمایل شدند  

  اما خوب به نظر نمی رسی _ 
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های شان را پشت آن  وباز  د .ویل و دیمون روی صندلی نشستن . به نزدیک شدن به من ادامه داد
ناگهان احساس می کردم  . را بیرون داد اندود  مانند همیشه سیگاری روشن کرد و تکیه داده و دیمون

می خواستم  . از زمانی که همه آنها را با یکدیگر دیده بودم مدت زیادی می گذارد. . . . گیر افتاده ام 

  و سعی کردم صدایم را پیدا کنم موهایم را پشت گوشم راندم. . آنجا را ترک کنم 

  مدت زمان زیادی گذشته . همین. . فقط یکم سورپرایز شدم  _

  سرش را به آرامی تکان داد 

  بله زمان خیلی زیادی از اون شب گذشته _ 

وجود  ماما هیچ منفعتی در پنهان کردن اضطراب . .  سعی کردم نگاهم را از او بگیرم. چند بار پلک زدم  
  به سرعت گفتم.  می دانست که نا ارامم  به خوبی دشخو. نداشت 

  فقط میخواستم با میکاییل صحبت کنم  _ 

  هر دو دستش را روی نرده کنار من قرار داد و از باالی سر من گفت. به طرف من خم شد 

  یه مالقات کننده داری  . . . میکائیل _ 

صدای توپ بسکتبال را شنیدم که با زمین . عبور کند ن از بدن ملرزه ای  صدای عمیقش باعث شد 

  زمانی که دیگر کامال بی حرکت شد  تا چندین بار باال و پایین رفت. برخورد کرد 

در  . اینچ با صورت من فاصله داشت  صورتش تنها چند. کای چشم هایش را دوباره به طرف من آورد 
  حالی که سعی میکردم جو سنگین را سبک تر کنم گفتم

  ستم همه شما توی این شهر هستیدنمیدون _ 

   خوب همون طور که می تونی تصور کنی _ 

  از نرده ها فاصله گرفته و به دوستانش ملحق شده  

  فضای خصوصی نیاز داشتیم هبه ی .  به توجه زیادی نیاز نداشتیم_

واقعاً  هیچ کس. . کاری که کرده بودند  موجود در تندبای برخالف مدارک. منطقی به نظر می رسید  

مدت زمان زیادی نگذشته بود که همگی دلشان برای آنها . . برای انجام چنین کاری از آنها متنفر نبود 
  تنگ شد

  ویل گفت 

  ما بهت صدمه نمیزنیم . بیا بشین اینجا  . . یاال -
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  را به طرف باال از بینی بیرون داد و خنده تاریکی سرداد  شدود سیگار و دیمون سرش را عقب داده 

  من خوبم_ 

  مطمئنی ؟ _ 

 حالت چهره ویل سرگرم شده به نظر می رسید  

  .از ما فاصله میگیری  می ری و چون داری عقب عقب _

  کردم شتم به طرف دیوار حرکت می. داحق با او بود   متوجه شدم. صورتم پایین افتاد و متوقف شدم 

  لعنت

با هر . با یک حوله صورت و بدنش را خشک میکرد  . میکاییل از پله های سالن بسکتبال باال آمد 

  با عصبانیت گفت. . . رکت می کردند ح شحرکتی که انجام می داد ماهیچه های بدن

  چی میخوای ؟  _

نفس . به نظر می رسید هنوز بعد از جر و بحثی که آن روز در کلوپ داشتیم عصبانیتش آرام نشده 

  عمیقی کشیدم 

از مادرم نیست و داشتم فکر میکردم میتونی شماره ماهواره ای قایق  چند روزی میشه که خبری_ 

  تفریحی تون رو به من بدی ؟ 

حوله را . هنوز به خاطر ورزشی که انجام داده بود قفسه سینه اش به سنگینی باال و پایین می رفت 

  روی یک صندلی پرتاب کرد و به طرف آشپزخانه حرکت کرد 

  یکم بهش فرصت بده استراحت کنه.  اونا وسط اوقیاتوسن ریکا_ 

  یک بطری آب برداشت و آن را سر کشید 

  اگه نگران نبودم مزاحم تو نمی شدم  _ 

  نگاه سریعی به دیمون انداختم

  نگرفته و این یک رفتار غیر عادیه  ماساون با من ت _ 

را باال آورد به من سرش  . روی کانتر قرار داد و دست هایش را روی آن گذاشتبطری ابش را میکاییل  

  دستور داد. کرد چشم هایش را باریک کرد مانند اینکه داشت راجع به چیزی فکر می. خیره شد 

  مهمانی بیا  هبا ما به ی _ 



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 127 

داشت با  . از روی گیجی ابروهام را به یکدیگر نزدیک کردم . را از پشت سر شنیدمای صدای خنده 
  من بازی می کرد ؟ 

  پاسخ دادم

  می خوام شماره ی ماهواره ای رو به من بدی . . نه  _ 

میکاییل . اطراف من ایستادند و ما را تماشا کردند  و پسرها به طرف کانتر حرکت کردند یکی یکی

  مقابل من ایستاده بود

و ن ر واما درسش ناذیت کن ویارن و تو ر بممکنه بهت فشار  ن . . اونا فقط دارن سربه سرت میزار  

  ز از خط قرمز عبور نخواهند کرد هرگ . .  گرفتن

  کای مداخله کرد 

  ری ابه دست می وبیا به مهمونی و اون وقت شماره ر _ 

   خنده تلخی از بین لب هایم بیرون آمد. سرم را تکان دادم 

  ی نیستم باشه ؟ونو من مثل گذشته ها طعمه آسنیست اینجا تندر بای  _ 

  ماییل بازگردانکچشمهایم را به طرف می 

  شماره رو از پدرت میگیرم  . . لعنت بهت _ 

به محض اینکه دکمه را فشردم درها .  به طرف آسانسور . . . چرخیدم و به طرف چپ حرکت کردم 

شروع به بسته  هادر . به داخل قدم گذاشتم و سعی می کردم ضربان قلبم را آرام تر کنم  د . .باز شدن
از جا پریدم و دیدم که در ها  . اما درست در همان لحظه دستی به داخل آسانسور آمد دشدن کردن

  دوباره باز شدند

یقه . . با چشمهای گشاد شده میکائیل را دیدم که دستش را به داخل آورد  . .  نفسم را حبس کردم 

  ی لباسم را گرفت و مرا بیرون کشید

  فریاد کشیدم  

  میکاییل_ 

مچ . .  قبل از آن که بدانم چه اتفاقی در حال رخ دادن بود . اسکندری خورده و با او برخورد کردم  
به طرف من حرکت کرد و من را مجبور کرد  . نگاه داشت  پشت محکماز ن را مدست هایم را گرفته و 

  تا به طرف آشپزخانه حرکت کنم 
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  بزار برم_ 

  من گفت از باالی سر . لب هایم با نوک چانه او برخورد کرد 

شما  . هنوز هم به طور لعنتی به نظر میرسه آسون میشه اونو دست انداخت. .  نمیدونم بچه ها  _ 

  چی فکر میکنید ؟ 

تمام ماهیچه  . همانطور که مرا مجبور کرد وارد اتاق نشیمن بشوم صدای خنده های بقیه را شنیدم

بدنم را چرخاندم و سعی . یم زیر کفش او گیر میکرد مدام نوک انگشت پا. های بدنم در آتش بودند 

  کردم از دست او خالص شوم

  داری چه غلطی می کنی ؟  _ 

پایم پیچ خورد و تعادلم را . با تمام توان سعی کردم خودم را آزاد کنم . . بدنم را به طرف چپ چرخاندم 

  چیددرد در سراسر بدنم پی. . به عقب روی زمین افتادم  . از دست دادم

  لعنت  

همان طور که به طرف من نزدیک شد به او . سرعت خودم را باال کشیدم و روی زانوهایم خم شدم به 

به سرعت دست ها و پاهایم را حرکت داده و عقب عقب رفتم و  . .  باالی سر من ایستاد. نگاه کردم 

  اما ناگهان چیزی را پشت سرم احساس کردم  . . . از او فاصله گرفتم

نمی دانستم کای بود یا دیمون . .  شلوار مشکی دیدم . . یک پاچه سرم را چرخاندم . . متوقف شدم 

  اوه نه  . . .  به آنها نزدیک شده بودم . اما اهمیت نداشت . .  یا ویل

نفس . دیدم که لب های میکاییل به لبخندی شیطانی باز شدند . به آرامی چشم هایم را باال آوردم 

زانوهایش را بین پاهای  . او را دیدم که بدنش را به طرف زمین پایین می اورد. متوقف کردم کشیدن را 

ت همانطور که صورتش باالی سرم .م شده من قرار داد و دست هایش را دو طرف بدنم گذاشخ 
  م به عقب خم شدبدنمعلق ماند 

  فکر میکردم تو یکی از ما بودی _ 

  نفسش با لبهایم برخورد کرد  

  کر میکردم می تونی بازی کنیف_ 

 آن شب ویل به من گفته بود حاال تو یکی از مایی  . .  به چشم هایش خیره شدم . .  بی حرکت شدم 

 نفس. .  اییل چشمهایم را جستجو کرده و سپس روی لب هایم افتاد کچشم های طالیی می. 

  سنگین شد   هایش
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چه خبر  . .  . . می خواستم گریه کنم. مرا گاز بگیرد خواهد طوری به من نگاه می کرد مانند اینکه می
  بود ؟ 

و  . به سرعت به بدترین ان تبدیل شد سپس و. . سه سال پیش تقریباً بهترین شب زندگی من بود 

بلکه مانند  . . از آن موقع به بعد میکاییل نه تنها طوری رفتار می کرد گویی من هرگز وجود نداشته ام

  این بود که آرزو می کند من هرگز به دنیا نمی آمدم 

من چه ربطی به تمام این  د . . حاال که پسرها آزاد بودند و دوباره همه کنار یکدیگر بازگشته بودن
  ماجراها داشتم ؟ 

  با صدایی که به سختی قابل شنیدن بود گفتم

  من این بازی رو بلد نیستم  -

  باالخره پاسخ داد . ه شد به چشم های من خیر  

  بیرون بری ازش تمام چیزی که باید بدونی اینه که نمیتونی_ 

 و همزمان خودش را به من فشرد  . .  لبهایم را به لب گرفت . . و سپس بدنش را روی بدن من کشید 

ی عصبی مام سلول هات . .  اوه خدای من . .  گریه کردم اما صدای آن در دهان او گم شد. . با ناله 

. نمی توانستم جلوی بدنم را بگیرم تا به او واکنش نشان ندهد . پوستم با الکتریسیته روشن شدند 
مانند این بود  ند .لب هایش محکمتر روی لبهای من فشرده شد. چشمهایم را محکم به هم فشردم 

ش زبان من را لمس احساس کردم زبان . هایش لب پایینم را گاز گرفتنددندان . که دارد مرا می خورد

  . بیشتر می خواستم . لب پایینش را بین دندان گرفتم . ناله کردم و به بوسه ی او پاسخ دادم  . کرد

و در عین حال پایین   سرم را عقب داد و روی گردنم را بوسید. .  . گرفت کمیکاییل موهایم را به چن

  تنه اش را روی من فشار می داد 

کای با نگاهی از خود راضی داشت به من  . . .  ردم و ناگهان متوقف شدمبه آرامی چشمانم را باز ک

  چطور می توانستم فراموش کنم آنها اینجا هستند ؟. ناگهان ترس به بدنم رخنه کرد . نگاه می کرد 

نمی . لبهایش را از من دور کرد و باالی سرم ایستاد  ماما قبل از آن که بتوانم میکاییل را عقب بران 

  توانستم کای و دیگران را ببینم

  مهمانی استخر بریم هبه ی هقرار  _ 

صدایش که تا چند لحظه قبل با احساس نیاز خش دار شده بود حاال سرد و بی روح به نظر می  

  رسید
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  یه لباس شنا با خودت بیار. ده دقیقه دیگه تو رو برمیداریم  _ 

  گلویم خشک شده بود و نمی توانستم اب گلویم را قورت بدهم 

ن وحتی اگه مجبور بشیم هر چهار نفر م . آماده می کنیمو اگه هنوز آماده نشده باشی خودمون تو ر  _ 

 تداشتم که به وشاید حس و حال این ر .  . م شدودست به کار بشم و بعد . . . بعد از اینکه شب تم

  شماره تلفن رو بدم

سپس دستی دور . بازویم را گرفت و مرا سر پا کشید  یاحساس کردم دستهای . سرپا ایستاد سسپ

  گردنم آمد و مرا به سینه ای محکم چسباند

  تو یه فاحشه ی حشری هستی _ 

  دیمون با عصبانیت ادامه داد  

  تقریباً جلوی چشم همه ما باهاش خوابیدی_ 

  با لحنی پر از کنایه گفت . رو خیره شدمدندانهایم را روی یکدیگر فشردم و به روب 

  دیگه چی داری ؟. . ره جنگی که از خودت نشون دادی بانمک بود ذاگرچه اون یه  _

به سختی توانستم جلوی خودم را . سپس دستش را پشت من قرار داد و مرا به طرف جلو هل داد  

دم و داشانه هایم را عقب . شکمم میلرزید . ی نفس میکشیدم دنه تب. بگیرم تا روی زمین نیفتم 

  مستقیم به طرف آسانسور حرکت کردم 

نمی دانستم در ؟ . . . نمی دانستم چرا  . . . بازی آنها تغییر کرده بود . . . به پشت سر نگاه نکردم

 خیلی خیلی. . .  اما می دانستم باید هرچه سریع تر فکر کنم  ؟ . . .  باید چکار کنم یحرکت بعد

  سریع تر
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  اون اونجا چه حسی داره برادر ؟ اگه بخواد میتونه بیاد اینجا و پیش من بشینه  _

هنوز هم روی . خنده ی ویل را شنیدم و احساس کردم دست های میکاییل دور کمرم محکم تر شد 

با توجه به چیزهایی که دیده بودم به ندرت در بازی های بچه  . پاسخی نداد. نشسته بودم او پاهای 

به  اش در حالیکه چانه . کای به سرعت به طرف جلو ماشین را می راند . گانه دیمون شرکت می کرد

  طرف پایین بود با حالتی معمولی نیم نگاهی به من انداخت و پاسخ داد

  راحته کامالبه نظر می رسه جایی که نشسته . . نمی دونم  _ 

از اینکه سوژه جک آنها باشم خوشم . و من تنها از شیشه جلوی ماشین به بیرون خیره شده بودم  
م میخواهد روی صندلی دلاما نمی توانستم بگویم . .   من که نخواسته بودم اینجا بنشینم . نمی آمد

نمی . ر پوستم در جریان بود به پرواز در آمده بودند و گرما زی مها در شکمپروانه . .  خود بنشینم

هر اینچ از پوستم . قلبم آنقدر به شدت می تپید که درد گرفته بود  . خواستم هرگز جای دیگری باشم

  التماس می کرد که او را احساس کند 

احساس کردم که سینه اش پشت  .و راحت تر به او تکیه زدم  مدستگیره در را برای حفظ تعادل گرفت
طوری رفتار می کرد مانند . ادامه داد  شبه پیام دادن روی تلفن با دست چپ.  میشد  سرم باال و پایین

 نم که دور کمرم قرار گرفته بود چیز دیگری به یاما انقباض ماهیچه های دست. این که من آنجا نبودم 

  میگفت

چیزی در چشم هایش بود که نمی توانستم آن را  . کای از گوشه ی چشم به من نگاهی انداخت 

  بخوانم

  تصمیم گرفتی دوست داری چه کار کنی ؟  _ 

  سرم را چرخاندم و به میکائیل نگاه کردم

  من ؟ منظورت چیه ؟ _

  افتاد منفس گرمش روی صورت . چشم هایش روی من آمد. پیام دادن را تمام کرد  

  انجام بدی یتو هم می بایست امشب یه کار _ 

  ویل از پشت سر میکائیل جلو آمد  

 رو زوجیک  . شهرو به آتیش بکشیم . میتونیم از یک مغازه دزدی کنیم. به فیلم کالغ فکر کن _ 

  بکشیم . . . 

  . .  به هیچ عنوان برایم بامزه نبود. ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم 
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  دیمون از پشت سر شروع به صحبت کرد 

  من این همه راه نیومدم که تخم مرغ به ماشینا بکوبیم. نازک نارنجی لعنتیه  اون یه _ 

  ویل چشمهایش را باز کرد و با نیشخند گفت 

  مطمئنا میتونه به چیزی بهتر از این فکر کنه  _ 

  سر به سر او گذاشتم 

  باالیی برقرار نکردید ایشما استاندارده . نقدرها هم سخت نیستاومطمئنم _ 

  با حالتی شوخ طبعانه به همگی آنها نگاه کردم 

اگه واقعاً همین باشه باید بگم که  . .  شب شیطان انجام میدن ؟ یاین کاریه که هورس من ها تو _

  در حق شایعات اجرا نکردید وعدالت ر 

  ویل در حالی که می خندید و فریاد می کشید گفت 

  ن چنین چیزی نگفتوا. . پسرا  . اوووووه _

  خند جذاب میکائیل مرا به چالش واداشتلب 

  نومثل اینکه اریکا فین تحت تاثیر قرار نگرفته آقای. خوب خوب خوب   _

میکائیل با . ویل لبخند زد و به رانندگی ادامه داد . تنها سیگاری روشن کرد . دیمون ساکت باقی ماند  

  نگاهی شیطنت آمیز در چشمهایش به من گفت 

  نیومد ؟  از آتیش بازی خوشت_ 

  باال انداختم ام را شانه 

  نکته اش چی بود ؟  . باحال بود اما همه میتونن چنین کاری انجام بدن_

  به من خیره شد . چشم های میکائیل باریک شدند 

  نکته چی بود ؟ _ 

  سپس گفت. می توانستم بگویم دارد با صدای بلند فکر می کند 

  چی بوده   نکته اش ههی ؟ اون میخواد بدون _ 

. . . نگاهی به من انداخت و ابروهایش را باال داد  . به طرف کای چرخیدم. صدای خنده آنها را شنیدم 

  جیغ کشیدم . . طرف راست چرخاند  سرعت به سپس پس ماشین را به
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ه د با هر دو دست دست گیره در را گرفتر همانطور که ماشین از یک طرف به طرف دیگر تلوتلو می خو
دهانم را باز کردم تا صحبت کنم اما  . جاده ی کوچک باریک و خاکی کشیده شد به ماشین. بودم 

  داشت چه غلطی می کرد ؟  . نستم چه بگویمانمید

موتور آن را خاموش کرد و چراغ های آن را نیز خاموش . ماشین را متوقف کرد . . . قبل از آنکه بدانم 

  پرسیدم. پا شد داخل ماشین کامال سکوت بر. کرد 

  این دیگه چه کوفتیه ؟ چه کار می کنی ؟  _ 

  میکائیل سوالم را تصحیح کرد 

  ما داریم چه کار می کنیم ؟ _ 

. میترسیدم نفس بکشم . کای سرش را به طرف من چرخاند و انگشتش را روی لب هایش فشار داد 

نمی خواستم با پرسیدن سواالت بیشتر آنها را . کامال گیج شده بودم  . برای چند ثانیه آن جا نشستیم

  آزرده کنم 

  چرا در یک جاده خاکی در تاریکی پنهان شده بودیم ؟ 

  . . .  و سپس صدای آن را شنیدم

ظرف چند ثانیه  . دنتا به عقب نگاه کن دهمه داخل ماشین سرهایشان را چرخاندن. .   صدای آژیر  
دو ماشین آتش نشانی و چند ماشین  . فلش هایی که از نور قرمز آبی و سفید از بزرگراه گذشت

  . . پلیس

صدای عمیقش طوری در فضا می پیچد مانند این که صبح کریسمس . ویل شروع به خندیدن کرد  

  بود

به   . در سکوت و تاریکی فرو رفت دوباره جاده . . پایین جاده ناپدید شدند  د وماشین ها از ما گذشتن

  کای نگاه کردم

  تو با اونها تماس گرفتی ؟  _ 

  نیشخند زد و سرش را تکان داد

  نه به جای یکی آتیش گرفتهوخ ۵  فکر می کنن . البته _ 

  چرا باید چنین دروغ گفته باشد ؟ میکاییل می بایست پازل را روی صورتم دیده باشد زیرا توضیح داد  

  از شهر بیرون برن  هااریم تا جایی که امکان داره پلیس نیاز د_ 
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  چرا ؟ _ 

  گفت به طرف کای

  بهش نشون بده _ 

میکائیل باال و پایین می پریدم تا   روی پاهای. سرعت از جاده خارج شد  . به کای ماشین را روشن کرد 

صدای فریاد پرهیجان   . زمانی که دستش را دوباره دور کمرم حلقه کرد و مرا بی حرکت نگه داشت

پنجره طرف خود بیرون آورد و به بیرون نگاه  سرش را میکاییل . ویل قسمت عقبی ماشین بلند شد

د بازویش . . نگاه خیره اش روی لبهایم افتا. .   به من نگاه کردم. به او انداختم  ینگاه مضطرب . کرد
  به نرمی گفت . دور کمر محکم تر شد 

  محکم منو بگیر _ 

نگاهم را باال . نفس هایم سریع تر شده بود . چشم هایم را از او گرفتم و به مقابل جاده نگاه کردم 

نور چراغ های آن  د .هر کدام به دو طرف جاده حرکت کردن با کمی فاصلهآوردم و دو ماشین دیدم که 
ناگهان یک دفعه نزدیک تر می شدند و  اآنها را می دیدم که به م . ها روشن تر و روشن تر می شد

را احساس کردم که روی شکمم با حرکتی آرام عقب و جلو  میکاییل انگشت . . گشاد شد هایم  چشم
مستقیم .  فشرم ن او  نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و خودم را بیشتر به. .   اوه خدا  . .  میرفت

ناگهان . .  باالی سرم ناله کرد  . میکائیل ددنبه ماشین ها نگاه می کردم که به ما نزدیکتر می ش

برداشت و آن را مقابل  مدستش را از روی شکم . احساس کردم تلفن از دستش روی پاهایم افتاد

با دست دیگر کمرم را محکم  . .  گردنم گرفت و مرا به طرف عقب کشیده و به خود نزدیکتر کرد
  خش دار زمزمه کرد  یبیخ گوشم با صدای . گرفت

  داری دیوونم می کنی ..  تمومش کن_ 

را درگوش  می توانستم ضربان نبضم. لبم را بین دندان هایم گرفتم .  دستش دور گردنم محکم تر شد 

همانطور که ماشین ها به ما نزدیکتر می  . سر جایم کمی وول خوردم . .  لعنت  . .  هایم بشنوم

  شکمم زیر و رو شد  . زیر پوستم خانه کردترس  شدند 

  زمزمه کردمیکائیل 

  تحریک شدی مگه نه ؟ . .  یا مسیح _ 

چشمهایم را  . به سختی نفس می کشید . را نوازش کرد مزیر سویشرتم برد و شکم را دوباره دستش 
اما  . .  نور چراغ ماشین ها با ما برخورد کرد . ناگهان نفس در گلویم گیر کرد. محکم به هم فشار دادم 

  د ر کردنعبو ا از م . .  ثانیه ی بعد
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  ویل فریاد کشید. باد تندی از پنجره باز به داخل وزید و موهایم را در صورتم پخش کرد  

  لعنت اره  _ 

میکاییل گردنم را رها . متوقف کرد را دیمون خندید و کای ماشین . دوباره داشت فیلمبرداری می کرد 

کای ماشین را وسط جاده .  شیشه پشت ماشین به عقب نگاه کردند  . . از  چرخیدند گیهم. کرد 

با  . را نگاه کردم که دوباره به جاده برگشتند ها نفس عمیقی کشیدم و با گیجی ماشین. متوقف کرد 

   خودشان را خاموش کردندغ های یکدیگر رو در رو شده سپس چرا 

به طرف از هر یک از ماشین ها یک نفر بیرون پرید و به سرعت   دی که می دانم این بود کهعچیز ب 
وارد جاده  ستکسی نمی توان . ماشین ها راه جاده را مسدود کرده بودند . ما شروع به دویدن کردند

  شود

  در عقب ماشین باز شد و دو مرد جوان وارد ماشین میکائیل شدند  

دیمون  مرد مو قهوه ای کنار . ی کردند به سختی می خندیدندتقال مدر حالی که برای نفس کشیدن 
  فتنشست و گ

  بودی م********** حرکت خیلی باحال _ 

کلید به او  هبه شانه ی کای ضربه زد و یک دست. سپس یک مرد مو بلند سر جای قبلی من نشست  
  تحویل داد 

  که ماشین ها نیستند  هتا فردا صبح نمیفهم تبنابراین عمو م .غیرفعال کرد رو آژیر خطر_ 

  قرار بود کسان دیگری را سوار کنیم . اشین نیاز داریم می گفت به فضای پشت م کایلفهمیدم چرا می

  میکائیل نگاه کردم به 

  ؟ تون برگردنن اپلیس  تو جاده رو بستی تا_ 

  لب هایش به طرف باال متمایل شد ی گوشه

  هنوز تحت تاثیر قرار نگرفتی ؟ _

  

. . بعد از آن که دو مرد جوان را در یک رستوران محلی پیاده کردیم من سر جای اصلی خود برگشتم  
ترسیدم مجبور واقع بیشتر می . دراگرچه آخرین چیزی که میخواستم این بود که میکائیل را ترک بکنم 

 یدن چنین درخواستبلند شوم و از این که او را مجبور به پرسی ششود از من بخواهد که از روی پاهای

  خجالت میکشیدم  مکرده باش
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با فاصله از خانه مان بیرون  یلیک ما وارد شهر شدیم . تقریبال . دوباره میکائیل شروع به رانندگی کرد
مون حدود نیم ساعت دی . به دیوار بلند سنگی خیره شدم. ماشین را متوقف کردیم  یدروازه آهنی بزرگ

مانند این  . پرسمنمن به سختی داشتم تالش می کردم تا هیچ سوالی  پیش ماشین را ترک کرده بود و

  که چرا اینجا منتظر نشسته ایم ؟ 

  کای از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت 

  بفرما اومد_ 

کاله  . دیمون از روی یک درخت از آن طرف دیوار سنگی پایین پرید. نگاه او را دنبال کردم  
همان طور که روی صندلی عقب  حرکت کرد . .  به طرف ماشینرا روی سرش کشید و  شسویشرت

که پوشیده بود با گونه من برخورد کرد اما به جای بوی سیگاری که معموالً  یسویشرت . افتاد میخندید

   مشام می رسید بوی عطر استشمام کردماو به از 

  ویل از روی شانه از او پرسید 

  چطور بود ؟  _

  بهتری می داداز یه پاپسیکل هم مزه _ 

این همه بیرون منتظر اومده بودیم تا با یک دختر  . .  واقعاً ؟. .  به طرف باال متمایل شد لب هایم
  بخوابد ؟

زیرا هرگز میل خود را پنهان نمی  . در طی سال ها متوجه شده بودم که پسر ها عاشق زن ها هستند 

 ذ. با توجه به قدرت و ثروتی که آنها داشتند پیدا کردن دختر هرگز برای آنها کار سختی نبود . . کردند

اگر من هم میخواستم با یک نفر بخوابم آیا منتظر من  . کردمادت میحساز طرف دیگر به آزادی آنها 

  البته اینگونه نبود  نه . .   م ضربه می زدند و از من می پرسیدند چگونه بود ؟امیماندند ؟ آیا به شانه 

. و یا حداقل ویل و دیمون انتظار داشتند من یک باکره باشم و پاهایم را تنها برای آنها باز کنم  . .  آنها

  ندازم نیوقتی دیگر هرگز بعد از آن با من تماس نگرفتند گریه زاری راه 

هیچ رابطه  . داشتن یهرگز هیچ دوست دختر. متاسفانه میکائیل شباهت بسیاری به دیمون داشت 

تنها تفاوت آنها این بود  . طوالنی مدتی نداشت و کسی نمی بایست از او هیچ انتظاراتی داشته باشد

شد که همه با مئن میمطاما دیمون  . . . که میکائیل هرگز راجع به روابطش با کسی صحبت نمی کرد

  خبر شوند

  دیمون پیشنهاد داد  

  تو از دختر ها خوشت میاد ریکا ؟ . . بیاید دشما پسرها هم میتونستی_ 
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  به او نگاه نکردم اما پاسخ دادم. عصبانیت پوستم را داغ کرد  

  نها بخوابم تا با تو اوترجیح میدم با یکی از  _ 

کای هم با دهانه بسته بخندید اما  . به جلو دالرشد و با صدای بلند خندید . .  ویل خرناسه کشید

روی گونه سمت راستم احساس سرما کردم و می دانستم دیمون دارد به . میکائیل هیچ حرکتی نکرد 

  من خیره نگاه می کند

  در حالیکه عصبانیت او را نادیده می گرفتم پرسیدم  

  خوب کی بود ؟ _ 

  ویل پاسخ داد 

  زن مایر _ 

  دیمون هیچ حد و حدود اخالقی نداشت. .   و متاهل ؟  یک زن بزرگتر. . .  یا مسیح 

  دیمون گفت 

  اون خونه نبود   در واقع _ 

  ویل گفت . یمدهای مان را به طرف او چرخانر من و ویل س

  پس با کی بودی ؟ _

  نیشخند زد و آنها را بوکشید. دیمون دو تا از انگشت هایش را باال اورد  

  خیلی شیرینن .من از باکره ها خوشم میاد  _ 

  کرد  ماخبه او کای چرخید و  

  نکردی  وتو این کار ر _ 

  دیمون پاسخ داد

  ببند  _ 

  به پسرها نگاه کردم

  دارید راجع به کی صحبت می کنید ؟  _ 

   دیمون تلفنی که قبالً ویل با آن فیلم گرفت را باال گرفته و آن را به طرف او پرتاب کرد
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  فیلم گرفتم میخوای ببینی ؟  _

  عوضی بیمقدار . . .  به طرف دیگری چرخیدم

  کای از البالی دندان های به هم فشرده گفت 

  تو واقعا احمقی_ 

در حالی که به او خیره شده بودم با خود در تعجب بودم که چرا تا این اندازه  . به طرف جلو رو کرد 

متوجه  ند . .گشاد شدگر چه چیزی بدتر از همسر مایر بود ؟ ناگهان چشم هایم معصبانی است ؟ 

این برنامه او برای   . .  لعنت.  دختر مایر. .  اشبی . .  شدم دارند راجع به چه کسی صحبت می کنند 

  امشب بود ؟ ترتیب دختر مایر را بدهد ؟ 

  دیمون سیگارش را بیرون کشید و گفت

  خیلی گرسنمه . بزن بریم یه چیزی بخوریم _

  

* * * * * * *  

  

موهایم را شانه می کردم به کنار ماشین رفته  مدر حالیکه با انگشتهای دست. بیرون بار ایستاده بودیم  

کای زیر لب زمزمه . سعی کردم خودم را گرم نگه دارم . م در هم فرو کردم ه او دستهایم را مقابل سین
  کرد

  نمیتونم تحملش کنم . اندرسون لعنتی _ 

  ونمایلز اندرس . . .  گرداندمبر ه سرعت چشم هایم را به طرف دیگری و ب منگاه او را دنبال کرد 

  توانستم او را تحمل کنم من هم نمی . دنزمین خیره شدم و اجازه دادم موهایم صورتم را بپوشان به 

. م به هم بخورد متا جایی که احساس می کردم هر لحظه امکان دارد شک . ناآرامی در بدنم نشست

  دیمون اضافه کرد

  از زمانی که فارغ التحصیل شدیم عوضی مزخرفات زیادی گفته _ 

بعد از انکه  . می توانستم بگویم هیچ کدام از آن ها از کاپیتان جدید تیم بسکتبال دل خوشی نداشتند 
کاریزما و  . . ت قدرتعهیچ زمانی را هدر نداده و به سر  د اندرسونتحصیل شدنفارق الهورس من ها 

  ای خود تصاحب کردشهرت آنها را بر 
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سال گذشته برای تیم واقعا افتضاح  . کامالً افتضاح بود کارش مشکل این بود که به عنوان یک کاپیتان 
هر چقدر بیشتر می باخت بیشتر سعی می کرد خودش را به عنوان یک مرد اثبات . اما اندرسون بود 

او  . .  م بیرون کنم به خود لرزیدمهمان طور که سعی می کردم اتفاقات بهار گذشته را از سر  .  کند

  ممکن است تنها کسی باشد که از دیمون بدتر است

  پرسیدم.  منسعی کردم نگرانی خود را پنهان ک. نگاه کردم   به میکاییل 

  قرار نیست که اینجا بریم مگه نه ؟  _ 

  چرا نه ؟ _ 

  سعی کردم بی تفاوت باشم . نگاه کردم  یشانه هایم را باال انداختم و به طرف دیگر

  اونجا برمفقط دلم نمیخواد _ 

  ویل گفت 

  بزن بریم  . خوب من گرسنمه_ 

  ؟نمی خواستم حرکت کنم و نمی خواستم توضیح بدهم چرا  . چند بار پلک زدم. به زمین خیره شدم 

هرگز این کار را  ؟ . . . در زمان اوقات بیکاری. . اما شاید مجبور بودم در مدرسه مایلز را تحمل کنم 

  نمی کردم

  احساس کردم میکاییل به من نزدیک می شود  

  مشکلت چیه ؟ _ 

چرا نمی باید اینگونه باشد ؟ او هرگز با من رفتار خوبی . . .  لحن صدایش بی صبر به نظر می رسید 

   نداشت

  با حالتی تدافعی به او نگاه کردم و سرم را تکان دادم 

  من همینجا منتظر میمونم. فقط نمی خوام بیام داخل  _ 

  دیمون سرش را تکان داد و به میکائیل نگاه کرد  

  لعنتی پیچیده ی. . بهت گفتم _ 

بیشتر راجع به این  د .اهمیت نمی دادم دیمون راجع به من چه بگوی . کامالً بی حرکت ایستاده بودم 

آن هم در حالی که می داند بدون کوچکترین . نکنم اهمیت می دادم که به مایلز اندرسون نگاه 
  خراشی توانسته بود شانه خالی کند
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  همیشه این قدرت را روی من داشت 

مرا رها  کشاند . . میکاییل بازی مرا گرفت و مرا به زور پشت ماشین . کردم  بسناگهان نفسم را ح 

  کرد و همانطور که به طرف من می آمد با لحنی عصبی گفت

  مشکلت چیه ؟   -

 . . .  واقعا نمی خواستم بقیه پسر ها بدانند. . لب پایینم را گاز گرفتم  . .  گره ای در گلویم ایجاد شد

کنار میکاییل  د . . همگی آنها ما را دنبال کردند و به به طرف ماشین آمدن. . .   چه شانس خوبی 

  ایستادند و به من خیره شدند

  عالی شد 

  و به سرعت شروع به حرف زدن کردم مشانه هایم را عقب داد. م نفس عمیقی کشید 

  نوشیدنی من مواد ریخت توی مهمونی مایلز اندرسون هبهار گذشته توی ی  -

میکاییل به من  . همانطور که همگی تنها آنجا ایستاده بودند و چیزی نمی گفتند به زمین خیره شدم 

  نزدیک تر شد

  االن چه کوفتی گفتی ؟ _ 

چشم هایش طوری بود مانند این که می خواست هر قطعه از بدنم را . به سرعت چشمهایم باال آمد  

  از یکدیگر جدا کند

   کردم شجاعتم را حفظ کنم سعیاما  

اما کسی که توی  . اون بهم نوشیدنی رو داد . کردو در واقع استرید کلبی دوست دخترش این کار ر  _ 

  بود نوشیدنی چیز ریخته بود مایلز 

  چه اتفاقی افتاد ؟_ 

  لرزان گفتم یآب دهانم را قورت دادم و با صدای 

 متمام چیزی که می دون. رم اچیزی به خاطر می بعد از اون به ندرت. .  به سرعت بیهوش شدم  _ 

 وشد ر ون برگزار میا در اتاق خواب اون خونه ای که مهمونی در ااون . که نوا به من گفت هچیزهایی
    منو روی یک تخت خواب انداختن و . . . ن وشکست

  چشم هایم به سوزش افتاد . . . . شکمم زیر و رو شد  . .  متوقف شدم 

  و لباس هامو پاره کردند  -
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  و سپس پرسید . . .  میکاییل چند ثانیه مکث کرد 

  و ؟_ 

خوشبختانه قبل از  . نوا متوجه شد که اون ها منو به طبقه باال میبرن . نتونستن پیش برن  . . .و _ 

   اینکه اتفاقی بیفته رسید

  من را متهم کرد  

    چرا به کسی نگفتی ؟_ 

اما فایده  . .  چند بار پلک زدم تا اشک هایم روی گونه هایم جاری نشود. قفسه سینه ام می لرزید  

  من به هر حال اشک از چشم هایم جاری شد . .  ای نداشت

  مقابل صورتم فریاد کشید . ها نگاه کنمنمی توانستم به هیچ کدام از آن  

  مشکل کوفتی تو چیه ؟  _ 

  به خود پیچیدم

  چرا به کسی نگفتی ؟ _ 

   از بین اشک ها به او نگاه کردم 

  . .   مادرم با مدرسه تماس گرفت و. . من به همه گفتم . اینکارو کردم  _ 

  نبردم به من هشتار دادوقتی جمله ام را به پایان . .  محکم می فشردم  رامشت هایم  

  به من کمک کن خدایا . . .   _ 

  ریه هایم را پر از هوا کردم و خودم را مجبور کردم ادامه بدهم

  سه تا از سرمایه گذاری ها با اندرسون شریکه بنابراین___ توی  پدر تو  _ 

  فریاد کشید

  خدا لعنتش کنه_ 

عصبانیت چشم . کای سرش را تکان داد  . چرخاند نرویش را از م. میکاییل خودش را عقب کشید  

 هایش را تیره کرده بود

  

  از البالی دندان هایش گفت
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  غیر قابل باوره  _ 

دوست  و وابایست این سوال را از خودم بپرسم که اگر حاال وقتی به او در مدرسه نگاه می کنم می

  به من تجاوز کرده بودند آیا هرگز عدالت در حق من اجرا می شد ؟ شدختر 

می  .  خدایا از اون متنفر بودم. . . سعی می کردم هق هق آرامم را ساکت کنم . م کردم خسرم را 

  . . خواستم او را بکشم 

  دیمون در حالی که به من خیره شده بود گفت

  و تموم کن ر گریه کردن  _

  کرد ککرد و چشمهایش را باری سپس به میکاییل نگاه

  چه کار کنیم ؟  هقرار  _

 . عقب و جلو حرکت می کرد و سپس چشم هایش روی من افتاد. میکاییل به سختی نفس میکشید 

  او را تماشا کردم که چانه اش را باال داد و نگاهش مصمم شد

  از اون بپرس _ 

  بی حرکت شدم

  چی ؟  

  قرار بود چه کار کنم ؟ . . . و منتظر ماندند  ندبقیه آنها به آرامی به طرف من چرخید

م شده خمایلز به طرف دوست دخترش . نجره دوباره به داخل خیره شدم پاز  . لب پایینم را گاز گرفتم
دوست  . را دور کمر خود حلقه کرده بود و او را روی میز قرار داده بود و او را می بوسید او پاهای. بود 

همانطور که به طرف . مایلز با نگاهی از خود راضی خودش را عقب کشید  . دخترش نخودکی خندید

  هیچ غمی در دنیا نداشت مانند این بود که کردهایش مقابل بار حرکت مییمیهم ت

ها . اندیدم که با دوستاش می خندید و موهای بلندش را تکان می داد . دوباره به استرید نگاه کردم  

دندان هایم را آنقدر روی هم فشار دادم . .  آنها از من نمی ترسیدند  . ه اندکردند که برنده شدفکر می

بیرون آورده و آن را به طرف کای  از باال سر را مسویشرت . .  اشک هایم را پاک کردم . که درد گرفت
   موهایم را مرتب کردم  . بیرون بیفتد مگره زدم تا کمی از شکم  پایین تاپ تنگم را. پرتاب کردم 

  . . بعد از این که دیدیت اون رو به دستشویی بردم _ 

  بقیه لباس هایم را چک کردم
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  دنبال کنید ومن ر   یک دقیقه به من فرصت بدید و بعد _ 

ناگهان بی . شنیده اند  امی خواستم مطمئن شوم چیزی که گفته بودم ر  . .  به طرف باال نگاه کردم 

  پرسیدم یبا صدای آرام. . . حرکت شدم 

  ۴چی ؟  _ 

جفت چشم با نگاهی تیز آن چنان به بدنم خیره شده بودند مانند این که قبالً هرگز دختر ندیده  

هر از گاهی با چشمهای باریک شده نیم   نگاه کند اما یکای سعی می کرد به طرف دیگر . .  بودند

و دیمون طوری به من نگاه  . .  طوری بود مانند این که تقریباً عصبانی است شنگاه . نگاهی میدزدید
ویل ابروهایش را باال برد و سپس به میکاییل نگاه  . .  مه امی کرد مانند این که لخت در آن جا ایستاد

  سپس نفسی طوالنی بیرون داد. . شکلی ایجاد کرد  "o " کرد و با دهان حرف

. دست هایش را رده دیدم که فکش را محکم روی هم فش م . چشمهایم را به طرف میکاییل چرخاندن

همیشه مانند اما  . .  دانست دارد به چه فکر می کندی نمی. نمدو طرف بدنش محکم مشت کرده 

  عصبانی به نظر می رسید 

در حقیقت  . کنم یک جورهای احساس خوبی داشتمی. فکر   چشم هایم را برای آن ها چرخاندم
احساس نمیکردم  هرگز عمرم تمام در. ه بودم فکر نکرد مامشب به هیچ عنوان راجع به زخم روی گردن

اما از چیزی که بیشتر خوشم می آمد این بود که برای جلب توجه آنها به زحمت  م . . که جذاب هست

ی . . . و نه رفتارهای اغراق آمیز . .  نه آرایش چندان زیادی  . .  نه دامن کوتاهی . . زیادی نیاز نبود

  و دیگر یک دختر کوچک نبودم مبود تنها سویشرتم را بیرون آورده

. به چرخیدم و به طرف در حرکت کردم . روی لبهایم بنشانم  یبزرگی خودم را مجبور کردم خنده  
در پشت سرم بسته شد و به سرعت بوی همبرگر گرم با من محض اینکه به داخل قدم گذاشتم 

به اطراف نگاه  . .  خاطر اضطراب بود تنها به. . تغییر دما باعث شد دستهایم بلرزند  .  برخورد کرد

درست در همین بار  مدهم کسی که به دنبال او هستنسعی می کردم به هیچ عنوان نشان . کردم 

  حضور دارد 

را به طرف  مو هایم . بلند شد " فاسد از دپیچی " از بلندگو ها آهنگ . سعی می کردم عادی رفتار کنم
دستم را داخل  . دم که سر مایلز به طرف من چرخیده شداز گوشه ی چشمم دی م ودیگری انداخت

خودم را مجبور کردم لبخند . حرکت کردم  رجیب شلوارم فرو کرده و به طرف صندلی های مقابل با

م روی گردن یبود و عرق سرد ماگرچه قلبم در دهان. باسنم را تکان بدهم هنگام راه رفتن بزنم و 

  نشسته بود 
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ود می کردم به یکی دیگر از صندلی ها عالقه مند شده اند و نمی دانم کجا می وانم. سرم را چرخاندم 
دیدم  ش رالکه های نوشیدنی روی لباس . سرم را چرخاندم. . و سپس به بازوی او برخورد کردم . . روم 

  نمایش گفتم  ینفسم را حبس کردم و با حالت. 

  خیلی متاسفم من___. اوه خدای من _ 

  اشکالی نداره  _ 

  ودش را مرتب کرد. ندش کشید خوسپس بر روی موهای بل دستش را روی پیراهن و

  اونجا چی می نوشی دختر خوشگله ؟ _ 

دیگر نزدیک کردم و سعی کردم نگران و  یکرا  و هایم بهابر  . از فرصت استفاده کرد و کمرم را گرفت 
  آسیب پذیر به نظر برسم 

بنابراین . و فقط نیاز داشتم یکم ریلکس باشم . . بحثمون شد  من و تریور با هم. لطفاً به کسی نگو _ 

    یه چیزی سر کشیدم

د و این چیز عجیبی نبود اما می خواستم من را مانند یک طعمه آسان نامشب همه نوشیدنی می خور 

  لب هایش به طرف باال متمایل شد  . ببیند

  راجع به چی با هم دعوا کردید ؟_ 

  د این که مست هستم مانن مطوری وانمود کرد 

  تعلق دارم و من چنین باوری ندارم ناون فکر میکنه من به او_ 

احساس کردم که  . دیدم که گرما در چشم هایش رشد کرد. نگاه پر حرارتی به او تحویل دادم  

  زمزمه کرد . .  به لبهایم نزدیک تر می شد. صورتش   دستش با حالتی مالکانه باسنم را گرفت

  توی ذهن داری ؟  ور  ه اینفر دیگ _ 

   لب هایم را لیسیدم و بازویم را دور گردنش انداختم

  شاید  _ 

  با صدای آرام گفت . خودم را مجبور کردم که کمی تلوتلو بخورم و به او نزدیکتر بشوم

  واقعا نمیتونم اونو سرزنش کنم ریکا  _ 

  من را به خود نزدیکتر کرد 
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  ه خودت بنداز یه نگاه ب . .  منظورم اینه که_ 

دم را کمی عقب . خو ایجاد شده بود را نادیده گرفتم  ام احساس سوزش ای که در معده . لبخند زدم

  کردم مانند این که سرگیجه دارم طوری رفتار می . .  کشیدم و ناله کردم

  دستشویی کجاست ؟ . فکر می کنم باید یه کم آب به سر و صورتم بزنم _ 

  ف من خم شد و زمزمه کرددستم را گرفت و به طر 

  بیا  _ 

به سرعت به  . من را داخل اتاق آقایان کشید. به گوشه ای پیچیدیم . به او اجازه دادم مرا هدایت کند 

 م .روی گردنم آب ریخت . خوشبختانه اتاق خالی بود. . آب را باز کردم  م .طرف سینک حرکت کرد
  موهایم را به یک طرف انداختم و ناله کردم

  اوه بهتر شد  _ 

  پسرا زودتر بیاید   یاال

به سرعت پشت . مایلز هیچ وقتی را هدر نداد . دستم از روی گردنم پایین تر سر بخورد  ماجازه داد

  .سر من آمد و خودش را به من چسباند 

  شرط میبندم به اندازه جهنم داغی . .   خدایا_  

نفس در گلویم  . م را به چنگ بگیرده اتا سینرا جلو آورد ش م را گرفت و دست دیگر کمر با یک دست 
  میکاییل  . . .  دهانم خشک شد. گیر کرد 

  به هر حال به نقش بازی کردن ادامه دادم و خودم را مجبور کردم بخندم و دست او را کنار بزنم

  چه کار می کنی ؟  _ 

  باسنم را گرفت و بیخ گوشم ناله کرد 

   خودت میدونی چی میخوای_ 

.  ضربان قلبم به شدت باال رفت. ش را جلو آورد و شروع به ور رفتن با دکمه شلوارم کرد سپس دست 

 .  . .  به در نگاه کردم . 

 " تو یه قربانی نیستی و من نجات دهنده تو نیستم "

این   آنها کجا بودند ؟ . . . هر اینچ از پوست بدنم با ترس مچاله شد . چشمهایم به سوزش در آمدند 
  دیگر چه کوفتی بود ؟
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فکر  . . ایا واقعا او خودم را آرام کردم. و نفس عمیقی کشیدم  مدندانهایم را روی یکدیگر فشار داد 
  م ؟هکه می خوا ستاین چیزی دمیکن

. رون بروم تنها امیدم این بود که بتوانم از اینجا بی م . . تلفنم در ماشین بود و کلید هایم در سویشرت 

ناگهان  . .  ناگهان دستم روی چیزی کوچک و تیز افتاد و خشکم زد . به سینک تکیه دادم. .  چرخیدم 

   گردنم را می بوسید و باسنم را محکم به چنگ گرفت . .  مایلز خودش را روی من انداخت

  دقیقا می دونم داری التماس چی رو می کنی _ 

به آرامی آن را از سوراخ . بدنم منقبض شد  . ک تیز و باریکی داشتنو . آهن را محکم در دستم گرفتم 
به او  . دیگر از بازی کردن خسته شدم . . .  بیرون کشیدم و به سرعت آن را پشت سرم پنهان کردم

  دستور دادم

  از روی من بلند شو _ 

   اما ناگهان موهایم را گرفت و محکم عقب کشید 

  سر به سر من نذار  _  

  . دستش را از باالی تابم وارد کرد  دکه دوباره گردنم را با لب هایش پوشان همانطور

  فقط اون شلوار لعنتی رو در بیار . اگرچه اگه دلت میخواد میتونی گریه کنی_ 

. . .  اما ناگهان در باز شد  . .  مبوکخواستم آن را به صورت او بمی . ال بردمبارا گرفتم و دستم را  میله
 آسودگی خاطر من را در بر گرفت . سرمان را باال آوردیمهر دو 

 اما کوتاه مدت بود 

 استرید

میله آهنی را پشت سرم پنهان کردم   به سرعت د .چشمهایم گشادشدن د .قفسه سینه ام سنگین ش 

  به نظر می رسید دنبال دردسر می گردد . وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. 

  گفت  به چشمهایم خیره شد و 

  فکر کردی میتونی با دوست پسر من بخوابی هرزه کوچولو ؟ _ 

. . یا مسیح . . گرما زیر پوستم در جریان بود  . انگشت هایم را دور میله آهنی پشت سرم محکم کردم
  میکاییل . . .  ترسیده بودم. 
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زبانش را بیرون آورد و لب های او را . بازویش را دور گردن مایلز حلقه کرد . به طرف ما حرکت کرد  
به عقب هول او را  . .  با تمام توان به خود پیچیدم . فشار دست مایلز روی من محکم تر شد. لیسید 

  اما من را گرفت و به طرف سینک پرتاب کرد . .  و به سرعت به طرف در حرکت کردم دادم

  نفس هایم سنگین و سخت شده بودند  

  نه _ 

  می خواستم پیش مادرم بروم. خواستم به خانه بروم می. خواستم از اینجا بیرون بروم  می

  م شد و گفتخبه طرف مایلز   استرید 

  اونو می خوای ؟ _ 

  من را به طرف خود کشید و غرید . مایلز لبهایش را بین دندان هایش گرفت

  لعنت اره  _ 

  ید به او دستور داد استر . بیرون دادم ابا حالت گریه مانند نفسم ر 

  من از اون خوشم نمیاد . با خشونت باهاش رفتار کن _ 

اتاق دور سرم  ماحساس کرد. به زور سرم را به طرف پایین روی سینک هول داد . من را چرخاند 

  استرید بیخ گوشم زمزمه کرد. چرخید 

  دوست دارم اونو ببینم که ترتیب دخترای دیگه رو می ده _ 

هر بار که تالش می کردم نفس بکشم سینه ام می لرزید و نمی  . .  نفس بکشمنمی توانستم  
  توانستم هوا را داخل ریه هایم بکشم 

  و سعی کرد زیپ شلوارم را پایین بکشید . . . و من جیغ کشیدم   مایلز دستش را جلو اورد

بازوهایم را . دادم خودم را به عقب هل . کرد گلویم خشک شد همانطور که عصبانیت بدنم را پر می

طرف چپ . او را به آینه سمت راستم کوبیدم  م .باال آوردم و آنها را مستقیم به صورت استرید کوبید

چرخیدم و با میله ای که . . سرش با آینه برخورد کرد و به سرعت آن را به هزاران تکه تقسیم کرد 

  فریاد کشید . . .  پنهان کرده بودم به صورت مایلز ضربه زدم

  لعنت _ 

  استرید فریاد کشید  . د و عقب عقب رفتر دستش را به طرف صورتش ب 

  و زخم کردیر صورت من . . هرزه  -



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 148 

عرق .  را مقابلم گرفتم و عقب عقب به طرف دیوار حرکت کردمام اسلحه  . به سرعت عقب پریدم 
  عصبانیت صورتم را قرمز کرده بود . ده بود انسراسر بدنم را پوش

  مریض لعنتی . . خوبه _ 

  مایلز فریاد کشید 

  بیا اینجا  -

مرا روی زمین . جدا کرد  ماز بدن  دستم را گرفت و تقریباً هنگام بیرون کشیدن میله از دستم بازویم را

  فریاد کشیدم  . پرتاب کرد

  نه _ 

  دست هایم را باالی سرم محکم گرفت . . روی من افتاد 

  لعنت کوچولو  . .  خوب_ 

  صدایی از باالی سرم به گوش رسید

همانطور که نگاه او را . به سرعت و کم عمق نفس می کشیدم . مایلز متوقف شد و به باال نگاه کرد  

  در که باز شده بود دنبال کردم قلبم مانند طبل در سینه می کوبید طرف به

  دیمون در کنار او قرار گرفتند  و کای . .  میکاییل. ویل از بین ماسک سفیدش به پایین خیره شده بود  

  به نظر میرسه بدون کمک ما ترتیبشون رو دادی_ 

. به آرامی وارد اتاق شدند و در را پشت سرشان بستند . صورتش خونی بود نگاه کرد  که به استرید 
مایلز سرپا  . .  نگاهش روی دکمه های باز شده ی شلوارم افتاد . به چشم های میکاییل نگاه کردم

  ستاد و با عصبانیت گفتای

  این یه چیز خصوصیه . برید بیرون ؟ کنیدا پسرها اینجا چه کار میشم _

میکاییل به سرعت مشتش را باال برد و محکم آن را روی صورت مایلز . . . هیچ کدام معطل نکردند  

هایش را گرفتند و دست د . . پریدن روی او روی زمین افتاد و دیمون و ویل به سرعت. مایلز  پایین آورد 

  او را به طرف دیوار کشیدند و همان جا نگه داشتند 

بشود  رجخا به سرعت حرکت کردم و جلوی استرید که سعی کرد از در . کای من را گرفت و باال کشید
ای از ه به شدت تالش کردم تا اشک . . موهایش را گرفتم و او را به دیوار کناری پرتاپ کردم . را گرفتم 

  را پس بزنم  ام ودگیروی آس
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  به طرف او فریاد کشیدم

  دیگه هرگز منو لمس نمی کنی  _ 

  مروی صورت مایلز تف انداختم و ادامه داد

  هرگز  _ 

  میکاییل دستور داد. می رفتم تمام بدنم می لرزید  عقب همانطور که عقب

  ما هم به زودی میایم. برو توی ماشین  _ 

  میخواید چه کار کنید ؟  _ 

  یکاییل به مایلز نگاه کرد و گفت

 کاری می کنیم تا مطمئن بشیم متوجه بشن _ 

  

  

  

��� ��� 

 

 م .من پشت سر پسر ها حرکت می کرد. سفید رنگی در حاشیه شهر شدیم و بزرگ  ای وارد خانه
آمد و ها از بازی کردن خوششان می . انذهنم بود  در وقتی به آپارتمان بازگشته بودم هزاران ترس

  چرا ؟ . . .  امشب بنا به دالیلی من موشی بودم که آنها آن را از دم گرفته بودند

این میترسیدم که مجبور شوند به اینجا  ازهمانطور که در آپارتمان بودم و دقیقه ها می گذاشتند  

کامال . رو شوم می خواستم با آنها روبهدیگر ن. بیایند و خدا می داند که آن موقع چه کار می کردند 

کردند تا دیگر دست از فرار کردن من فشار وارد می بهآنقدر  . .  مشخص بود به دنبال چیزی بودند
پدرم به من نشان داده بود که شجاع باشم و از مادرم یاد گرفته بودم که نمی خواهم چه . بردارم 

زندگی طوری قدم بردارم  درویل و دیمون یاد گرفته بودم که  . .  کای . .  و از میکایل . .  کسی باشم

  مانند اینکه جاده برای من هموار شده بود . دهم من دارم می آیممانند اینکه به دنیا هشدار می
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یک موش ترسو   من . .  البته که نه. . . برده بودم نهیچ کدام از چیزهایی که یاد گرفته بودم را به کار  
  بودم 

  شده بودم انها مین بود که سوار ماشینبرای ه

از اینکه موسیقی را  . را روی پنجره به بیرون داده بودم ام رانندگی تا اینجا آرام بود و من بیشتر توجه 

  . با من نداشتند خوشحال بودم  ای خاموش کرده و هیچ مکالمه

ناگهان با دیدن این همه  . کردم ماشین را گرفت آنها را به داخل خانه دنبال سویچ بعد از اینکه نگهبان

هم تیمی  . می توانستم حرف بزنم . اینجا احساس ناامنی نمی کردم . آدم آرامش بیشتری پیدا کردم
متعلقات ورزشی دیده میشد و چندتا از مهمانها  . . اینجا و انجا های بسکتبال میکاییل اینجا هستند 

  قد شان خیلی بلند تر از بقیه بود

   یک پسر دست داد و احوالپرسی کردمیکاییل با 

  جک  _ 

  سپس به طرف من چرخید

  ی اونه اینجا خونه  ه .اریکا این جک _ 

  با چشمهای مهربان گفت. بعد دستش را تکان دادم  . دادم او لبخندی نصفه و نیمه تحویل 

  شما خیلی زیبایید . از آشنایی با شما خوشحالم  _

  سپس به طرف میکاییل چرخید و گفت

  ببینن ؟  وحلقه روی انگشتش بکنی می خوای بقیه هم تیمی ها اون ر  همطمئنی قبل از اینکه ی _ 

  در پاسخ به او گفتم .  میکاییل سرش را تکان داد و شوخی دوستش را نادیده گرفت 

   ما با هم بزرگ شدیم . من در واقع با برادر اون قرار می ذارم_ 

  واقعاً ؟_ 

   نگاه می کرد با عالقه بیشتری به من 

_ پس شاید بتونی خاطراطی از گذشته میکاییل برامون بگی . می دونی که اون چه طوریه ؟ هرگز 

  راجع به خودش صحبت نمی کنه

در حالی   دیدم که ویل را به آن نگاه کردم و الکس. چیزی از گوشه چشم توجه مرا به خود جلب کرد  
  که نیشخندی ازخودراضی روی صورتش نقش بسته بود او را از پله ها باال می برد
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  الکس اینجا بود ؟ و چرا داشت با ویل می رفت ؟  

  گفتم دم نشاندر حالی که لبخند روی لب 

توجه  _می ترسم چیز زیادی برای تعریف نداشته باشم . راستش زیاد به مسابقات اون توی مدرسه

  نمی کردم

مطمئن بودم میکاییل خیال . عقب عقب رفتم و از آنها عذرخواهی کرده و آنها را تنها گذاشتم سپس 

  به کمی فضا نیاز داشتم و شاید یک نوشیدنی . ندارد تمام شب به بازوی او آویزان شوم

. گذراندم  مه منداطراف اتاق در حالی که وانمود می کردم به کارهای هنری عالق را نیم ساعت بعد 

خوشبختانه پسرها ما را تنها گذاشته . یک نوشیدنی به طرف بار حرکت کردم  صرف باالخره برای
باالخره کم کم  م . .نوشیدنی را با خود بیرون برد .  بودند و از زمانی که رسیده بودیم آنها را ندیده بودم

  داشت خون مرا گرمی کرد 

در . بزرگ ایستاده بودند و از هوای تابستان لذت می بردند شدم  متوجه آدمهای زیادی که در استخر
به اطراف  ه باشد .رسید یک غار مخفی وجود داشتانتهای استخر پشت آبشار مصنوعی به نظر می

آنها  . .  به سرعت لباس هایم را بیرون آورده . نگاه کردم و متوجه شدم که پسرها هنوز غایب هستند
 نوشیدنی را به دست گرفتم و وارد استخر شدم م . . دادن را روی یک صندلی قرار

  

  

چشم  . کردم ام گوشه استخر ایستادم و شروع به سر کشیدن نوشیدنی .  آب تا روی کمرم باال آمد

  و بالخره احساس کردم تنش از صورتم بیرون می رود . . هایم را بستم و سرم را به عقب تکیه دادم 

  هی_ 

 . الکس را دیدم که دو لیوان نوشیدنی در دست دارد . دم و به باال نگاه کردمچشم هایم را باز کر  
   لباس شنای قرمز و چند گردنبند طالی نازک و بلند پوشیده بود

  از آخرین باری که دیدمت یکم خوشحال تر به نظر می رسی  _ 

  سرم را تکان دادم و لیوان نوشیدنی را باال گرفتم 

  این کمکم کرد_ 

  همف _ 

  پاهایش را از لبه استخر به پایین آویزان کرد 
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  اون نوشیدنی نیست _ 

میخواستم بدون ترس از اتفاق بعدی که قرار  . .  را به دست من داد ی خودشیکی از نوشیدنی ها 

به سرعت  .  بنابراین یک نفس آن را سر کشیدم . برای یک بار هم که شده آرام شوم. .  است بیفتد 

همان طور که می خواستم از شر مزه ی . چشم هایم را محکم روی هم فشار دادم  . .  دیم را سوزانگلو

نفسم را بیرون دادم و لیوان را پایین . خالص شوم پشت سر هم آب دهانم را قورت دادم  مداخل دهان

  او را دیدم که از بطری کنار دستش دوباره لیوان را پر میکند . گذاشتم

  چه معنی میده ؟  " من با یک عالمه مرد مالقات می کنم"  که گفتی  ای لهباید ازت بپرسم اون جم _ 

  چرخید و لیوان را به دست من داد . باز شدند یلب هایش به نیشخندی گوشه 

  و اون دفعه هم با میکاییل بودی . .  تورو دیدم که کمی قبل تر با ویل به طبقه باال رفتی _ 

  شانه اش را باال انداخت 

  نها مالقات کنماوچون بهم پول داده میشه تا با  . .  یک عالمه مرد مالقات می کنممن با  _ 

  گشاد شد مناگهان چشمای 

  اوه ه ه  _ 

  درسته_ 

 قرمز شد و لیوانش را باال گرفت .  لبخند زد 

 واو. . او یک فاحشه بود .  

آیا او  . .  میکاییل آن شب با او بود . نوشیدنی را باال کشیدم تا بتوانم این اطالعات جدید را هضم کنم 

  را استخدام کرده بود ؟

مشتری های من اکثرا پولدار و کامال شناخته شده  . اگرچه نمیتونی به کسی راجع به این چیزی بگی _ 

  هستند 

و در همان ساختمانی که من بودم  . برای این کار پول می گرفت. . . او دستم را روی سطح آب کشیدم 

به مرور زمان  . .  همواره به زنهایی که اطراف میکائیل بودند حسادت می کردم. . من  ی کرد زندگی م
 .  هستند او و زن های زیادی اطراف . .  خواهد را می گیردواره چیزی که میهممتوجه شدم میکائیل 

 من راداشت اینکه الکس برای میکائیل حکم رابطه جنسی را   . اما هیچ کدام از آنها دائمی نبودند

زمانی که  هر فاصله داشت و به راحتی در الکس ااو تنها چند طبقه ب . .  بیشتر عصبانی می کرد

  بخواهد می تواند با او تماس بگیرد و او را داشته باشد
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  مانند این که ذهن مرا خوانده باشد گفت 

  من با میکائیل نخوابیدم . نگران نباش  _ 

  شانه هایم را باال انداختملبهایم را به یکدیگر فشردم و 

  چرا باید اهمیت بدم ؟  _

  خرناسه کشید

به ذهنم  . . در حالی که پیژامه پوشیده بودی با اون رفتار می کردی . .  اون طوری که اون شب _

  رسید که ممکنه اهمیت بدی 

 خوابیدهنته با او می خواستم از او بپرسم چرا وقتی با او به آپارتمانش رف. چشم هایم را پایین انداختم 

  اضافه کرد . میکاییل مال من نبود بنابراین به من مربوط نمی شد . اما نمی خواستم اهمیت بدهم ؟ 

  و همچنین با کای هم نخوابیدم _

ن اشنها هرگز مجبور شده باوکنم کر نمیفیخوام توهین کرده باشم اما نمپس فقط با ویل و دیمون ؟  _
  ل بدنبرای خوابیدن با یک نفر پو

وقتی که کارشون تموم شد اونجا رو  تا نها پول میدناو ن . . که با یک نفر بخواب نمردها پول نمید _

  ترک کنی 

   برای او ناراحت شدم . به طرف دیگری نگاه کردم

م که امن فقط یه آدم حرفه ای  . بعضی از مردم از وابسته شدن به کسی خوششون نمیاد ریکا _
  ن هیچ انتظاری ازت ندارم اوبهت اوقات خوشی نشون میدم و بعد از 

اوقات خوب کوتاه مدتی برای آنها  به ممکن بود. حرف های او را باور نمی کردم  . سرم را تکان دادم

  شدیراز کوچک کثیف پنهان آنها هم تبدیل می یک به تبدیل شوی اما همچنین

  را دیده باشد زیرا به سرعت توضیح داد می بایست قضاوت را در چشم هایم 

به  هن چیزی که ضروریاوپرداخت میکنه و نمیخوام برای مدتی بیشتر از  وپول مدرسه و آپارتمان ر  _

  امیدوار بودم مجبور نباشم همیشه این کارو بکنم . این کار ادامه بدم

  لبخندی تحویل من داد  

  سرگرم کننده میشه  بعضی موقع ها_ 
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نمی خواستم او را قضاوت کنم اما ناگهان متوجه شدم از این که در چنین . ک می کردم او را در  
  ام چقدر خوشحال هستمای با پولی که من را احاطه کرده بود به دنیا آمدهخانواده

من و الکس از . دقیقه بعد متوجه شدم آدم های بیشتری وارد استخر شدند و جو هوا آرام تر شد  ۲۰ 

از باالی موسیقی بلند فریاد . .  و با موسیقی میرقصیدیم  مخندیدمی  ی بردیم . .لذت م موسیقی

  کشید 

  میرم دستشویی _ 

  بطری نوشیدنی را به طرف من هول داد 

  یک دقیقه دیگه برمیگردم  . یکم بیشتر سر بکش_ 

وقتی اما . .  شد  ناپدیداو را دیدم که از استخر بیرون آمد و داخل خانه  . سرم را تکان دادم و خندیدم

لبخند  . . دنکنمرا نگاه می کهویل و کای را آن طرف استخر دیدم . . ناگهان میکاییل سرم را چرخاندم 

چه مدت آنجا ایستاده بودند ؟ با خود در فکر بودم که آیا تمام مدت من و . .   از روی صورتم پاک شد 
  الکس را زیر نظر داشتند ؟

بطری را پایین گذاشته و به  . .  چرخیدم . دادم و با حالتی تدافعی به آنها نگاه کردم یک ابرویم را باال 
 دلیل کمی به این . به طرف غاری که پشت آبشار بود حرکت کردم . طرف گوشه استخر حرکت کردم

  که میخواستم از نگاه آنها فرار کنم و کمی دیگر به خاطر اینکه کنجکاو بودم

استخری سری  .  بود یبزرگ . فضای شار عبور کردم لبخند روی لب هایم نشستبه محض اینکه از آب 

صندلی هایی برای دراز کشیدن یا  . کنار انآنجا بود که با نورهای آبی روشن نئونی می درخشید 

احتماالً برای اینکه شبیه  . درخشیدسقف غار با نور های سفید کوچک می ند .نشستن چیده شده بود
نمی دانستم به .  احساس گرمای عجیبی در بدنم پیچید  . ناگهان ناله کردم. .  برسد  ستاره به نظر

  . . ؟ به خاطر میکاییل   یا . . ؟ به خاطر نوشیدنی . . ؟ خاطر این مکان است

از پشت اما ناگهان دیمون را دیدم که  . .  از تاریکی و آرامش آنجا لذت می بردم. بیشتر وارد آن شدم  

اش  نهباالت . موهای سیاه نمدارش را باالی سرش جمع کرده بود . .  شدم بی حرکت . د شدوار ابشار 

وقتی  . آید چند قدم عقب رفتمبه محض اینکه متوجه شدم دارد مستقیم به طرف من می. برهنه بود 

  نیشخند زد متوجه رفتار من شد

  امیدوار بودم بگم به چنین واکنشی از طرف زن ها عادت ندارم  _

  لب های خشکم را لیسیدم  .  دست هایم مشت شدند

  کنم از این واکنش لذت می بریفکر می_ 
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می خواست مرا بترساند . خودم را مجبور کردم عقب تر نروم  . لب هایش به طرف باال متمایل شدند 
  سرم را به طرفی خم کردم . .  روی آن حساب کرده بود . . 

  من از تو نمی ترسم_ 

را به خاطر موسیقی بلند بیرون و آبشاری که دهانه غار . . لبم به شدت باال رفته بود اما ضربان ق 

  شک داشتم اگر جیغ بکشم کسی صدای مرا بشنود پوشانده بود 

  مقابل من ایستاد 

  چرا میترسی_ 

هایش  دستهایم را روی شانه . .  مرا از روی زمین بلند کرد . .  و ناگهان بازویش را دور کمرم حلقه کرد 
  دیمون تهدید کرد . ل دادموو او را به عقب ه مقرار داد

  از همدیگه جدا کنمرو اعضای بدنت به راحتی میتونم  _

  روی صورتم می افتاد شنفس 

  و حتی عرق هم روی بدنم نمیشینه _ 

  بدنم را به چپ و راست حرکت می دادم . بیشتر و محکم تر او را به عقب هل دادم 

  بزار برم _ 

  کردم بسوقتی گردنم را عقب کشید نفسم را به سرعت ح . از پشت سر موهایم را گرفت 

  میدونی وقتی توی زندان بودم به چه فکر می کردم ؟_

  لبهایش تنها یک اینچ با لبهای من فاصله داشت . مرا محکم سر جایم نگه داشته بود 

   تو . . . و آخرین شب مون با هم دیگه _ 

  . .  به نرمی اما با حالتی مالکانه. . .  .سپس مرا بوسید  

قلبم به  . ناخن هایم را در بازویش فرو کردم . خودم را عقب کشیدم . با دندان لب پایینم را کشید 

  با عصبانیت گفتم  . شدت در سینه میکوبید

  بکش کنار دیمون _ 

  با لب هایش لب هایم را نوازش کرد . اما فشار انگشت هایش را در موهایم بیشتر کرد

  هر موقع که تنها بودم به این لب ها فکر میکردم _ 
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سعی . دستهایم را جلو برده و انگشت هایم را تا جایی که می توانستم محکم در گردنش فرو کردم 
  خندید . .  ل بدهموکردم او را به عقب ه

  نه ؟ هرگز به میکاییل نگفتی اون شب چه اتفاقی افتاد مگه _

  با عصبانیت پاسخ دادم 

  از کجا میدونی نگفتم ؟  _

  سرش را جلوتر آورد 

  چون اگه این کارو میکردی تا حاال منو میکشت_ 

  ناخن هایم را بیشتر در پوست او فرو کردم  

  حاال دست تو از من بکش عوضی .  پس شاید باید بهش بگم_ 

  صدایی از پشت سر با عصبانیت گفت

  کافیه _ 

  . . . یلمیکای 

به  . دیمون به سرعت نگاهش را باال آورد و از باالی سر من به او نگاه کرد . نفسم را حبس کردم 

او را دیدم که با نیشخند در فکر بود که آیا باید دوست خود را به چالش  . سختی نفس می کشیدم

  . .؟ پیروی کند او یا از دستور ؟ . . بکشد

جای ناخن هایم را که روی  روی صورت از غار بیرون رفت . .  کشید . با نیشخندیعقب خود را  
موجی از احساس رضایت خاطر در  . .  دست خودم نبود . .  گردنش باعث خونریزی شده بود دیدم

  جاری شد مبدن

اما می دانست که حداقل از  . .  شاید این روی او تاثیری نداشته باشد و شاید حتی او را تحریک کند 

  خود دفاع خواهم کرد 

  کمی احساس قوی تر بودن میکردم

  میکاییل با نگاه سختی مرا سر جایم میخکوب کرد 

 . .  تا چه اندازه حاضری براش التماس کنی ریکا ؟ . .  از تمام این توجهات خوشت میاد مگه نه ؟ _ 
  کی اونو بهت میده ؟ هاهمیت دار  تاصالً برا

  با طعنه گفتم . کوتاه باال رفتم  از چند پله. . .  یش خود خندیدم پ 
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  از تریور بپرس  _ 

  آگاه بودم مبه خوبی از نگاه او که روی بدن خیس . موهایم را پشت سرم جمع کردم

خدایا من عاشق اینم که با این . .  همیشه  . .  هم نمی تونست پا به پای نیازهای من پیش بیاد اون _ 

  بخوابم و اون

به طرف من حرکت  . لبخندی بیمارگونه روی صورتش نقش بست. .  نه اش را به طرف پایین اورد اچ 

  هایم را ترک نکردنگاهش هرگز چشم . .  من را به دیوار غار چسباند. کرد 

  باز کن  رونت هد _

که نمی تواند  کسی . . ریکای کوچک ترسیده ببیند  مرا به چشم د . . اجازه نمی دادم مرا مردد ببین
  بدون اجازه حتی یک قدم هم بردارد

آن  . .  ریخت  نوشیدنی خودش را از لیوان داخل دهان من . . و دهانم را باز کردم مسرم را عقب داد 

با نگاهی چالش آمیز در چشم  . مواظب بودم که احساس سوزش آن را نشان ندهم. . را قورت دادم 

  هایش گفت

  بیشتر بهم بگو _ 

  خیره شده بودم به دیوار تکیه داده و گفتم شدر حالی که به نگاه 

  رو تحریک می کنم که قبل از مدرسه بتونم ازش استفاده کنمنو ا . هر روز صبح بهش حال میدم _ 

  اره ؟ _ 

  آتشی در چشمهایش شروع به شعله ور شدن کرد  

  ادامه بده_ 

  گفتم با صدایی نرم 

  دستاش سراسر بدنم رو نوازش می کنه  . های من بر میاداون خیلی خوب از پس نیاز  _

  دیدم که نگاهش روی لب هایم افتاد. لبهایم را لیسیدم 

چون احساس  . .  روی دهنم بزاره تا جیغ نکشم ووقتی توی خونه شما بودیم می بایست دستش ر  _ 

  لعنتی خیلی خوبی داشت

  هممم  _
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  سپس آن را پایین گذاشت.  خل دهانم بریزد لیوان را باال آورد تا نوشیدنی بیشتری دا

  ن بازی می کنهاواون صاحب بدن منه و به خوبی با  _ 

  سبک وار گفت یدر حالی که چشم هایش را باریک می کرد با صدای 

  حقیقت داره ؟  _

  یک دستش را دور کمرم حلقه کرد و صورتم را به خود نزدیکتر کرد

  بیشتر بهم بگو _ 

  نفس هایش را روی لب هایم احساس می کردم 

  دروغگوی کوچولو . . تو . .  می خوام تمام کارهایی که برادرم باهات نکرده رو بدونم _ 

دهانم .  تقریباً می توانستم لبهای او را بچشم ید . از اینکه تا این اندازه به من نزدیک بود بدنم میلرز 

  زمزمه کرد  . ودمبه شدت در طلب او ب . .  را باز کردم

می خوای که رو چیزهایی  . .  در حالی رها میکنه که به توجه بیشتری نیاز داریو بعد از این که تو ر _ 

  فقط من میتونم بهت بدم . . . 

  لب پایین مرا بین دندانش گرفت و کشید

اونی که بهش فکر  . .  وقتی چشماتو میبندی و فانتزی بافی می کنی و خودت رو لمس می کنی _ 

  میکنی بدن منه ؟ 

  ناله کردم

  با زمزمه اعتراف کردم  . بدنم بسیار داغ شده بود 

  گاهی اوقات_ 

  سرش را به طرفی کج کرد . خودم را مجبور کردم تا به چشم هایش خیره شوم  

  گاهی اوقات ؟ _ 

ضربان . لش کشیده ام می دانستم احساس کرده او را به چا. نگاهش سخت شد . سرم را تکان دادم 

محکم تر و محکم تر می کوبید و با خود در فکر بودم که آیا قمار ی که انجام  ه بود  . . . قلبم باال رفت

  داده ام یک یک اشتباه بزرگ است ؟
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اما مدت های زیادی بود  . .  بافتمراجع به او فانتزی می. .  فکر میکردم  او هر زمانی که تنها بودم به 
خیلی . .  می خواست بازی کند ؟  . . .  فتدبیکه در فکر او بودم و حاال نیاز بود او هم کمی به دردسر 

  پس من هم می توانستم بازی کنم . .  خوب

  موضوع را عوض کرد و پرسید  

  ی توی مدرسه تمام بازی های من رو تماشا می کرد . . . چرا به جک دروغ گفتی ؟_ 

  بدنم منقبض شد

  تو اینو میدونی ؟ _ 

  نمی توانستم باور کنم می داند که به تمام بازی های او رفته ام 

  چرا دروغ گفتی ؟ _

   به دنبال کلمات بودم . دهانم را باز کردم 

  من فقط . . . . تماشا نکردم ور  تو گفتم هرگز بازی. دروغ نگفتم  _ 

  صدایم را پایین آوردم و زمزمه کردم . را قورت دادم ایجاد شده بود  مگره ای که در گلوی 

  من فقط تو رو تماشا می کردم -

چشم  . .  نفس کشیدنش سریع تر شد . .  حالت صورتش سخت شدت . . به چشمهایم چشم دوخ 

  زمزمه کرد . رایحه ی قوی او وارد بینی ام شد . .  هایم را بستم 

  ریکا_ 

   از همیشه احساس لذت بیشتری داشتم .  با نوک زبان لب پایینم را لمس کرد 

  وقتی به من فکر می کنی . . . البته گاهی اوقات  _

  به او دروغ میگفتم  داشتم می دانست

  بهم نشون بده چه کار می کنی_ 

لبم سریعتر به تپش ق . .  داغ و پر حرارت بودند . ش نگاه کردمیاه به چشم . چشم هایم را باز کردم 

زنهای  . او با زنهای زیادی بود . مردد بودم . .  اما خودم را مجبور کردم تا هیجانم را آرام کنم . .  در آمد

  اگر به من خندید آن موقع . . . . با تجربه
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. .  . به آرامی دستم را روی بدنم کشیدم و آن را نوازش کردم . نگاهش را با چشم هایم گرفتم  
به  . .انگشت هایش را داخل موهایم فرو کرد  . دستش را روی طرف راست به گردنم کشید یلمیکای

نگاهش روی  . .  سینه اش با سرعت بیشتری باال و پایین میشد . .  سختی مرا تماشا می کرد

  ناله کردم  . .  انگشتهای دستم میخکوب شده بود

  ی آمد گفتدر حالی که صدایش به سختی از بین لب هایش بیرون م

  لباستو در بیار  _

  سرم را تکان دادم 

  بکن  واین کار ر _ 

  . .  موجی از گرما در شکمم ایجاد شد. . .  یا مسیح  . . .  من را تکان داد

   ناله کرد 

  خواهش می کنم ریکا_ 

  لبهایم را بوسید  

  نیاز دارم ببینمت_ 

   به سرعت نفسش را حبس کرد .  لبهایم را لیسیدم و دستور او را اجرا کردم 

  ؟که میخوای  هاین چیزی _ 

  با صدای آرام پاسخ داد

  بله _

  دادشت کنترلش را از دست می. . دا میکاییل کریست  . . .  لبخند زدم 

  م می کنم ای هگاهی اوقات کارهای دیگه  _ 

  با عصبانیت پرسید

  چه کارهایی ؟ _ 

  .  ار گفتموه کمی به طرف جلو خم شدم و با صدایی زمزم 

  با فکر تو . . . مشاید امشب که تنها به تخت خواب رفت . .  روزی بهت گفتم هشاید ی _

  لعنت  _ 
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مرا  . .  افتدقبل از آن که بدانم چه اتفاقی دارد می. . و  ناگهان مقابل پاهایم روی زانوهایش افتاد 
  بوسید 

  نفس در گلویم گیر کرد

  میکاییل بهت نیاز دارم  . .  لعنت _ 

  من یا یکی دیگه ؟_ 

  تو  _ 

  پس هر موقع که چشماتو میبندی و فانتزی میبافی به من فکر می کنی ؟ _ 

  در حالی که مرا محکم تر می بوسید با غرش گفت. سرم را تکان دادم 

  پس به دروغگویی لعنتی هستی هاه ؟ _ 

  موهایش را گرفتم  

  بله_ 

اما ناگهان  . .  به سرعت نفس میکشیدم  . نداشتم مدیگر کنترلی روی بدن . از خود بیخود شده بودم 

  چشمهایم را باز کردم و کای را دیدم  ه شد . . سرم به طرف راست چرخید

  قلبم از قفسه سینه بیرون پرید ند . . چشمهای گشاد شد

  چی____ _ 

با نگاهی  . دست هایش را روی سینه اش در هم فرو کرده بودشانه اش را به دیوار تکیه داده بود و  

  ی به نظر می رسد مانند این که دارد به اخبار نگاه می کندرطو . بی تفاوت ما را تماشا می کرد

  اوه خدا  . .  می خواستم به او بگویم بیرون برود . سرم را تکان دادم 

  صدای کای را شنیدم که از او پرسید  . میکاییل مرا به نرمی بوسید و به چشمهایم خیره شد

  به همون اندازه که به نظر میرسه مزه خوبی داره ؟_ 

میکاییل با خونسردی  . به خاطر آوردم که دارد ما را نگاه می کند. نگاهم به طرف او کشیده شد  

  پاسخ داد 

  بهتره_ 
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. طوری به من نگاه می کرد مانند اینکه می دانست تمام مدت کای آنجا ایستاده و ما را تماشا می کند  
  و سپس او را محکم به عقب هل دادم . . به او خیره شدم 

از روی  . .  از کنار کای گذشتم .  به سرعت لباس هایم را پوشیدم و به طرف خروجی حرکت کردم

  با حالتی تهدید آمیز گفت . .  چشم هایش مرا دنبال کرد شانه به من نگاه کرد و با

  ما سرعتمون بیشتره. .  هر چی دوست داری فرار کن هیوال کوچولو  _ 

  

  

 

��
���  

 

  لعنت . .  بیشتر در حسرت او بودمحاال  .  را بین دندان هایم گرفتم مپایین لب  

  . .  میداد یخوب ی مزه 

  کای سرش را به طرف من چرخاند  . ایستادم و او را دیدم که آن طرف آبشار ناپدید شد 

  ته برمیداریه انچه که سهم منصفاناوداری بیشتر از _ 

  با صدایی سخت گفتم . حرکت کردم  او به طرف 

. .  ی دور گردن من می پیچونی داره هر روز تنگ تر و تنگ تر میشهسعی دارمیدونی این طنابی که _ 

  گرفتی ؟. . برای تو توضیح بدم  ونیازی نیست که من احساس کنم باید رفتارم ر . 

  از دیوار جدا شد 

  همین در مورد من ویل و دیمون هم صدق میکنه  _ 

ا ت . .  و برای اولین بار به او اعتماد نداشتم . . .  با لبخندی شیطانی در چشم هایش به من خیره شد
بلکه . .  نه برای خودم . . هر اندازه که به انتقام گرفتن نیاز داشت اما کم کم داشتم از او می ترسیدم 

  برای ریکا

  چیزها هرگز طبق نقشه پیش نمی روند  
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  آیا همه آن ها برنامه هایی داشتند که من از آن بی خبر بودم ؟ 

  کای پرسید

  کجای این برنامه قرار داریم ؟  ؟ ما خونه اون چی میشه _ 

  خودم ترتیبشو میدم _ 

  دوباره پرسید

  ؟ ما کجای این برنامه قرار می گیریم _ 

   . مقابل صورتش قرار گرفتم 

و به خاطر من هیچ کس  ه . . به خاطر من توی این ساختمان . .  به خاطر من توی این شهره_ اون 

  تیم که می بایست باشیمما دقیقا همون جایی هس . دور و برش نیست

  . .  و سپس از آنجا بیرون رفتم  

بعد از اینکه مهمانی را به  . وقتی از غار بیرون آمدم لباس های ریکا کنار استخر ناپدید شده بودند 

حدس زدم از ریکا خواسته او را به . .  دنبال او جستجو کردم و همچنین متوجه غیبت الکس شدم 

  ندما اینجا را ترک کرده بود و بدون. . خانه برساند 

 م . . شتم نتوانستم او را پیدا کنداکه با کای  یویل و دیمون در مهمانی بودند اما بعد از جر و بحث 

تا هر کدام بتوانیم به زندگی عادی . .   بایست هر چه سریع تر این مزخرفات را به پایان برسانیممی
  مان بازگردیم

  کای بیشتر و بیشتر در خود فرو می رفت 

  دیمون مانند یک بمب ساعتی بود  

  ویل هم نمی تواند بدون مصرف بیش از اندازه الکل یک روز را پشت سر بگذارد مو می دانست

چه  ریکابیشتر به این فکر می کردم که هرچه  . از درون مرده بودند. .   برادرهایم  . . .  من ندوستا 

  می خواستم او را از هم بدرم  . .  چه بالیی سر ما آورده . .  نها آوردهبالیی سر آ

  تنها امیدوار بودم انتقامی که قرار بود بگیریم آنها را به زندگی برگرداند

  

* * * * * * *  
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  گفتبلند شد و وقتی وارد دفتر پدرم شدم استال  

  تاقای کریس _ 

پدرم پشت میز ماهوگانی پدرم را باز کردم و وارد شدم . در دفتر  . سرم را تکان دادم و از او گذشتم 

  پشت به من نشسته بود . . وکیل او روی میز .  براقش نشسته بود 

  میکاییل_ 

   که به چشمهایش نرسید دلبخندی روی لب هایش نشان 

  چه سورپرایز نادری  _ 

  در را پشت سر خود بستم

رابطه ما در زمانهای  .  در حضور او باشم متنفر بودمو من از اینکه . . از دیدن من خوشحال نبود  
وانمود به . . مرده بود  مایستادم تا شخصیت خودم را داشته باش اووقتی که مقابل  . .  پیش

  خوشحالی از دیدن من تنها به خاطر حضور وکیلش بود

  مونرو تو پسر منو میشناسی _ 

  بلند شد و دستش را برای من دراز کرد وکیل از روی صندلی  . دستش را ببین ما تکان داد 

  سالم میکاییل_ 

  او را تکان دادم دست 

  قربان  _

چشم هایم را به طرف پدرم  . ام در هم فرو کردمدست او را رها کرده و بازوهایم را مقابل سینه
 یدمونرو باالخره کیفش را برداشت و با دستهای پر چرخ . برپا شد ای سکوت معذب کننده. چرخاندم 

  به پدرم گفت. تا آنجا را ترک کند 

  به زودی با هم صحبت می کنیم  _

او و  . با نگاهی آزاردهنده به من خیره شد. وقتی اتاق را ترک کرد پدرم روی صندلی به عقب تکیه داد 

  با حالتی کنایه آمیز گفت . .  برادرم بسیار شبیه به هم بودند

  این ساختمان کجاست متعجب شدم یاز اینکه فراموش نکرد _ 

  شانه ام را به کمد تکیه دادم  
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  به همون اندازه که تو خونه میای من هم به اینجا میام_ 

  با نگاهی بی حالت به من خیره شد  

  با مادرت صحبت کردی ؟ _ 

  سرم رو تکون دادم 

این هفته با او  . ت میکنهبه طرف اسپانیا حرک بعد چند روزی توی پاریس خرید میکنه و. . .  دیروز _ 

  درسته ؟  یمالقات داشت

  مثل همیشه چرا میپرسی ؟ _ 

  شانه ام را باال انداختم

   دلیل خاصی نداره _

ریکا  . می خواستم مطمئن شوم به زودی اینجا را ترک می کند . در واقع دلیل خیلی خوبی داشت 
ر حالی که کشتی ما هنوز هم در معتقد بود مادرش به همراه مادر من روی کشتی تفریحی است د

ساحل لنگر انداخته بود و مادرم قبل از آنکه حدود یک هفته پیش به طرف اروپا حرکت کند خانم 

  ریکا نمیدانست مادرش واقعاً کجاست . . اما من می دانستم  . فین را ندیده بود

   داشتخواهد خود ن اطرافو وقتی پدرم به مادرم ملحق شود ریکا هیچ حامی 

مشترک شان مسافرت می  نپدر و مادرم همیشه به همراه هم برای چند هفته برای دیدن دوستا 
  این چیزی بود که می دانستم می توانم روی آن حساب کنم . کردند

با آن لباس آبی و موهای بلوند  . . . به من لبخند زد  . زن جوانی با چند پوشه در دست وارد اتاق شد 

روی . پشت میز پدرم حرکت کرد و پوشه ها را روی آن قرار داد . نظر می رسید  جذاب به . .  نظیر بی

وقتی کنار او خم شد پدرم حتی به خود زحمت نداد تا .  نوشت  ییادداشت کوتاه او یک کاغذ برای

  نگاه خیره اش روی باسن دختر بود . چشم چرانی اش را پنهان کند

  پس چرا اینجایی ؟  . . خوب _

دختر لبش را گاز گرفت تا لبخندش را  . دور نماند که دستش زیر دامن دختر ناپدید شداز نظرم 
  خدایا از او متنفر بودم  د . . . دستهایم مشت شدن. پنهان کند 

  تا راجع به آینده ام صحبت کنم_ 
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. . از این وضعیت متنفر بودم  . کرد کسرش را به یک طرف خم کرد و چشم هایش را روی من باری 
دستش  ند .لب هایش به طرف باال متمایل شد . میخواستم حتی برای یک ثانیه دیگر او را تحمل کنمن

  دختر ضربه زد شتپه ب . .  را بیرون کشید

  پشت سرت ببند ووقتی میری در ر  _

همانطور که اتاق را ترک می کرد از گوشه ی چشم برای آخرین بار به  . دختر از پشت میز بیرون آمد 

   ی انداختدمن نگاه

   . نفسش را به سختی بیرون داد درمپ 

با تو داشته باشم اما تو نمی خواستی به  وخواستم این مکالمه ر خاطر میارم که دفعات زیادی می _ به 
میخواستی بسکتبال بازی  . توی این کمپانی نمی خواستیای  هیچ آینده  . پیشنهادات من گوش بدی

  کنی

  مجله ها بودم  توی من بیشتر از تو. ورزشکار حرفه ایم  همن ی _ 

  پوزخند زد 

به مبارزه و ر  نمدام سعی می کنی م ه توک هراجع به این. .  راجع به انتخاب بهتر نیست میکاییل _ 

شدی من فکر  می که بزرگوقتی  . هر چیزی که من می خوام تو برعکسشو انجام میدی . طلبیب
     آوردی استفاده می کردی____ا میشی اما از هر فرصتی که به دست میمیکردم بیشتر منطق گر 

    میان حرف او پریدم

  آینده من . .  برگردیم سر موضوع اصلی _

  خیلی خوب چی میخوای ؟ _ 

  در حالی که تلخی گلویم را قورت می دادم پاسخ دادم  

و  ه .مربیگری برای من ندار سال آینده شغل من چیزی به جز  ۱۵سال یا  ۱۰در  . حق با تو بود_ 

  هیچ آینده ای نداره . برای من از دست داده وهمچنین جذابیتش ر 

  به نظر می رسید مشتاق شده . به تندی نفسش را حبس کرد  

  دارم گوش می کنم _ 

  بزار ببینم با کمی از از سرمایه های تو می تونم چه کار کنم . شروع کنیمکم  بزار اول با چیزهای_ 

  مثل چی ؟  _
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مثل اینکه با یک نقشه قبلی اینجا نیامده .  وانمود کردم دارم فکر می کنم  . شانه هایم را باال انداختم
  ام

  فروو چیه ؟  پنجاه هزار سهم از  نظرت راجع به دکلور و _ 

  هرگز با پیشنهاد من موافقت نخواهد کرد  م .که دقیقا چیزی بود که به دنبال آن بود . .  خندید 

چه پسرم باشی یا نه امکان نداره چنین مقامی  . تبدیل میکنه کشری هاین مقدار سهام تو رو به ی_ 

  همینطوری بهت هدیه داده بشه

  روی صندلی به عقب تکیه داد و مرا با نگاه خیره اش میخکوبم کرد 

  باشه اگه قراره منو خجالت زده کنی نمیخوام زیاد توی چشم. وی این شهر نه تو همچنین  _ 

  راجع به سرمایه خانواده فین چیه ؟ . نظرت خیلی خوب _ 

  به نظر می رسید مشکوک شده . ابروهایش را به یکدیگر نزدیک کرد 

  زیادی به سرعت پیش رفته بودم  . .  لعنت 

  فین ؟_ 

  باال انداختم و سعی کردم خودم را خونسرد نشان دهم ام را شانه 

شهر دیگه است و زیاد جلوی دید نیست مگه نه ؟ بزار ببینیم با مغازه  هاونجا همه چیز توی ی _ 

  نها میتونم چه کار کنم اوخونه و سرمایه  . . جواهر فروشی

  پاسخ داد

  همه اینها یک روزی مال برادرت میشه. . . مطلقاً نه  _ 

  بی حرکت شدم 

  پس ریکا نه ؟. . . .تریور ؟  

وقتی از کالج . پدر ریکا همه چیز را برای او به ارث گذاشته بود و روزی او مالک تمام آنها خواهد شد  

اگر همه چیز به تریور  . هرکدام که اول اتفاق بیفتد . . . سالگی ۲۵فارغ التحصیل شود یا در تولد 

  برسد این یعنی ____ 

 ز با هم ازدواج خواهند کردرو هنها یوبایست متوجه شده باشی که اتا حاال می_ 

  ازدواج 
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  ماهیچه های بدنم درد گرفتند  

کردم که کنترلم را از دست ندهم پدرم خیره شده بودم و به سختی با خود مبارزه می بههمانطور که 

ریور لیاقت یک دیگر تبه هر حال من چه اهمیتی میدهم ؟ او و  . تک تک سلولهای بدنم منقبض شد

  و تا آن موقع مطمئنم ما دیگر کارمان با او تمام شده . . . را دارند 

  همان طور که سعی می کردم عضالت شکمم را آرام تر کنم گفتم 

  واضح تر توضیح بده _ 

ونم بهش اجازه تنمی با هم ازدواج کردند . . قبل از اینکه فارق التحصیل بشه .نها اووقتی هر دوی _ 

می زاره و اون  بچه توی شکم اون هن با تریور ازدواج میکنه و اون یاو . بالهاشو باز کنه و فرار کنه مبد
  برنامه اینه . . .  بعالوه ریکا کوچولو موقع همه چیز اون مال ما میشه

اگر چه خانواده ما . با تمام وجود شرط می بستم که ریکا به هیچ عنوان از این برنامه خبر ندارد  

  کردند که با یکدیگر باشندهمواره به ریکا و تریور فشار وارد می

    می خواستم این حباب کوچک را برای او بترکانم 

  ریکا اون رو دوست نداره _

  چشم هایش را باال آورد و به من خیره شد 

  اون دوباره پیش تریور برمیگرده و باهاش ازدواج میکنه _

  و اگه نتونه اونو باردار کنه چی ؟  _

  آمیز به من نگاه کرد و گفت استحضا حالتیبا 

  تا زمانی که یکی از کریست ها باشه واقعا اهمیتی نمیدم . نتونه پس شاید تو بتونی  اگه اون _

  یک جرعه از آن نوشید و با نیشخندی روی صورت گفت . .  لیوان نوشیدنی اش را باال گرفت 

 اگه مجبور باشم خودم این کارو می کنم . .  جهنم _

 ********ح مادر بخطای 

  این یعنی اینکه زندگی ریکا همین حاال پایان یافته 

  آمیز به او خیره شدملبخندی کنایه با

  پس تو به من نیاز خواهی داشت _
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  اما به تو اعتماد ندارم . . آره _

اما می  . .  و میدونم چون نمیتونی منو کنترل کنی این تو رو میترسونه . . . هستم تاما من پسر  _ 

و چه بخواهی بهش اقرار .  چون ما دقیقا مثل هم هستیم  ؟ . . . چرا نمیتونی من رو کنترل کنیدونی 

  کنی یا نه به من خیلی بیشتر از تریور احترام میزاری

  نزدیک شدم  وا از دیوار فاصله گرفته و به میز 

توانیم نمیریکا به زودی فارغ التحصیل میشه و ما  . وقتشه به بیزینس خانوادگی ملحق بشم_ 

اون رو مال  ی پس بذار تا زمانی که اون و تریور آماده میشن من ارثیه . تغییر بدیم ووصیت پدرش ر 
  خودمون بکنم

  در ذهن پیشنهادی که به او دادم را بررسی کرد . . . باریک کرد   چشمهایش را 

 درصد از سهام مال من خواهد شد ۵۰  به خوبی انجام بدم دکلور و وو اگر کارم ر  _ 

 

ریکا کافی    به آپارتمان و سهام نمی دادم اما می خواستم وانمود کنم که ارثیه ی لعنتیهیچ اهمیت 
کرد . . اما باالخره سرش را تکان داد و قرار را قبول کرد . سپس با نگاهی   مکث  نخواهد بود . کمی

 سخت به من خیره شد و گفت

_ یک شانس به تو داده شده . به خاطر خونی که توی رگهاته میکائیل . فقط و فقط به خاطر خون . . 
  اگه جای تو بودم این شانس رو خراب نمی کردم . . چون هرگز شانس دیگه ای بهت داده نخواهد شد 

به طرف در  لبخندم را پنهان کردم . من به هیچ شانس دوباره ای نیاز نخواهم داشت . .  چرخیدم و
  حرکت کردم . آماده بودم آنجا را ترک کنم اما ناگهان متوقف شدم . .  به او نگاه کردم و پرسیدم

  _  چرا من نه ؟ چرا من رو برای ازدواج با اون در نظر نگرفتی ؟

  پاسخ داد 

و رام  _  این کار رو نکردم چون تو خیلی فراری . . آتشین و سختی . من می خوام اون خوشحال و رازی
  باشه . تو اونو بدبخت می کنی

یک ابرویم را باال دادم و به طرف دیگری نگاه کردم . .  خوب حق با او بود . خیال داشتم تا جایی که  
می توانستم طوری به او اسیب برسانم که قابل جبران نباشد . . اما او این را نمی دانست . .  پدرم 

  برای ریکا خوب نبودمتنها فکر می کرد من به اندازه کافی 
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بیرون رفته و در را محکم با صدای بلند پشت سرم بستم . از عصبانیت شکمم بهم می پیچید .  
دندانهایم را روی یکدیگر فشردم . . .  اهمیت نداشت . . . به خودم یادآوری کردم هیچ کدام اینها 

را کنترل کند اما نمی داند که من اهمیت ندارد . . او فکر می کند می تواند از طریق تریور همه چیز 
خیال دارم همه چیز را با خاک یکسان کنم . . . و همچنین او و تریور نمی دانند که همین حاال نقشه 

  ی من تغییر کرد

  دهم دست آنها به ریکا برسد . . حتی اگه مجبور شوم او را بکشمبه هیچ عنوان اجازه نمی

افت کردم . گوشی را باز کردم و چشم هایم گرد شد . .  یک وقتی سوار آسانسور شدم یک پیغام دری 
پیغام از طرف ویل بود . .  تصویری از اینکه راهرو خانه فین به آتش کشیده شده برایم فرستاد  . . 

  زیر ان نوشته بود

  "  دیگه خونه ای در کار نیست "

  این دیگر چه کوفتی بود ؟ 

  وقف کردم . آنها بدون من دست به اقدام زده بودند  . . قلبم گلویم را پرکرد . نفس کشیدن را مت 

خیال داشتیم خانه را به چنگ بگیریم نه اینکه آن را بسوزانیم . به سرعت به نگهبانی زنگ زدم . 
  نگهبان شب فورا پاسخ داد

  _  فرگوسن . خونه خانواده فین

  ه هستنها توی رانشانتماس گرفتم . آتش ۹۱۱_  بله قربان همین حاال با 

  گوشی را قطع کردم و با مشت به دیوار آسانسور کوبیدم  . . . . خدا لعنتش کند 

  

  

 

��� ��� �� 

 

می بایست تا سر حد مرگ آنها را کتک می زدم . مایلز و استرید دو شیطان کریه بودند و نمی 
توانستم باور کنم ممکن بود چه بالیی سر من بیاورند . .  همان طور که در ماشین میکائیل نشسته 

را می  بودم دستهایم را مشت کردم . منتظر بودم تا پسر ها بیرون بیایند . همانطور که ناخن هایم
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جویدم و اشک در چشم هایم جمع شده بود  . .  از پنجره به بیرون نگاه می کردم . سعی کردم گریه 
 نکنم . ممکن بود آنجا به من تجاوز کنند  . . و بازهم از زیرش قسر در بروند

نها را عصبانیت زیر پوستم جوشید . می خواستم دوباره به آنجا باز گردم و تا زمانی که متوجه بشوند آ 
  کتک بزنم . . . تا زمانی که متوجه شوند من یک قربانی نیستم 

به طرف در حرکت کردم اما وقتی دیدم پسرها بیرون می آیند متوقف شدم . ماسک های شان را 
  پوشیده بودند . اما همه آنها را می شناختند و با چشم آنها را دنبال می کردند 

حالی که ویل و دیمون وارد صندلی عقب ماشین شدند .  میکاییل و کای جلوی ماشین نشستند در
متوجه خون روی آستین سویشرت ویل شدم . تقریبا میترسیدم صدمه دیده باشد . .  اما به شدت 

  داشت می خندید

  _ شما پسرها چه کار کردید ؟ 

   همگی ماسک هایشان را بیرون آوردند و ویل همانطور که نیشخند می زد چشمکی تحویل من داد

  _ دستتو بگیر جلو 

با اکراه دست چپم را به طرف او دراز کردم . چیزی نرم و قرمز کف دست من قرار داد . دستش را 
  عقب کشید . . . و چشم های من گرد شدند

  _  آه خدای من

  وحشت خونم را داغ کرد 

  _ این . . .

  سعی می کردم ذهنم را وادار کنم آن را درک کند 

  برداشتید ؟ _ این رو از اون ها 

توی دستم یک دندان خونی و . .  یک طناب ضخیم بلند موی قرمز بود همانطور که حقیقت چیزی که 
  کف دستم بود در ذهنم نشست . .  اسید گلویم را پر کرد . ویل توضیح داد

  _  از هر کدوم یه سوغاتی برات برداشتیم

  شانه گفت   کای از روی 

  _  دیگه هرگز بهت دست نمیزنن

  مون حرف او را اصالح کرد دی 
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  _ حتی جرات نمی کنن دوباره بهت نگاه کنن

  _  اما به کسی نمیگن ؟ 

  دستانم میلرزید . نگران به نظر نمی رسیدند

  _  قراره به کی بگن ؟ 

  میکاییل ماشین را روشن کرد و از آینه به من نگاه کرد و نیشخند زد

  تجاریه_ پدر من توی سه ایالت با اندرسون ها شریک 

بی حرکت آن جا نشستم . . . لعنت . همانطور که قانون نتوانسته بود از من محافظت کند برای او  
  هم به همین شیوه عمل می کند

  لبخند زدم  

  دیمون از پشت سر گفت

  _ یه دستت درد نکنه ممکنه به کار بیاد

  دوباره به دندان خونی نگاه کردم  

  _ من . . . من فقط یکم شوکه شدم

  در پاسخ گفت 

_ اگه وقتی بیدار می شدی می فهمیدی بعد از اینکه کارشون باهات تموم شد چند نفر دیگه بهت 
  تجاوز کردن در واقع بیشتر شوکه می شدی 

همان طور که به دندان و مو خیره شده بودم وحشت چیزی که گفت در ذهنم نشست . بهار گذشته 
وقتی روی آن تخت خواب بودم اگر کار آنها با من تمام می شد بعدش چه اتفاق می افتد ؟ آیا افراد 

و ؟ چند ویدی  عکس ؟  بیشتری را دعوت می کردند تا به من آسیب برسانند ؟ . . یکی بعد از دیگری ؟
  نفر ممکن بود به من تجاوز کنند ؟ 

خواستم آنها را دندانهایم را روی یکدیگر فشردم و ناگهان میخواستم بیشتر به آنها صدمه برسانم . می
  بکشم . . هیچ کس حق ندارد چنین قدرتی داشته باشد تا زندگی کسی را برای همیشه تغییر دهد 

  ارداشت محکم کردم و به آن خیره شدمانگشت هایم را دور چیزی که کف دستم قر 

  _ متشکرم

  صدای کلیک فندک دیمون را شنیدم سپس دود سیگارش را بیرون داد 
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  مقابله با اونها با نمک بود   _ اگر چه تالشت برای

دندان و موها را در آب جوب انداختم . کای از   سرعت در را باز کردم وچرخاندم . به  چشم هایم را
  ره شد و گفتآینه به من خی

_ وقتی میخوای کسی رو تحت تاثیر قرار بدی و فکر می کنی بیش از اندازه پیش رفتی . . یکم بیشتر 
پیشروی کن . .  همیشه اونها رو در حالی ترک کن که فکر کنن یکم دیوونه ای . . اون موقع دیگه 

  کسی جرات نمی کنه سر به سرت بذاره

ل دارد چه بگوید . وقتی دشمن هایت ندانند حدود تو چیست  . . سرم را تکان دادم . می دانستم خیا 
  هرگز آنها را امتحان نمی کنند

  بالخره پرسیدم  

  _ چی باعث شد شما پسر ها اینقدر دیر بیاید ؟ 

  متوجه شدم از آنچه که به آنها گفته بودم دیرتر وارد بار شدند . ویل پاسخ داد

  ه_ منتظر بودیم دوست دخترش هم وارد بش

  کای به من اطمینان داد 

  انجام دادی   _  نگران نباش . . . هرگز نمی ذاشتیم بیش از اندازه منتظر بمونی . تو کارت رو خوب

  

* * * * * * *  

  

از پنجره به بیرون خیره شدم . نوجوان ها را می دیدم که همانطور که از کنار تئاتر عبور می کردند و  
می خندیدند با یکدیگر صحبت می کردند . برگ های نارنجی درختان خیابان را تزیین کرده بود و می 

  توانستم بوی باران را در هوا احساس کنم . ناگهان ویل فریاد کشید 

  ن رو نگه دار . .  نگه دار _ هی ماشی

  میکاییل پرسید 

  _ چی ؟

های مان تکان بخوریم . ویل در حالی که پایش را روی ترمز فشار داد  . باعث شد همگی روی صندلی 
  به پارک خیره شده بود گفت
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  _  اونو تموم کرده 

اما مطمئن بودم سرم را به طرفی خم کردم . سعی می کردم ببینم داشت به چه چیزی نگاه می کرد . 
می توانستم کمی آن طرف تر نام خانوادگی خودمان را روی در مغازه جواهر فروشی ببینم . دوباره 

چرخیدم و ویل را دیدم که در سکوت از پنجره به بیرون خیره شده . سپس سرش را چرخاند و 
  دستش را به طرف دیمون دراز کرد

  _ بطری رو بده به من

  _  چرا ؟ 

  فریاد کشید 

  _ خودت میدونی چرا 

  چند بار پلک زدم . از این که ناگهان لحنش تند شده بود متعجب شدم

  _ بدش به من

  کای به او گفت 

  _  نه توی جمعیت 

  _  لعنت بهش

  دستش را برای دیمون تکان داد  

  _ همین حاال 

  میکائیل به آرامی به او گفت

  _  بطری رو بهش بده 

خود در فکر بودم خیال دارد چه کار کند ؟ اگر کای مضطرب بود مطمئن  ضربان قلبم باال رفته بود.  با

مضطرب بود به هیچ عنوان نمی توانست ایده خوبی    بودم که ایده خوبی نیست . . . و اگر دیمون هم
  باشد

دستش را داخل   کشید . .   ویل ماسکش را روی صورتش کشید . کاله سویشرتش را روی سرش 
بریتم را از آن برداشت . .  در را باز کرد و به سرعت بیرون پرید . دیمون پشت جیب من فرو برد و ک

  سر او فریاد کشید 

  _ یا مسیح
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  ناگهان نگران به نظر می رسید 

  _  لعنت به اون هرزه . متوجه نمیشم چرا حتی بهش اهمیت میدی

واد توی دستش ور میرفت اما به نظر نمی رسید ویل حرف او را شنیده باشد . . . همان طور که با م 
  به راه رفتن ادامه میداد  .میکائیل در را باز کرد و گفت 

  _ بزن بریم

آنها را نگاه کردم که همگی ماسک هایشان را روی صورت کشیده و از در بیرون رفتند . مطمئن نبودم  
داد موافق باشند .  باید آنها را دنبال کنم  . . به نظر نمی رسید همگی با کاری که ویل یادداشت انجام

  .  و همچنین من یک ماسک نداشتم

  _  یاال 

  میکائیل از پنجره به داخل نگاه کرد

  _  همگی باهم میریم . این یک قانونه 

  خییلی خوووب 

  همه برای یکی یکی برای همه

اهی کشیدم و کاله سویشرتم را تا جایی که می توانستم روی صورتم پایین آوردم . وقتی به اطراف  
خیره شده اند . سرم را پایین نگه   نگاه کردم دیدم چند نفر از مردم به مردهایی که ماسک زده بود

ی فرو می کرد و داشتم . سعی می کردم ناپیدا به نظر برسم  . ویل را دیدم که پارچه ای را داخل بطر
به طرف جایی که به نظر می رسید چیزی مانند یک آالچیق شبیه کاله جادوگر باشد در پارک حرکت 

  می کند

  چی ؟  

  از میکائیل پرسیدم 

  _ چرا داره به اونجا میره ؟

  _  چون عاشق دختریه که اونجا رو ساخته . و اون دختر نمیتونه قیافه اون رو تحمل کنه 

  ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم . گیج شده بودم 

  _ امی اسکات ؟ 

  میخواستم با صدای بلند بخندم  . میکائیل به من نگاه کرد 
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  _ چیه ؟

  اون . . .   _  خوب

هیچ آرایشی روی صورتش نداشت فکر   با آن عینک قاب مشکی که  به امی اسکات دمدمی کوچولو
  کردم 

  ورد نظر ویل نیست مگه نه ؟_ خوب اون واقعاً تیپ م

نمی توانستم باور کنم . . می بایست اشتباه شده باشد . .  ویل همواره با دختر هایی که مانند مدل  
یک جورهای در نظر    ها بودند و بی نهایت زیبایی کاملی داشتند قرار می گذارد . و امی اسکات .. .

  ع تیپ بچه درس خوان های گوشه گیر بودهمه . . . و همچنین در نظر خودش . . . از آن نو

وقتی نزدیک پارک شدیم ایستادیم . سرم را چرخاندم و ناگاه نافذ میکائیل را دیدم که به نگاه من  
  قفل شده

  _ اینکه چه چیزی رو بخوایم دست خودمون نیست

  ی کردمعنی کلماتش بیشتر از آنچه که خودش خیال داشته باشد بروز بدهد القا م  فکر می کنم 

  و قلب من سریع تر شروع به تپش کرد  . . . 

به پسرها نگاه کردم . دیدم که ویل پارچه ای را آتش میزند . سرم را تکان دادم . در حالی که سرم را 
  پایین گرفته بودم زمزمه کردم

روژه اون _ از این ماجرا خوشم نمیاد . امی آدم خوبیه و تمام تالشش رو کرد تا اینجا رو بسازه . این پ
  توی علوم اجتماعی بود . این باعث شد بتونه به دانشگاه بره 

  _ ویل خودش همه چیز رو درست میکنه . بذار کاری که میخواد رو انجام بده

قبل از آنکه بتوانم چیزی را ببینم نور آتشی را در هوا مشاهده کردم . همانطور که بطری با سازه  
  شعله های آتش هر اینچ از چوب ها را در خود فرو بردند . . برخورد کرد نفسم را حبس کردم .. 

  _  اوه یا مسیح 

    ام کوبیدم . احساس گناه وجودم را پر می کرددستم را روی پیشانی

  کنم  .حرکت ناجوانمردانه ایهمن این رو تماشا نمی _

  چرخیدم  . . اما میکائیل بازویم را گرفت 

  .  یا میتونی بری خونه _  بیا . . . تو با ما میمونی . 
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دستم را از دست او بیرون کشیده و به او اخم کردم  . نمی خواستم به خانه بروم اما اینجا هم چیز 
  خوبی نداشت . . آنها داشتند مانند یک عوضی رفتار می کردند 

  به طرف جایی که ماشین در خیابان پارک شده بود حرکت کردم . . . لعنت به آن ها 

س خواهم گرفت تا من را بردارد . در ماشین را باز کردم . تلفنم را بیرون کشیدم و در را بستم با نوا تما
تر برپا بود . . سر و صداهایی هیجان زده به گوش می رسید . چند نفر با . اتش چند قدم آن طرف

آتش نشانی  تماس گرفتم . شاید ماشینهای ۹۱۱صدای بلند می خندیدند . آن ها را نادیده گرفتم و با 
  بازگشته باشند

یک لحظه مردد بودم  . . . نمی خواستم پسر ها به درد سر بیفتند  . . . اما به خاطر آوردم که آنها  
  هرگز به دردسر نخواهد افتاد

  لعنت به ان  

  _ ایست 

  سرم به سرعت باال آمد . افسر بیکر را در خیابان پارک دیدم . شکمم زیر و رو شد . . اوه نه 

  مستقیم به طرف پسرها می رفت

  _ دستا باال . همین حاال

آتش نشانی تماس گرفته . صدای ویل شنیدم که   تماس را پایان دادم . میدانستم احتماالً خودش با 
  ناله کرد 

  _ لعنت

  بیکر دوباره فریاد کشید  

  ی برم_  دستا باال . شما عوضی ها دیگه کارتون برای امشب تمومه . شما رو به مرکز م

میکائیل ابتدا باال رفتند . . به آرامی بقیه از او   تلفن را داخل جیب سویشرتم قرار دادم . دستان 
  پیروی کردند . ویل به شوخی گفت

  _ این واقعا امشب ما رو خراب میکنه بیکر 

  افسر فریاد کشید 

  _ بخوابید روی زمین 

  به آرومی کای زیر لب گفت 
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  نم جدا کنه_ پدرم قراره سرم رو از ت

ضربان نبضم باال رفته بود . آن ها را دیدم که به آرامی روی زمین پایین آمدند . جمعیت به دور آنها  
شکل گرفت . وقتی به دقت نگاه کردم متوجه شدم چند نفر تلفن هایشان را بیرون آورده و داشتند از 

  آنها فیلمبرداری می کردند

  افسر پلیس دستور داد 

  و در بیارید ماسک هاتون ر  _

  دهانم باز ماند . . . نه در حالیکه همه داشتند فیلمبرداری می کردند  . . 

جایگاهش را در تیم از دست بدهد . .  نه اینکه اهمیت بدهم . ..  خیلی خوب   میکائیل  ممکن بود
  دادم باشه . .  کمی اهمیت می

ام بدهم . چیزی که بتواند حواس پلیس را سرم را به اطراف چرخاندم . به دنبال ان بودم که کاری انج
خشکم زد . . . قلبم در گلویم بود . . منتظر   منحرف کند . . . پنجره مغازه جواهر فروشی را دیدم و

نماندم تا فکر کنم تنها در ماشین را باز کرده . . کاله سویشرت را روی سرم کشیدم و به طرف پنجره 
  دویدم 

نجام بدهم به خود پیچیدم . . . لعنت . . وقتی به مغازه رسیدم از کنار به خاطر کاری که قرار بود ا
پیاده رو یک میله برداشته و شیشه را شکستم  . . به سرعت آژیر خطر به صدا درآمد و صدای ان 
سراسر شهر را پر کرد . میدانستم پلیس به دنبال من خواهد آمد . می خواستم فرار کنم اما متوجه 

را به حال خود رها خواهم کرد . به سرعت جواهراتی که در ویترین قرار داشتند را  شدم که جواهرات
  فرار کردم   و سپس با تمام توان  جیب هایم جا دادم  در

  صدای هیجان زده ویل را شنیدم که فریاد می کشید

  _ اوه لعنت واقعا ؟ 

و به طرف چپ پیچیدم . تا دویدم   از خیابان پایین  هایی در هوا پیچیده شد .سپس صدای خنده
جایی که می توانستم به سرعت می دویدم . با تمام توان پاهایم را جلو می کشیدم . .  نوا چندان دور 

از اینجا زندگی نمی کرد بنابراین می توانستم خودم را به خانه او برسانم . .  لعنت . . . چه غلطی کرده 
  بودم ؟

. عرق روی پیشانی ام نشسته بود که صدایی از پشت سر دیگر کم کم داشتم نفس کم می آوردم  
  فریاد کشید 

  _ ریکا سوار شو
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چرخیدم . کای را دیدم که سرش را از شیشه ماشین بیرون آورده . کنار من سرعتش را کم کرد . . به  
. سرعت دستگیره در را گرفتم و آن را باز کردم . داخل پریدم و در را پشت سرم محکم به هم کوبیدم 

  میکائیل پایش را روی گاز فشرد و به سرعت از خیابان پایین رفت  .

  کای در حالی که باال تنه اش را از پنجره بیرون داده بود در هوا فریاد کشید 

  _  ووووههووووو 

  ویل در حالی که می خندید گفت

  _  تو از مغازه لعنتی خودتون دزدی کردی ریکا

  دو طرف سویشرت مرا گرفت . . داخل صورتم آمد و فریاد کشید 

  _  تو یه پادشاه لعنتی هستی عزیزم

من را رها کرد و به صورت هیستریکی شروع به خندیدن کرد . به سختی نفس می کشیدم . تمام  
دیدم که با  میکائیل را  اینه ماشین نگاه کردم . دستم را داخل موهایم کشیدم و  بدنم می لرزید . . به

  لبخند کوچکی روی صورتش به من خیره شده

می توانستم چیزی متفاوت را در چشمهایش ببینم . .  شاید احترام .   یا شاید باالخره پیش خود فکر  
  می کرد که به اندازه یک لعنت فرستادن ارزش دارم 

  چک روی لب هایم نشست چشم هایم را پایین انداختم . خودم را مجبور کردم آرام شوم . لبخندی کو

  صدای آرامی از پشت سر گفت

  _  مچکرم

سرم را چرخاندم و دیمون را دیدم که دستش را پشت صندلی قرار داده و به من خیره شده . سرم را  
  تکان دادم . احتماالً این کلمه ای نبود که در حالت عادی روی لبهای او جاری شود . ویل فریاد کشید 

  بزار .  چون این چیزیه که ریکا هست . .  یک هیوالی کوچولو_ اهنگ مانستر رو 

کرد . به من لبخند زد .  ویل با آهنگ شروع به خواندن کرد و وقتی صدای اهنگ فضای ماشین را پر  
روی پاهایم نشست و به عنوان جایزه مانند استیپر ها روی پاهایم شروع به رقصیدن کرد با صدای 

  بلند خندیدم
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 در حالی که از راهروی تاریک پایین میرفتم تلفن را بیخ گوشم نگه داشتم 

  مامان ؟ کدوم گوری هستی . . 

احساس می کردم قلبم در در گلویم گیر کرده . تلفن به زنگ خوردن ادامه داد با اینکه چندین بار با او  
دمتکارخانه تماس بگیرم اما تماس گرفته بودم اما هیچ پاسخی دریافت نکردمد . حتی سعی کردم باخ

با او هم صحبت کنم . . .  خدا لعنتش کند . .  چرا دیشب سعی نکردم شماره ماهواره   نمی توانستم
  کشتی را از میکائیل بگیرم ؟ 

تنها بازوی الکس را گرفتم و از انجا بیرون کشیدم تا مرا به خانه برساند . اگرچه به خاطر اینکه او زیاد 
ور شدم خودم رانندگی کنم . تلفن را روی صندلی ماشین انداختم و در حالی که اشک نوشده بود مجب

  در چشمانم جمع شده بود گفتم

  _  خواهش می کنم . . خدایا اجازه بده حال مادرم خوب باشه

ماشین های آتش نشانی می بایست به موقع به آنجا رسیده باشند . حدود یک ساعت پیش  
ه خانه پدر و مادرم آتش گرفته . .  و او با آتش نشانها تماس گرفته  .اما فرگوسن به من خبر داد ک

نمی توانست با مادرم یا خدمتکار خانه تماس بگیرد . بدون اتالف وقت داخل ماشین پریده و شهر را 

 ۱۰ترک کردم . .  باالخره بعد از یک ساعت رانندگی وارد جاده تاریک و آرام تاندر بی شدم . ساعت 
د . .  وقتی مقابل دروازه خانه رسیدم چندین بار بوق ماشین را فشردم . فرگوسن به سرعت شب بو

  جلو آمد و دروازه را باز کرد 

حتی برای صحبت با او سرعت ماشین را کم نکردم . تنها ماشین را به جلو راندم . . .  به سمت 
سینه ام می لرزید سعی   انطور کهپیچیدم و ماشین را متوقف کردم . از ماشین پایین پریده و هم چپ

  کردم خودم را مجبور کنم نفس بکشم 

  با چشمهای اشک آلود به خانه نگاه کردم  نه نه نه . . .

دود از پنجره ها بیرون می زد و می توانستم ببینم که پرده های طبقه دوم کامالً نابود شده اند . در  
انه تاریک و مغلوب شده به نظر می رسید . جلویی برداشت شده بود . سقف خانه سیاه بود و خ

های آتش از هر گوشه ان بیرون می زد دستانم را داخل موهایم فرو کردم . .  اشک همانطور که زبانه
روی گونه هایم جاری شد . به شدت تقال می کردم تا بتوانم نفس بکشم . به سرعت شروع به دویدن 

  کردم و به طرف خانه حرکت کردم
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  _  مامان

یک نفر از پشت من را گرفت و عقب نگه داشت . با او مقابله کردم و سعی می کردم بدنم را از  
  دست او بیرون بکشم

  _ ولم کن

  فریاد کشید  

  _ نمیتونی بری اون داخل

  میکاییل 

  اما اهمیت نمی دادم  

  خودم را از چنگ او را رها کرده و به طرف خانه دویدم 

  _ ریکا

به سرعت به داخل خانه رفتم  . به ندرت به زمین سیاه . . قالی و دیوارهای سوخته نگاه کردم  
  مردی فریاد کشید  .

  _  خانم

آتش نشان ها را نادیده گرفته و از پله ها باال رفتم  . طبقه دوم قالی کامالً خیس آب شده بود و با هر  
.   دار می داد . . اما هیچ اهمیت لعنتی نمی دادمقدمی که برمی داشتم زمین صدا میداد و به من هش

  توانست روی من خراب شود . ..  تمام خانه لعنتی می

  _ مامان

  اما یک لحظه صبر کن . . . اون اینجا نیست . ..  اون توی تعطیالته . . به خاطر میاری ؟   . ..  

اق خوابم شدم . بوی سوختگی احساس آرامش خاطر مانند موجی مرا در بر گرفت . به سرعت وارد ات
وارد دماغم شد . مستقیم به طرف کمد حرکت کردم . روی زانوهایم افتادم . همانطور که به دنبال 

ین اتاق آمده بودند . . .خواهش ها قبالً به انشانجعبه گوشه آن را می گشتم سرفه می کردم . آتش
ن را بیرون کشیدم . به سرعت آب از گوشه می کنم نه . ..  دستم به جعبه ای چوبی برخورد کرد و آ

  های آن بیرون ریخت . . . قلبم شکست . ..  نه

دستم را به دور آن حرکت داده و در حالی که گریه می کردم آن را به سینه ام فشردم . . خراب شده  
  بود  . . .
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  _ بلند شو 

  صدای میکاییل را از پشت سر شنیدم . اما نمی خواستم حرکت کنم 

  ریکا _  

سعی کردم خودم را مجبور کنم نفس عمیقی بکشم اما ناگهان احساس سرگیجه مرا در بر گرفت . 
غلیظ بود . . . می باید جعبه را با خود میبردم .  . من احمق   نمی توانستم نفس بکشم  . . هوا خیلی

ازه بدهم گذشته پشت بودم که آن را اینجا رها کرده بودم . . . فکر می کردم می خواهم قوی شوم و اج
  سر باقی بماند . . .  . نمی بایست هرگز بدون این جعبه اینجا را ترک می کردم

داشت کم کم از من گرفته می   کردم روی زندگی به دست آورده امناگهان تمام کنترلی که فکر می 
بودند  . تهدید شد . مجبور شده بودم در دکلور زندگی کنم .  ویل و دیمون مرا در کالس پیدا کرده 

همیشگی آنها را باالی سرم احساس می کردم . و از طرف دیگر میکاییل بود . . .هیچ کنترلی اطراف او 
  نداشتم . . ..  و حاال خانه ام ؟

احساس می کردم وزنه سنگینی روی سینه ام نشسته . دوباره شروع به سرفه کردم . در حالی که  
  او نگاه کردم نفس های کم عمق و سریع میکشیدم به

  _  مادرم کجاست ؟ چرا نمی تونم باهاش صحبت کنم ؟

. هر موقع که سعی می  در حالی که به چشم هایش خیره شده بودم دوباره شروع به سرفه کردم 
  کردم نفس بکشم مانند این بود که هوا مسموم است . .  دستانش را پایین آورد و مرا باال کشید 

مطمئن شدن   ارزیابی کردن و  . فردا وقتی آتش نشان ها خسارات رو  _ می بایست از اینجا بریم
  اینجا در امنیته بر میگردیم . امشب توی خونه پدر و مادر من میمونیم

جعبه را به سینه ام فشردم و وقتی من را از اتاق بیرون برد اعتراضی نکردم . وقتی من را سوار ماشین  

. . .   باز هم اعتراضی نکردم  پدر و مادرش گذشت و مرا به شهر بردکرد یا وقتی دیدم که از کنار خانه 
  مقابله کنم  توانستم با اوامشب نمی

  

  

* * * * * * *  

  

 با چانه به جعبه ای که روی میز قرار گرفته بود اشاره کرد و گفت 
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پدرت از   همونایی که  بهشون به من گفته بودی ؟  _  این ها جعبه های کبریتی هستن که راجع
  سفرهاش برات سوغاتی می آورد ؟ 

چشم هایم را پایین انداختم . به جعبه خیس نگاه کردم و سرم را تکان دادم . بعد از آنکه من را از 
و به این بار آمده بودیم . اگر چه نمی خانه بیرون آورده بود مستقیم به طرف شهر حرکت کرده 

  خواستم با کسی صحبت کنم اما به یک نوشیدنی نیاز داشتم . بار تقریباً خالی بود . . 

به آرامی به صندلی تکیه دادم و با دست های لرزان جعبه را لمس کردم . در آن را باز کردم . اشک در  
ه چیز خراب شده بود . دستم را جلو بردم و یک چشم هایم جمع شد . به طرف دیگری نگاه کردم . هم

جعبه شیشه ای که نوک کبریت های داخل آن سبز بود را برداشتم . هنوز هم به خاطر می آوردم که 
  پدرم از سفر بازگشته بود و به من گفته بود که آنها را در یک مغازه ساحلی در کاردیف پیدا کرده

  لبخند غمگینی روی لبهایم نشاندم  

  کبریت های مورد عالقه ی من هستن  ینها_ ا

  روی میز خم شدم  

  _ به صدای اونها گوش کن

جعبه را کنار گوشش تکان دادم اما ناگهان صورتم پایین افتاد  . به جای صدای آرام و زیبای  
  صدای خفیف و سنگینی از آن بلند شد همیشگی

  _  فکر می کنم دیگه همون صدای همیشگی رو ندارن

  به من خیره شد . قد بلند و هیکل بزرگش تقریباً تمام دید رو به روی من را گرفته بود میکاییل 

  _  اونها فقط کبریت هستن ریک 

  با عصبانیت چشمهایم را باریک کردم

  ای داشتی ؟_  فقط کبریت هستن ؟ آیا تا حاال چیزی برات عزیز بوده ؟ هیچ گنجینه

قی ماند . با صدایی که با به خاطر اشک ضخیم شده حالت چهره اش بی حالت شد و در سکوت با 
  بود توضیح دادم 

_ بله اونها فقط کبریت هستن و همچنین خاطره و بو و صدا . . پروانه هایی که توی شکم من ایجاد 
میشد هر زمانی که صدای بسته شدن درهای ماشین رو بیرون پنجره میشنیدم . . چون میدونستم 

  هزاران رویا راجع به ماجراجویی هایی که یک روزی خواهم داشت هستند پدرم خونه است . . اینا

  نفس عمیقی کشیدم و دستم را روی جعبه قرار دادم  



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 184 

_ اینها آرزو و امید های من هستن . .  خنده های من وقتی که میدونستم وقتی خونه نبود من رو به 
  خاطر می آورده

کند . می دانستم فکر می کند دارم مانند یک احمق از گوشه چشم او را دیدم که من را نگاه می  
صحبت می کنم . احتماالً با خود در فکر بود که چرا هنوز هم اینجا کنار من نشسته . من با خودم 

ماشین آورده بودم پس می تواند اجازه بدهد که امشب به خانه ی پدر و مادر او بروم و خودش به 
  رار یا مراسمی که برای آن اینطوری لباس پوشیده بود شهر بازگردد  . . حاال به خاطر هر ق

  میکاییل یک جرعه از نوشیدنی اش را سر کشید و گفت

کنن اتیش سوزی از کنار پله ها شروع شده برای همین بود که به سرعت به _ اتش نشان ها فکر می
  طبقه دوم رسیده . فردا اطالعات بیشتری به ما میدن

های تازه ای روبه روی ما قرار داد . وقتی چیزی دمت را دیدم که نوشیدنیساکت باقی ماندم .  پیشخ 
  نگفتم میکاییل پرسید 

  _ نگران نیستی ؟

  شانه ام را باال انداختم . احساس غم مرا بی حس کرده بود  

_ خود خونه برای من اهمیتی نداشت . به هر حال وقتی پدرم دیگه اونجا نبود هرگز توی اون خوشحال 
  نبودم

  _ توی خونه ی ما خوشحال بودی ؟ 

به سرعت نگاهم را باال آوردم  . . . چرا داشتن چنین سوالی از من می پرسید ؟ آیا واقعا اهمیت می داد 
حضور او در آنجا . وقتی که   ؟ . .  نه من در خانه او احساس خوشحالی نمی کردم . . .  نه بدون

آنها بودم . .  صدای توپ بسکتبال او را می شنیدم که با  راهنمایی و دبیرستانی بودم عاشق خانه های

زمین برخورد می کرد . . و می دانستم او در یکی از اتاق های خانه حضور دارد  . . و نمی توانستم روی 
چیز دیگری تمرکز کنم . .  وقتی در راهرو با او مواجه می شدم . . . احساس ضربان قلبم وقتی که تنها 

ودم . .  اما وقتی برای دانشگاه آنجا را ترک کرد دیگر به ندرت به خانه می آمد . . و ان دور و بر او ب
در حالی   موقع خانه ی کریست به یک قفس تبدیل شد . به طور مداوم تریور من را احاطه می کرد

د که میکائیل تنگ می شد . .  بودن در خانه آنها وقتی او آنجا نبود زمانی بو  که به شدت دلم برای
  بیشتر از همیشه احساس تنهایی می کردم 

  به جعبه موسیقی مقابل پنجره نگاه کردم . به طرف او چرخیدم و گفتم

  _  میتونم یکم پول داشته باشم ؟ کیفم رو توی ماشینم جا گذاشته ام 
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دستش را داخل جیب کتش فرو کرد و کمی پول نقد بیرون آورد . آنها را گرفتم و بدون دودلی یک 
    سکه بر داشتم . لیوان نوشیدنی ام را از روی میز برداشتم و از روی صندلی پایین پریدم

سرما را روی پوستبازو هایم احساس کردم و متوجه شدم کمی قبل تر که با عجله سوار ماشین شده  
با بودم با همان تاپ و شلوار جینی که در خانه پوشیده بودم خودم را داخل ماشین انداخته بودم و 

  برنداشته بودم   خود ژاکت

با خود در   یقه ی ان باز بود پوشیده بود .  میکاییل کت و شلوار مشکی و لباس سفید که چند دکمه
  خواست به جایی برود ؟فکر بودم که آیا از جایی آمده بود ؟ یا می

   اهمیت نداشت . . . می توانست از اینجا برود . من میتوانستم از خودم مراقبت کنم 

جرعه ای از نوشیدنی ام را سرکشیدم . سکه را داخل دستگاه قرار دادم و میخواستم یک موسیقی 
انتخاب کنم که صدای خنده دختری از پشت سر به گوشم رسید  . . سرم را چرخاندم . .  دینا فارستر 

داده بود و دستش را روی کمرش قرار   ایستاده بود . یک کنار صندلی که میکائیل روی آن نشسته بود
  لبخندی روی لب داشت . . . داشت با میکائیل صحبت می کرد

  یا مسیح  

انها در دبیرستان با هم قرار می گذاشتند . .  اگرچه نمی توانستم دقیقاً نام قرار گذاشتن روی آن 
خوب  بگذارم زیرا کای و میکاییل او را با هم تقسیم می کردند . بعد از دبیرستان زندگی چندان برای او
نبود . آخرین باری که شنیده بودم  . .. به پدر و مادرش کمک میکرد تا مغازه صبحانه ای که در 

  شهرداشتند را اداره کند

میکاییل به چیزی که او گفته بود لبخند زد و سرش را تکان داد اما به نظر می رسید چندان توجهی  
چشم های میکاییل به سرعت به طرف من    وبه او ندارد . . تا زمانی که او به طرف پایین خم شد 

  آمدند . . .  سپس لبخند بزرگی تحویلش داد . . دستش را باال آورد و موهای بلوند او را نوازش کرد

  صورت و گردنم قرمز شد . چرخیدم . . .  عوضی 

از  اگرچه هرگز سعی نکرده بودم احساسم نسبت به زن های اطراف او را سرکوب کنم اما انتظاراتی 
  شخصیت او داشتم . می بایست آنها را هر چه سریعتر نادیده بگیرم

تر در راهرو آیا امشب او را به خانه خواهد آورد ؟ در حالی که من در سکوت و نا آرامی چند اتاق پایین 
  هستم ؟

ودم . . دیگر از این که وانمود کنم که این چیز ها مرا اذیت نمی کنند خسته شده بودم . . .  عصبانی ب 
  . می بایست آن را با آغوش باز دربر بگیرم
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یک آهنگ انتخاب کردم . لیوانم را برداشتم و به طرف صندلی ام حرکت کردم . لیوانم را روی میز قرار  
دادم  . دیانا از جا پرید . مانند این که نمی دانست من آنجا هستم . با صدایی سرحال و خوشحال 

  گفت

  یور چطوره ؟ خیلی دلت براش تنگ شده ؟ _ اوه ریکا چطوری ؟ تر

روی صندلی نشستم . پاهایم را روی یکدیگر انداختم و دست هایم را مقابلم در هم فرو کردم . سوال 
او را نادیده گرفتم . به میکائیل خیره شدم . . داشت مرا بازی می داد . .  سرم را به طرفی خم کردم و 

خواسته بودم که مرا به اینجا بیاورید خودش من را آورده بود بنابراین نگاه او را گرفتم . . . من از او ن
  نیازی نبود با قرار یک شبه اش با من اینجا گیر بیفتد

او را به چالش می کشیدم تا از شر دیانا خالص شود   اما هر چه بیشتر زمینم را نگه می داشتم و 
  کردم . . .قدرت می  بیشتر احساس

  رف : از شامان هاروس پخش شد و من نیشخند زدمآهنگ " دیانای منح 

  _  خوب . . . 

  بازوی میکائیل را لمس کرد   دیانا

  _ خیلی خوشحالم تورو دیدم میکاییل . دیگه به ندرت به خونه میای

  اما میکائیل او را نادیده گرفت و به چشمهای من خیره شد . گلویش را صاف کرد و گفت 

  _  آهنگ جالبیه 

    لوی خنده ام را بگیرمسعی کردم ج

  _  بله . فکر کردم دیانا از اون خوشش میاد

  سپس به او نگاه کردم 

  _  این آهنگ راجع به یه زنه که با مردهایی که مال او نیستند روی تخت خواب می پره 

میکائیل چشم هایش را پایین انداخت و زیر لب خندید . دیانا اخم کرد و از آنجا دور شد  . . زیر لب 
  گفت 

  _ هرزه 

  بدنم پر از گرما شده بود . احساس خوبی داشت که اینگونه مقابل او بایستم 

  _ چرا همیشه این طوری با من برخورد می کنی ؟ منو بازی میدی ؟
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  _ چون خیلی باحاله و تو داری توی این کار خوب میشی

  چشم هایم را باریک کردم  

  _ چرا دوستات دارن منو بازی میدن ؟

  اما تنها ساکت باقی ماند . روی صندلی به عقب تکیه داد و به بیرون بار خیر شد  

  دیانای منحرف برای دیاناست پس سم چی ؟   _ پس اگه آهنگ

سرم را به طرف پیشخدمت بار چرخاندم . او را دیدم که پشت بار حرکت می کرد و به تنهایی آنجا را 
  تمیز می کرد 

  زمان بسته شدن " از سمیسونیک_  فکر می کنم آهنگ "  

یک جرعه از نوشیدنی اش را سر کشید و به طرف یک نفر دیگر سرش را تکان داد . نفس عمیقی  

کشیدم و سعی کردم آرام شوم . به مرد میانسالی که کامالً پولدار نبود اما روابط اجتماعی خوبی 
    داشت نگاه کردم  . . زیاد به اینجا می آمد

  شته_  لبهای یک فر 

  به طرف میکائیل چرخیدم . گفت 

  _  اون عاشق یک زن بود . وقتی با هم بهم زدن بر اساس یک تصمیم عجوالنه با خواهرش ازدواج کرد 

  قلبم کمی برای او شکسته شد . . . 

  _ هرموقع اونو می بینم از گذشته کمی بد تر به نظر میرسه 

چه احساسی دارد وقتی یک نفر را دوست داشته  وقتی به میکائیل نگاه کردم می توانستم تصور کنم
  با شخص اشتباهی ازدواج کنی باشی اما نتوانی او را داشته باشی و مجبور شوی

  دوباره ادامه داد و به مردی کت و شلواری که کنار یک دختر بسیار جوان نشسته بود اشاره کرد 

  _  در مورد اون چی ؟

  نگر ساله است " از وی ۱۷_ اهنگ " اون فقط 

  به شدت شروع به خندیدن کرد . دندان های سفیدش در اتاق نیمه تاریک می درخشیدند

  _  و اون ؟
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از باالی شانه به طرف بار نگاه کردم . زن جوان زیبایی را دیدم که روی کانتر خم شده . دامنش باال  
کمی از نوشیدنی اش را سر باسنش را ببینم . . دوباره به عقب تکیه داد .    رفته و می توانستم کمی از

  به میلک شیر وارد و خارج می کرد  کشید و میله آن را بین دندان هایش گرفت و آن را

  نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم . با حالتی آهنگ گونه پاسخ دادم 

  _ میلک شیر من تمام پسرها رو به حیاط می کشونه

که سعی می کرد جلوی خنده خود را بگیرد یک قطره نوشیدنی در گلوی میکائیل گیر کرد . همانطور  
از آن از البه الی دندانهایش بیرون زد . نوشیدنی را باال گرفتم اما حاال به آن نیازی نداشتم چون بدنم 

  احساس گرم می کرد . .  برخالف اتفاقی که برای خانه افتاده بود آرام شده بودم

  ام و سنگین پرسید میکائیل به طرف جلو خم شد . با صدایی آر  

  _ و من چی ؟ 

لیوان خیره شده بودم آب گلویم را قورت دادم  . .  چه آهنگی او را توصیف می کرد ؟   در حالی که به
  کدام گروه ؟

در حالی که احساس می کردم پروانه ها در شکمم به پرواز در آمده اند سعی کردم نفس کشیدنم را  
  کنترل کنم

  رودخانه عمیق . . سه روز . .  رحمت . .  مشت مرگ . .  شکستن . .  بنجامین . .   _ 

  نفس عمیق و آرامی کشیدم . . ضربان قلبم باال رفته بود  

  _ ماهر . .  کرن . .  در این لحظه . . 

  به باال به او نگاه کردم 

  _  تو در همه چیز حضور داری

ا اندکی احساس درد آنها را باریک کرده بود . احساسی که من در چشم هایش نگاه مرا گرفته بود . ب 
در مورد او داشتم  . . . نمی دانستم دارد به چه چیزی فکر میکند اما می دانستم که   طی این سالها در

حاال دیگر می داند . . .  همواره آن را پنهان می کردم . . آن را نادیده می گرفتم . . طوری رفتار می کردم 
انند اینکه وجود ندارد  . . اما حاال با آغوش باز آن را در بر گرفته بودم و اهمیت نمیدادم او چه فکری م

  می کند . به خاطر چیزی که در درون من وجود داشت احساس شرمندگی نمی کردم 
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چند بار پلک زدم . لیوان را به لب هایم نزدیک کرده و یک جرعه سر کشیدم . احساس سوزش آن را 
ر گلویم احساس کردم . آدرنالینی که در بدنم جاری بود همه چیز دیگر را تحت الشعاع قرار می داد . د

  به او گفتم

  _  من خسته ام

  دانستم دنبال من می ایدو سپس بلند شدم و آنجا را ترک کردم . . . می 

  

  

* * * * * * *  

. صدای آرام باد بیرون . .  که   بودهخانه کریست در شب ها مرا می ترساند . همواره همین گونه  
های درختان به پنجره کشیده شود . .  همانطور که از راه پله ها پایین می رفتم و شد شاخهباعث می

از کنار ساعت پدربزرگ در راهرو می گذاشتم  . . در خانه بزرگ انعکاس پیدا می کرد . همواره به من 
گی جریان دارد . .  یک جورهایی ترسناک بود که بدانی یادآوری می کرد وقتی که ما خوابیم زند

بیدار هستند . . درختها با آرامش در جنگل ایستادند و خطر می تواند درست   موجوداتی آن بیرون
پشت در اتاق در تاریکی پنهان شده باشد . .  آن هم در حالی که تو در تختخواب گرم خود دراز 

 کشیده ای

ن احساس مرموزانه ای داشت . .  گوشه های تاریک زیادی در این خانه و خانه کریست همواره چنی
وجود دارد . جاهای زیادی برای این که بتوانی در آنها پنهان شوی . .  خانه پر از راز و رمز و سورپرایز 

دم کر . . . که احتماالً به همین دلیل بود که همواره خود را در حالی پیدا می  بود و این مرا می ترساند
که شبها اطراف خانه پرسه می زنم . از احساس ترس  . .  سکوت . . تاریکی . . لذت می بردم . و هم 

شوی که در طول روز از چنین چیز دیگری هم بود . . . در سکوت و سنگینی شب متوجه چیزهایی می
ه در خواب هستند کردند و وقتی فکر می کنند همنظر تو دور می ماند . .  چیزهایی که مردم پنهان می

  چندان در پنهان کردن آنها وسواس به خرج نمی دهند   دیگر

شب کامالً خاموش می شد . مانند این بود که یک دنیای عاشق این بودم که صدای خانه بعد از نیمه
یکدیگر پیش چشم هایت باز شده . همانطور که با پاهای برهنه وارد آشپزخانه شدم صدایی ایجاد 

جا جایی بود که اولین بار متوجه شدم آقای کریست از میکائیل می ترسد . .  نیمه شب نکردم . این
سال داشت . . به آشپزخانه آمده بود تا چیزی برای نوشیدن بردارد. .  و  ۱۶بود . .  آن موقع میکائیل 

نگاه کنم . کسی متوجه من نبود که در ایوان پنهان شده ام . .  از خواب بیدار شده بودم که به باران 
کنند اما جر پدرش وارد آشپزخانه شد. نمی توانستم متوجه بشوم دارند راجع به چه چیزی صحبت می

و بحث بین آنها باال گرفت . . و آقای کریست به صورت پسرش سیلی زد . . . از این حرکت  او متنفر 
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ریست و میکائیل چندان رابطه بودم اما چیزی نبود که قبالً آن را ندیده باشم . . . متاسفانه آقای ک
خوبی با هم نداشتند و این اولین باری نبود که میکائیل کتک خورده بود . .  اما این بار متفاوت بود . . 
این بار پسرش در آرامش آن را نپذیرفت . .  به سرعت دستش را جلو آورد و گردن پدرش را گرفت . .  

برای نفس کشیدن تقال می کرد . هرگز قبالً میکائیل را  با وحشت آنها را تماشا کردم که آقای کریست
ندیده بودم که این گونه رفتاری از خود نشان دهد . همانطور که ثانیه ها می گذاشتند کامال مشخص 

میکائیل بزرگتر از آن بود که پدرش دیگر روی او دست بلند کند و او را وادار به انجام کاری   بود که
. داشت خفه  ی کریست آن را می دانست . . .   پدرش شروع به سرفه کردن کردکند . ..  و حاال آقا

  شد . میکائیل باالخره او را رها کرد و پدرش با عصبانیت و با عجله آشپز خانه را ترک کردمی

این حرکت باعث شد میکائیل ماشین و حساب بانکی اش را از دست بدهد . .  اما فکر نمی کنم که  

  ی کریست او را لمس کرده باشد دیگر هرگز آقا

به طرف قفسه ها حرکت کردم و کره بادام زمینی را پیدا کردم . ان را در مقابل سینه ام پنهان کردم . .  
به اطراف نگاهی انداختم و کیسه بزرگ مارشمالو را نزدیک کانتر پیدا کردم . لبخند زدم و به طرف آن 

ت وهایم گرفتم . ..  اما ناگهان دستی از پشت سر به جلو حرکت کردم . به آرامی کیسه را بین انگش
  آمد و کیسه را از دستم گرفت . . . از جا پریدم و به سرعت نفسم را حبس کردم 

  میکائیل گفت

  _ فکر می کردم خسته ای 

ی آب دهانم را قورت دادم تا دهان خشکم را نرم کنم . چرخیدم . . به باال به او نگاه کردم . شلوار ورزش
سیاه به تن داشت و باال تنه اش برهنه بود . موهایش نمدار بود . احتماالً تازه دوش گرفته بود  . . 

  خواستم ناله کنم  . . . خدایا مرا دیوانه می کرد.می

با تمام اتفاقاتی که امشب افتاده بود نتوانستم به آن فکر کنم اما آخرین باری که میکائیل را دیدم در  
. . . بدنم منقبض شد  . . ناگهان ضربان نبضم باال رفت و تمام خاطرات آن روز به سرعت آن غار بود  

  به طرف من آمد 

بعد از آنکه به خانه رسیده بودیم هر دو راه های جداگانه ی خودمان را رفتیم . من مستقیم به طرف 
ه میکائیل شماره تلفن اتاق خودم رفتم و با عجله سعی می کردم با مادرم تماس بگیرم . . . باالخر 

  ماهواره ای کشتی را به من داده بود

اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردم . . بعد از اینکه چندین بار تماس گرفتم اما هیچ شانسی به  
دست نیاوردم تصمیم گرفتم دوباره فردا صبح امتحان کنم . حال مادرم خوب است . . . دیمون تنها می 

  ذارد و مرا بترساندخواست سر به سرم بگ
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بعد از آن که به تخت خواب رفتم دیگر خسته نبودم . از آن جایی که آخرین وعده غذایی ام صبحانه  
  بود ناگهان احساس گرسنگی کردم و به دنبال پیدا کردن غذا به طبقه پایین آمدم 

سعی کردم از میکائیل فاصله بگیرم اما چندان خوش شانس نبودم . .  کنار من آمد و دو قطعه نان  
برداشت . .  کابینت را باز کردم و دو بطری آب از آن بیرون کشیدم . او به طرف یخچال رفت و داخل 

کردن  آن را به دنبال پیدا کردن چیزی جستجو کرد . . همان طور که خودمان را سرگرم درست
چیزی نگفتیم . . یک مشت مارشمالو برداشتم و روی کره بادام زمینی که روی نان   ساندویچ میکردیم

  ها مالیده بودم پخش کردم . .  میکائیل همانطور که آشپزخانه را ترک می کرد گفت 

  _ بیا یه فیلم ببینیم 

  به سرعت سرم باال آمد 

  یک فیلم ؟

  فریاد کشید  در نیمه راه 

  سر راه دو بطری آب هم با خودت بیار_  و 

تنها موقعی که به همراه میکائیل فیلم دیده بودم زمانی بود که تریور هم در اتاق حضور داشت . در  
غیر این صورت آنقدر از او می ترسیدم که جرئت نداشتم به حریم خصوصی اش وارد شوم . چرخیدم . 

یم را به چنگ گرفتم و با دست هایی پر آشپز خانه را .  دو بطری آب از یخچال برداشتم . . بقیه غذا
  ترک کردم 

قرار   اتاق فیلم تاریک بود . و تنها به وسیله نور صفحه نمایش بسیار بزرگی که روی دیوار مقابل ما 
داشت روشن شده بود . اینجا مکان مورد عالقه من در تمام خانه بود . .  هیچ پنجره ای نداشت و 

  سنگ درست شده بودند . . که احساسی غار مانند به این جا می داد  تمام دیوارها از

و اینجا مکانی بود که معموالً میکائیل و دوست هایش زمانی که هنوز اینجا زندگی می کرد برای 
  تماشای فیلم جمع می شدند

 میکائیل بشقاب خود را به طرف مبل برد و درحالی که پشتش به من بود پایین نشست . خون در 
رگ هایم شروع به گرم شدن کرد . دست هایم میلرزیدند . نمی توانستم اطراف او آرام باشم . وارد 

اتاق شدم . . به طرف او رفتم و بطری آب را کنارش انداختم . . گوشه سمت راست مبل نشستم . . 
یدن نام همانطور که میکاییل لیست فیلم ها را جستجو می کرد شروع به خوردن غذایم کردم . با د

  فیلم فیلم" بیگانه ها در برابر درندگان " گفتم

  _  به نظر خوب میرسه
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  _ به نظر خوب میرسه ؟

سرم را به طرف او چرخاندم . به عقب تکیه داده بود . یک بازویش را پشت سرش قرار داده بود و  
  ی رسید پاهای کشیده و ماهیچه ایش را مقابل اش دراز کرده بود . . بسیار زیبا به نظر م

. .  به   قبال یک بار او را در حالی که همانگونه نشسته و دختری روی پایش نشسته بود دیده بودم 
  طرف دیگری نگاه کردم 

  امیدوار بودم احساس نیازی که همیشه در من وجود داشت از بین برود

ی بودی حداقل دوبار این وقتی دبیرستان  _ تو قبال اینو دیدی ریکا . قبال تو رو دیدم که اینجا نشستی و
  فیلم رو دیدی

  در واقع بیست و یک بار آن را دیده بودم  

  _ در نظر من که اشکالی نداره

روی دکمه کنترل کلیک کرد و فیلم شروع به پخش شدن کرد . با گذشت زمان موهای روی بازو هایم  
رفتم و به تلویزیون سیخ شدند و انگشت های پایم جمع شد . با هر دو دست ساندویچ را محکم گ

خیره شده بودم . .  می توانستم صدای میکائیل را بشنوم که بطری آب را باز میکرد . .  وقتی ملکه 
موجودات فضایی شروع به تخم گذاری کرد روی شکم روی مبل دراز کشیده بودم  . . شکمم زیر و رو 

یداد و زمانی که تیم دانشمندان شد . .  صداهای وحشتناکی که از تلویزیون می آمد در خانه اکو م
بدون توجه وارد غار شدند . بالش را برداشتم و پشت آن پنهان شدم . از باالی آن به تلویزیون نگاه 

می کردم . همانطور که تخم مرغ ها شروع به شکستن کردند و پاهایی باریک و دراز شروع به بیرون 
ش می شد . .  موجودات در هوا پخش می شدند آمدن از آنها کرد و موسیقی سریع تر و سریع تر پخ

و روی صورت یک زن فرود آمدند  .. سرم را پایین گرفته و آن را در بالش فرو کردم . وقتی صحنه 
  تغییر کرد صورتم را از کنار آن بیرون آوردم . به میکائیل نگاه کردم و گفتم

  _ این صحنه همیشه منو میترسونه

می کرد . چشمهایش روی پاهای من بود . به سرعت بدنم گرم شد . .  آیا اما او به تلویزیون توجه ن 
  اصالً فیلم را تماشا می کرد ؟ 

هنوز هم باحالتی ریلکس روی مبل نشسته بود اما چشم هایش کامال روی بدن من خیره مانده بودند . 
هایش را باال اورده و  و ناگهان مانند این که تازه متوجه شده باشد صحبت کرده ام . . . باالخره چشم

  به چشم هایم نگاه کرد . .  و سپس نگاهش را دوباره به تلویزیون داد و مرا نادیده گرفت

به آرامی توجه ام را به تلویزیون برگرداندم  . . اگرچه با خود در این فکر بودم که آیا هنوز هم دارد به  
  ا هایم نکردممن نگاه می کند یا نه ؟ . .  اما حرکتی برای پوشاندن پ
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کردند بیگانگان را شکار کنند و بالش را محکم در یک ساعت بعد همان طور که شکارچی ها سعی می 
به خود چسبانده بودم . . هر از گاهی چشم های میکائیل را روی خود احساس می کردم . اما نمی 

صحنه ترسناکی پخش  دانستم که آیا واقعی است یا تنها دارم تصور می کنم . ..  اما هر زمان که
میشد گرمای نگاه خیره ی او  را روی خود احساس می کردم . .  بالش را محکم تر و محکم تر بغل می 

  کردم تا زمانی که در پایان فیلم انگشت هایم درد گرفتند 

  _ از ترسیده شدن خوشت میاد مگه نه ؟

  صدای او را پشت سرم شنیدم 

  ی توئه منحرفانه  _  این یکی از اخالق های

  باریک کردم   سرم را به طرفش چرخاندم و چشم هایم را 

ترسیده شدم ؟  . . من از فیلم های ترسناک خوشم می آمد اما این یک   دوست داشتم
  منحرفانه نبود  اخالق

  دستش را روی ران هایش قرارداد . .  سرش را به عقب تکیه داد و مرا تماشا کرد  

  اک روی صفحه ظاهر می شد انگشت های پات پیچ میخورد _ هر موقع که یه موجود ترسن

چشم هایم را پایین انداختم . پا هایم را پایین آوردم و به آرامی صاف نشستم . به تمام فیلم های 
ترسناکی که دوست داشتم فکر کردم . . . متوجه شدن ماهیچه های شکمم منقبض شده و انگشتهای 

  پایم خم شدند 

نفس عمیقی کشیدم و آنها را مجبور کردم تا ریلکس شوند  . . . خیلی خوب باشه از اینکه ضربان 
قلبم شدیدتر می شد و زمانی که می ترسیدم احساس هایم قوی تر میشدند خوشم می آمد . . آن 

. یا پر از رمز و راز به نظر می رسید . .  طور که هر صدای کوچکی در شب یا هر صدای قدم برداشتنی

اینکه به طور قوی از فضای خالی پشت سرم آگاه بودم و احساس میکردم یک نفر آنجا در تاریکی 
  ایستاده 

دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد یا از کدام طرف اتفاق بیفتد لذت می از احساس ترس اینکه نمی
  بردم . .. 

  _ وقتی قبالً ماسک می زدیم  . . . 

  شد صدایش به یک زمزمه تبدیل

  تو رو تحریک هم می کرد   _ عاشقش بودی مگه نه ؟ این تو رو میترسوند اما و
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با دودلی چشم هایم را باال آوردم . قرار بود چه پاسخی بدهم ؟  اعتراف کنم این حقیقت دارد وقتی که 
  شد بدنم داغ کند ؟آنها شبیه هیوال ها به نظر می رسیدند باعث می

  دم  . . با صدای آرامی گفتم سرم را تکان دادم و ایستا 

  _ میرم به تخت خواب

  اما صدای میکائیل من را متوقف کرد  . .. به نرمی گفت  یک قدم برداشتم 

  _  بیا اینجا 

  سرم را چرخاندم . .  چشم هایم را باریک کردم

  بیا اینجا ؟  

پا میشدم منتظر ماند  زانویش قرار داد . در حالی که من این پا و آن  . . دستش را روی  صاف نشست

. . . او همواره در حال بازی کردن بود و من به او اعتماد نداشتم . . . اما وسوس بازی کردن بسیار 
  بزرگ  بود

  و حق با او بود . . . داشتم در این کار خوب می شدم . .  و یک جورهایی از آن خوشم می آمد 

وقتی به او رسیدم  . ..  دستش را روی کمرم  شروع به برداشتن قدم های کوچکی به طرف او کردم .
قرار داد و من را بین پاهای خودش کشید . .  همان طور که دوباره روی مبل افتاد من را با خود پایین 

  کشید 

به سرعت نفسم را حبس کردم . .  دستهایم به سرعت جلو آمدند . .  آن ها را دو طرف سر او پشت 
  به طرف او خم شده بودم خودم را باال نگه داشتم . به آرامی گفت  مبل قرار دادم . همان طور که

  _ بگوش

  با هر دو دست کمرم را گرفته بود 

  _ این تو رو تحریک میکنه

دهانم را بستم و سرم را تکان دادم . با نگاهی چالش آمیز به او خیره شدم . با آتشی در چشم هایش  
  گفت

  _ میدونم که همینطوری فکر می کنی

  ی تونستم ببینم بعداً چه واکنشی نشان میدهد نم 

  _ وقتی منو میدیدی که اون ماسک رو زدم ؟ . . . تو یکم ذهنت منحرفه . .  قبول کن
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لبهایم را بین دندان هایم گرفتم و سرم را به طرف دیگری چرخاندم . .  اما ناگهان سرش را جلو آورد و  
چشمهایم را بستم . ..  اوه خدا . . . گرمای لبهایش وارد بین دندان هایش گرفت . .    پوست گردنم را

شکمم شد . ..  آن را رها کرد . نفسش را به آرامی روی پوستم بیرون داد و دوباره آن را بین دندان 
  طور که به بوسیدن و گاز گرفتن من ادامه می داد گفتهایش گرفت . همان

  بپوشمش  ای میتونم_  هنوز هم دارمش . طبقه باالست . اگه ازم بخو

  نه نه من اینگونه نبودم 

  سعی کردم خودم را از او دور کنم . . . اما من را محکم گرفته بود  

  _ میکاییل . . . بزار برم

ناگهان احساس کردم تلفنم در جیب شلوارم به ویبره درآمد . هیچ اسمی روی صفحه ی تلفنم ظاهر  
  نشد . . اگرچه متوجه شدم شماره تلفن مادرش است 

  فکر میکردم شماره او را در بین مخاطبین ذخیره کرده بودم ؟

    دهمبه خاطر آوردم مادرم به همراه اوست . . . می باید به این تلفن پاسخ ب 

  هول دادم  دست هایم را روی سینه ی او قرار دادم و او را به عقب 

  _  ولم کن . مادرت داره زنگ میزنه 

  تنها خندید

دست هایم را گرفت و من را روی شکم روی مبل انداخت . با وزن بدنش من را روی آن میخکوب کرد .  
چشمهای گشاد شده دیدم که آن را چند نفس میکشیدم . تلفن را از دستم گرفت . .  با   به سختی  .

   اینچ مقابل صورتم قرار داد و انگشت دستش باالی دکمه سبز رنگ پاسخ شناور ماند

 _ میکاییل نه

  احساس  وحشت باعث شد  شش هایم درد بگیرد . . .   اما به هر حال آن را فشرد . سکوت برپا شد  

  داخل موهایم  زمزمه کرد 

  _ بگو سالم

تکان دادم  .می ترسیدم صدای مرا بشنود . اما ناگهان میکائیل شروع به بوسیدن و نوازش من سرم را  
  کرد . . ..  لعنت

  _ هیشششش 
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  گفت   صدای مادرش را شنیدم که با دودلی

  _ سالم ؟

  اما من نمی توانستم به خوبی نفس بکشم . میکائیل زمزمه کرد 

  _ بگو سالم

خش دار تر بود . آب دهانم را قورت دادم . لب هایم خشک شده عمیق تر و   اما این بار صدایش 
. ضربان قلبم را در گوش هایم می شنیدم . در حالی که سعی می کردم ناله نکنم با صدای خفه   بود

  ای گفتم

  خانم کریست  _  سل . . . سالم

  

نستم امی د .بیاید   احساس لذت نوازش دست های او باعث می شد خونم به جوش . . .  اوه خدا 
 نمی توانم برای مدتی طوالنی کنترلی روی خود داشته باشم

  خوشحال و شاد گفت یخانم کریست با صدای 

فقط میخواستم  ه .اینجا منطقه زمانی متفاوت. ریکا خیلی متاسفم که اینقدر دیر تماس گرفتم  _

  بدونم همه چیز خوبه ؟ 

میکائیل مو هایم را گرفت و سرم را به طرفی خم کرد و با شدت   کردم تا صحبت کنم اما زدهانم را با

منتظر بودم تا آن را نادیده  . .  روی زخم روی گردنم آمد لب هایش . شروع به بوسیدن گردنم کرد
  اما به آرامی روی آن را شروع به بوسیدن کرد  . .  بگیرد و به طرف دیگری برود

  تخانم کریست گف

  ریکا ؟  _

می خواستم از او یک سوال . .  صبر کن  ؟ چه چیزی پرسیده بود . .  چیزی پرسیده بود. .  اوه بله 

  خواستم با او تماس بگیرم زیرا . .می . .  بپرسم

  بله___ . ام ._ 

با  . میکائیل دستش را از زیر لباسم باال برد و شکمم را نوازش کرد دیگر نتوانستم فکر کنم  اما وقتی 

  بیخ گوشم گفت یصدای غرش مانند
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می بندم این . . شرط شرط میبندم ازش خوشت میاد . . شرط میبندم ترسیدی  . . . ترسیدی ؟ _
  و این در صورتیه که هنوز هم باهات نخوابیدم  . .  بهترین لحظه ایه که داشتی

  پرسید این بار خانم کریس با حالتی اورژانسی تر

  ریکا ؟  _ 

با شدت بیشتری  میکائیل همان طور که. دوید   موجی از گرما زیر پوستم. به تندی نفس میکشیدم 

  گفت کرد مشروع به بوسیدن گردن

  خیلی نرم و خوشمزه ای _

  ناله کردم 

  اینجا همه چیز خیلی خوبه .  بله . .. . خانم کریست متشکرم که تماس گرفتید _ 

  وهایم خندیدصدای میکائیل را شنیدم که میان م 

  پاسخ داد 

تا حاال توی دکلور با میکائیل برخورد داشتی ؟ بهش گفتم حواسش بهت باشه  . اوه خوبه عزیزم _ 

  شاید به چیزی نیاز داشتی

  میکائیل در حالی که خودش را بیشتر به من می فشرد گفت 

  به چیزی نیاز داری ؟  _ 

  با نفس نفس گفتم

  بله  _ 

  به سرعت ادامه دادم . متوجه شدم که مادرش آن را شنیده .  . سپس چشم هایم گشاد شد

  ام . . بله دو سه باری اونو دیدم  _ 

میدونم گاهی اوقات خشن به نظر می رسه اما می  . خوب اجازه نده زیاد بهت فشار بیاره_ 

  رفتار خوبی داشته باشه   تونه

  باعث شد بدنم به لرزه دربیاید . میکائیل از روی گردن تا گونه ام را بوسید و گاز گرفت

  االن باهات رفتار خوبی دارم درسته ؟ _ 

  لب هایش را روی فکم کشید 
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  بله درسته 

  اگه مادرم متوجه بشه تا چه اندازه رفتار خوبی باهات دارم دستمو قطع میکنه _ 

  سعی کردم از البالی دندان هایم بگویم

  میتونم از پس اون بربیام  . نیازی نیست نگران نباشید خانم کریست _

  بیخ گوشم زمزمه کرد

  میتونی ؟ _

قبل از عید شکرگزاری با یک عالمه  . حاال خوب درس بخون. خوشحالم این رو میشنوم  _ 

  برمیگردم هدیه

  با ناامیدی زمزمه کردم  . سرم را چرخاندم 

  تلفن رو قطع کن  خواهش می کنم_ 

  من کشید روی لبهای را هایش. . لب  لبخند زد  

تریور پسر خوبیه و به من . .  پدرم همیشه وفاداره . نگران نباش اون هرگز متوجه چیزی نمی شه  _ 

در نور روز باعث میشم امنیت  . .  دارم ومن حواس دوست دختر برادر کوچکم ر  . میشه اعتماد کرد

  . .  داشته باشه و در تاریکی شبها بهش حمله نمی کنم

به . و به سختی می توانستم نفس بکشم  می تپید قلبم به شدت . ی مبل بیفتدسرم رو ماجازه داد 

  سختی گفتم

  یک نفر داره در میزنه باید برم خیلی خوب ؟  . متاسفم خانم کریست _ 

  عقب انداختم و ناله کردم  سرم را . دستم را باال آورده و تلفن را قطع کردم

  اوه خدا _ 

  این دیگر چه کوفتی بود ؟. . .  اما ناگهان از روی من بلند شد  

وول  . .  دستهایم را گرفت و باالی سرم محکم کرد . من را چرخاند و سپس دوباره باالی سر من آمد 

    خوردم

  چرا متوقف شدی ؟ . .  خدایا  . . میکائیل نه_ 

  با غرش گفت . .  دم را به او چسبانم سعی کردم خو . وزن او روی بدنم احساس بسیار خوبی داشت
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حق نداری از بدن من لذت ببری تا زمانی که حقیقت  . نی لعنتیوبه من بچسب وحق نداری خودت ر _ 
  به من نگی ور 

  با عصبانیت گفتم 

    منظورت چیزیه که میخوای بشنوی ؟ ؟ م حقیقتوکد _ 

  درسته ؟ه . این که ترسیدن تو رو تحریک می کن _ 

  نه _ 

تواند چنین و دیگر نمی . .  چرخاندبتواند مرا روی یک انگشت می بایست بفهمد نمی. .  نت به او لع 

 دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم و به او اخم کردم و سرم را تکان دادم  . رفتاری با من داشته باشد
 . .  

بدنم منقبض شده بود . با عصبانیت روی هم فشار داد  را فکش . نافذش خشمگین شدند  چشم های

او نمی توانست چیزی که میخواهد را به  . .  اما من برنده شدم. . .   و به طور لعنتی به او نیاز داشتم 

  دست بیاورد

نمی خواستم از  . به سرعت از اتاق فیلم بیرون رفتم و از پله ها باال دویدم از روی مبل بلند شده  . . 

  عصبانی بودم و خوشحال بودم و بدنم پر از نیاز بود و پر از انرژی بودم   ماو فرار کنم اما به اندازه جهن

صورتم را در بالش فرو  م .خودم را روی تخت خواب انداخت . در اتاق خواب را محکم به هم کوبیدم

تا عمق وجودم به او نیاز  . خنکی ملحفه ها هم باعث نشد احساس نیاز بدنم کم شود  کردم اما حتی

میخواستم انقدر با احساس ناامیدی به من حمله  د . . .می خواستم از من سوء استفاده کن. داشتم 

  کند که چنین احساسی را هرگز به کسی یا چیزی نشان نداده باشد 

احساس گرما و نیاز در چشم هایش  . . . او که یک ربات نبود ؟  آنگونه متوقف شود  چطور توانست
  درست است ؟ . .  او هم من را میخواست . را اشتباه برداشت نکرده بودم

چیزی او را عقب نگه . .  خیلی خسته شده بودم  . .  اهی کشیدم و سعی کردم خودم را آرام تر کنم 

در   مدام با من مبارزه می کرد و من را بازی می داد اما من هم حاال یاد گرفته بودم که . می داشت

  برابر او به جنگم

  

  

* * * * * * * 
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آرنج هایم را روی زانوهایم قرار داده بودم و به طرف جلو  . روی صندلی کنار تخت خواب نشسته بودم
شب  . دستهایم را در یکدیگر گره کردم . او را تماشا کردم که در خواب عمیقی فرو رفته بود . خم شدم

نور خورشید را دیدم که از البه الی  . .  سرم را چرخاندم . تکرار می شد مگذشته بارها و بارها در ذهن

 او دوباره سرم را به طرف. دندانهایم را روی یکدیگر فشردم  . پرده های پنجره به داخل می تابید

وقتی اینگونه در خواب   . آماده نبودم شب به پایان برسد . اماده نبودم که روز شروع شود . برگرداندم

می خواستم این  . .  چشم هایم را روی بدن او سر دادم. به نظر می رسید   عمیق بود بسیار زیبا
  . .  لحظه را متوقف کنم

هرگز با کسی اینگونه بازی  . هرگز با زنی نبودم که اینگونه مانند او احساسات من را تحریک کند 

  . .  وقتی کنار او بودم احساس لعنتی گمشدگی میکردم. نکرده بودم 

قادر نبودم چشم هایم را از  . دست هایم را بین موهایم فرو کردم .م روی صندلی به عقب تکیه داد  

شرط  . .  قبال به من گفته بود که به من اعتماد ندارد اما می دانستم این یک دروغ است. او بردارم 

هر  . من و او مانند یکدیگر بودیم . میبندم من تنها کسی بودم که بیشتر از همه به او اعتماد داشت
و باالخره یکدیگر ؟ . . بایست به چه کسی خود واقعی مان را نشان بدهیم ه می کردیم که میروز مبارز 

  را پیدا کرده بودیم

  متاسفانه . . . کارمان ساخته بود  

. . می   آماده نبودم  . چشم هایم را بستم و سعی کردم آن را نادیده بگیرم. تلفنم به صدا درآمد 

او را نوازش کنم و بیشتر با  حمام کنم . . مام را اماده کنم و او را به آرامی خواستم او را بردارم و وان ح
میخواستم وانمود کنم که دوست هایم منتظرم نیستند . . . . و اینکه قرار نیست دنیای .  او بازی کنم 

  ریکا متالشی شود

احساس می  م .رار دادسرم را در دست هایم ق م .به طرف جلو خم شد . تلفنم دوباره به صدا در آمد  

نمی بایست  . .  می بایست این گونه به او نگاه کنمن  . نزدیک می شوند نم کردم که دیوارها دارند به

و نمی بایست نیاز داشته باشم که او را در آغوشم احساس  . .  عاشق این باشم که او را نوازش کنم

  و من نمی بایست او را بخواهم . . . نمیشد  هم  هرگز. او مال من نبود  . .  کنم
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به پایین خم شدم و صورت زیبای او را به دقت نگاه . به طرف تخت خواب حرکت کردم . . ایستادم 
  کردم

  چرا اینکارو با من کردی ؟. من نمیتونم تو رو انتخاب کنم . لعنت بهت  . لعنت بهت ریکا _ 

آمده  ند تماس بی پاسخ و چند پیغام برای مچن. بیرون کشیدم  م راهمراه فن. تلسرم را چرخاندم  

  تنها برای کای پیام فرستادم :  . بود که هیچ کدام از آنها را چک نکردم

  " تمومش کن" 

حاال دیگر همه چیز تمام  . همان طور که تلفن را دوباره در جیبم قرار می دادم به ریکا خیره شدم 

  شده بود و هیچ راه برگشتی وجود نداشت

  

  

  

 

 

3 ��� ��� 

 

همه جوان ها  . چراغ بقیه ماشین ها جاده را روشن کرده بود . ماشین را در جاده شنی پارک کردم

شب پر از سر و صدا  . آینده سیستم هایشان را برپا کرده بودند های اینجا جمع شده بودند و دی جی

مطمئناً میخواستم ببینم چگونه با دوست هایم . این چیزی بود که من منتظرش بودم  . و هیجان بود
آیا می توانست در دنیای ما برای   آیا میتوانست پا به پای دوست هایم پیش برود ؟ . .  ایدمی  کنار 

  ایجاد کند ؟   خود جایگاهی

کمی  تا . مادر خودش و تریور دور کنم. . ام واقعاً میخواستم این بود که او را از خانواده  ا چیزی کهام

دهد بقیه چه فکری راجع به او می کنند یا چه خواستم ببینم وقتی دیگر اهمیت نمی. می شود  ریلکس

وقتی که باالخره متوجه بشود تنها نظری که  ؟ چگونه است اش انتظاری از او دارند شخصیت واقعی
  ؟ واقعاً اهمیت دارد نظر من است
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این بدین معنا نبود  . . اما ره من را زیر نظر داشتاگرچه وقتی بزرگ می شدیم او کسی بود که هموا 
   هنوز هم روزی که به دنیا آمده بود را به خاطر دارم . .  نبودم  که من همیشه از حضور او آگاه

و وقتی که پدرم او را از آغوش . وقتی مادرم اجازه داد او را در آغوش بگیرم  . .  ان صبح خنک نوامبر 

درک می   حتی در سه سالگی.   زمان یک نوزاد بود قرارداد ان که خودش هممن گرفت و کنار تریور 

  کردم که او به تریور تعلق دارد 

می خواستم بچه را ببینم و می . خواستم او را دوباره در آغوش بگیرم می. من تنها همه جا ایستادم 
. من را پس میزد  . اما جرات نداشتم به پدرم نزدیک شوم . خواستم در این جشن شریک باشم

  و مطمئن شدم که هرگز اهمیت ندهم . .  بنابراین اهمیتی ندادم

تریور با هم به  مطمئن میشدم وقتی او و می گرفتم .وقتی بزرگ می شدیم بارها و بارها نگاهم را از او  

او  هستیم متوجه  و مطمئن میشدم وقتی در یک اتاق .  کالس می رفتند راجع به آنها فکر نکنم  یک

با  . .  مطمئنم شدم خیلی با او صحبت نکنم . او را احساس نکنم  و یا وقتی کنار من نشسته م .نشو

  اجازه ندهم به من نزدیک شود. .  مهربانی با او برخورد نکنم 

هر چیزی  . او پدرم به زور او را از من میگرفت . به یک دسته تعلق نداشتیم. ما او خیلی جوان بود  

  آزار می دادم ؟  چرا باید خودم را. .  که من را خوشحال می کرد از من میگیرد 

و خشم و  . .  را به احساس نارضایتیمو عصبانیت  ندبهانه ها از درون من را میخورد این

.  روزی آمد که بالخره واقعا دیگر اهمیت نمی دادم ند .کردنارضایتی را به تنفر تبدیل می احساس

       رسید این روی او تاثیر ندارداگرچه به نظر می  . 

. گرفتم بیشتر به طرف من کشیده می شد می بیشتر خودم را عقب می کشیدم و از او فاصله  هچ هر
قبل از این که امروز وارد  . به کالج رفتم و به ندرت به خانه می آمدم . بنابراین از او دوری می کردم

  بود که او را ندیده بودمکالس شوم برای ماه ها   ان

مانند یک  . .  بسیار زیبا و جوان به نظر می رسید. . آنجا نشسته بود  امروز که وارد کالس شدم او 

  لعنتی ی فرشته

می خواستم او را از  . حرکت کردم او طرف به م خودم را کنترل کنم وستنتوان . .  دست خودم نبود 

دانستم م نگاه کرد مییاه وقتی سرش را باال آورد و به چشم.  .  روی صندلی بلند کنم و با خود ببرم
. . دوباره او را پس بدهم  مقادر نبود . .  توانستم متوقف شوممینکردم اگر این کار را می. .  توانم نمی

  چرا او ؟ . . 

د . داشتنم که همواره پشتم را انو دوست . .  کسی که همیشه مرا دوست داشت. . چرا با وجود مادرم 

  ؟ به ریه هایم نفس می داد و باعث می شد خون بدنم داغ شود  این اریکا فین بود که . 
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و وقتی امشب مقابل کلیسا خودش را نشان داد دیگر از . . کرد می  او همواره زیر پوست من نفوذ 
لعنت به . . . رانم از اینکه او را عقب ب . .  این که نیاز به نزدیک شدن به او را انکار کنم خسته شدم

نزدیک   ممکن بود وقتی همه چیز تمام شود قادر نباشم دوباره به او اجازه بدهم به من. . . همه اینها 

  . . . اما تنها میخواستم ببینم که شب ما را به کجا میبرد  . . شود

. و یکی از ما بود ا . م از او خوششان می آمدناتو دوس. . او خیلی دل و جرات داشت  . . و ناامید نشدم

 . .  

  ویل ریکا را به خود نزدیک کرد و گفت. م یهمه از آن پیاده شدو ماشین را خاموش کردم  

  بیا اینجا هیوال کوچولو _

به نظر می رسید داشت  . ویل دستش را روی صورت او می کشید. از باالی شانه به آنها نگاه کردم  

 . .  پایین آورد چیزی که در دستش بود را دیدم  راوقتی انگشت هایش  . چیزی روی آن می کشید

  واکس کفش 

 که اگر ماسک هایمان شکستند .  . داشبورد ماشین قرار داده بودیم برای محکم کاریدر ما آن را 

  بتوانیم از ان استفاده کنیم 

  یشخند زدنکارش را تمام کرد و به او 

  حاال یکی از مایی  . .  رنگ آمیزی جنگ _ 

خطوط سیاه از پیشانی و یک طرف صورتش تا چانه .   لبخند کوچکی روی لبهایش بود . چرخیدریکا 

. احساس یورش در سینه ام را نادیده گرفتم . سینه در هم فرو کردم   بازوهایم را مقابل . ادامه داشت

  شرور به نظر می رسید . . 

را که به سرعت به داخل خانه می  صدای خنده و فریاد آدمها.  چند قطره باران روی صورتم نشست 
به لبخند   هایش بلو   سرش را به عقب داد . .  یک قطره باران روی صورت ریکا افتاد. رفتند شنیدم 

  زیبایی باز شدند

  کای فریاد کشید 

  بزن بریم  _ 

کای و دیمون در دو طرف من بودند در حالی که ریکا و ویل .  به طرف خانه حرکت کردم  م وچرخید

نوشیدنی می  د . .داخل خانه همگی برای شب شیطان میرقصیدن ند .پشت سر ما حرکت میکرد

  خورند و اهمیت نمی دادند چگونه به نظر می رسند
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لیوان بزرگ  ۴بدون درخواست  .  همان طور که به داخل می رفتیم مردم با ما احوال پرسی می کردند 
. . ن طور که آنها را به دست ما می داد لبخند میزد دختر جوانی هما . آبجو روبروی مان نمایان شد

  نوشیدنی خود را به ریکا دادم و گفتم

  به یکی دیگه نیاز داریم  _ 

دور کمرش حلقه شد و او را از روی  یهای ومن بگیرد باز  لیوان را از دست بتواند اما قبل از آن که ریکا

  دای بلند خندیدکرد و با ص بسبه سرعت نفس خود را ح . زمین بلند کرد

دور و بر   کسی که همانطور که به خاطر می آورم در دبیرستان همواره . .  همانطور که دوستش نوا 
 میخواستم دست . بدنم منقبض شد . . او را داخل بازو هایش به هوا پرتاب می کرد د . . او می چرخی

 ددم که آنها نه تنها با هم دوست بودناما بعد به خاطر آور . .  ای لعنتی او را از بدن ریکا جدا کنم ه

  ببیند   اجازه نداده بود ریکا در دست های مایلز آسیب بیشتری  بلکه او کسی بود که

  من را داشت بنابراین تاکنون اعتماد

  گفت    همانطور که ریکا را روی زمین می گذاشت 

   این هفته گفتی که نمیخوای امشب بیرون بیای . . خوب ریکا_ 

  آنها را باریک کرد  . به طرف ما آمدند هایش سپس چشم 

  تو با اون هایی ؟ حالت خوبه ؟_ 

پسرها و من  . دنها را تنها گذاشتم تا با یکدیگر احوالپرسی کنچرخیدم و آن . تقریباً خرناسه کشیدم 

صندلی ها دیدن ما محض به  . دور آن نشسته بودند حرکت کردیمبه نفره که چند نوجوان  ۴یک میز 

.  نوشیدنی های بیشتری در مقابل ما قرار داده شد. شت صندلی تکیه دادم پرا  دستم . را خالی کردند

از باالی شانه به عقب نگاه کردم و دیدم که ریکا و نوا با یکی دیگر از دوست های شان احوالپرسی  . 
وا یک نوشیدنی به دست ریکا داد وقتی دیدم ن . دختری که اسم او را به خاطر نمی آوردم. . د نمی کن

در حالیکه هنوز هم اخم روی صورت . اما ریکا آن را قبول نکرد  . .  ابروهایم به یکدیگر گره خورد

داده بود که از نریکا نشان  به اگر آن درس کوچک با مایلز . .  خوب است م . . چرخید مداشت

آخرین چیزی که  . را تنبیه کنم پس می بایست حسابی او  هیچکس جز من نوشیدن قبول نکند

زمانی که من در دانشگاه بوده . .  نزدیک بود برای او   مدام در ذهنم اتفاقی که  میخواستم این بود که
  و این جا حضور نداشتم بیافتد را تصور کنم

ن آرام بودیم و اتفاقات اطرافما . تکیه دادیم نصندلی های مابه کشیدیم و  مان را سرنوشیدنی های  

دیمون سیگارش را روشن کرد و به دختری که وسط اتاق می رقصید و با چشم  . را نگاه می کردیم

پشت لیوان آبجو از   بیرون آورده و لیوان ش راویل سویشرت . .  هایش دیمون را می خورد خیره شد
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طرف در در حالی که کای مدام سرش را میچرخاند و نگاه های دزدکی به  . .  گلویش پایین می داد
  میدانستم دارد به ریکا نگاه میکند . .  روانه می کرد 

. . سعی می کردم اهمیت ندهم . مستقیم به روبرو خیره شدم  . قبض شدنددنم منماهیچه های ب

  چه برسد به یک زن  . .  هیچکس بین دوستان قرار نمی گرفت

سویشرتش را از روی سر باال کشید و  ریکا را دیدم که.  به باال نگاه کردم . شنیدم  یصدای خنده آرام

آن را روی صندلی خالی کنار من پرتاب کرد و  . لبخند بزرگی روی صورتش بود . آن را بیرون آورد
   . .  دوست هایش را همانطور که او را به طرف وسط اتاق برای رقصیدن می کشیدند دنبال کرد

یک اینچ از پوست  . شت من را می کشتآن تاپ نازک و چسبیده داسرعت نفس هایم بیشتر شد . . 

نازک آن به سختی لباس را روی شانه هایش نگه داشته   بندهای. نرم و برنزی شکمش نمایان بود 

مانند   موهایش . بدن او به طور لعنتی جذاب بود . تقریباً چیزی برای تصور باقی نمانده بود . بود

. .  قص اش در آن شلوار جین خودنمایی می کرد باسن کامل و بی ن . آبشاری پشت کمرش ریخته بود

  را آرام کنم  ماسعی می کردم فکر لعنتی   . . ناله کردم . . در شکمم پیچید یگرمای شدید . . . لعنت. 

کردم که با هر ضربه آهنگ بدنش طور که ریکا را نگاه میهمان د . .وسط اتاق رسیدن شاو و دوستان

. ور بدنم پیچید و آن را از گرما پر کرد به دو تاب میداد ریتم آرام آهنگ را می چرخاند و به کمرش پیچ 

ریکا   همان طور که به جای آن به . .  دیمون نگاهش را از دختری که به او خیره شده بود برداشت. 

ریکا خندید و به دوستش اجازه داد که او را . خیره شده بود ابری از دود سیگار باالی سرش ایجاد شد 

در ریتم موسیقی خودشان را گم  . هر دو هماهنگ با یکدیگر حرکت می کردند . بین بازویش بچرخاند
  کرده بودند

و به هر حال او هیچ . .  اگر تا این اندازه رقصیدن او جذاب نبود ممکن بود احساس حسادت کنم  

ه من می انداخت نگاه های دزدکی کوتاهی که از آن طرف میز صبحانه ب. شانسی با ریکا نداشت 

  داد در خود داشتند لبخندهایی که به او تحویل می  گرمای بیشتری از

می دانستم  . .  به کای نگاه نکردم . .  ویل آرنج هایش را روی میز قرار داد و او هم به ریکا خیره شد

  که قطعا دارد او را تماشا می کند

در حالی که . .  دستش را دور گردن نوا انداخته بود . ریکا با حرکتی زیبا و آرام باسنش را تکان میداد  

بسیار به یکدیگر   دختر دیگری که دوست بود پشت سرش آمده و هر سه در حالی که بدن هایشان

گرمای شدید به پایین تنه ام هجوم  . روی صندلی جا به جا شدم . نزدیک بود با آهنگ تکان میخوردند

  دیمون زمزمه کرد . آورد 

  . . لعنتیا خدا _ 
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چشم های ویل گشاد شده بود و می توانستم بگویم تحریک شده  . صورتش را به طرف ما چرخاند 
  کای گفت . است

  به هیچ عنوان امکان نداره تریور بتونه از پس اون بر بیاد _

برادرم کوچکترین سرنخی . . . نه  . نمایان شود ماما اجازه نداد . یشخندی روی لب هایم نشستن 

هرگز نمی توانست چیزی که ریکا به آن نیاز  . که چطور باید با دردسری مانند او رفتار کند نداشت

  دارد را به او بدهد

سرش را به عقب پرتاب کرد و با دیوانگی بیشتری شروع  . ریکا خندید و موهایش را در هوا تکان داد 
  کای گفت . کرد  به رقصیدن

  ساله نیست مرد ۱۶ی کنی مثل اینکه یه دختر میکاییل ؟ طوری داری به اون نگاه م _ 

قبل از آن که به سرعت دوباره چشم هایم را به طرف ریکا   . به طرف او انداختم ینگاه سریع 

همگی ما قبل از آن که به سن قانونی برسیم رابطه جنسی را  . . ی گذاشتمسر به سرم  م .برگردان
ساله  ۱۶کردیم مانند اینکه یک نوجوان تجربه کرده بودیم و همگی ما داشتیم طوری به او نگاه می

  نیست

  دیمون در حالی که دود سیگارش را بیرون می داد گفت 

ن پس توی موقعیت مناسبی نها تونستن راه بر اوخوب میدونی من چی میگم ؟ به محض اینکه  _

  هستن

  ویل صورتش را درهم کرد 

  اوو تو مریضی  _

دانستم که زن ها ا از طرفی میاما داشت شوخی میکرد تنهدیمون  . سرم را تکان دادم . سپس خندید

بودند که از آنها استفاده کند و مانند یک سنگ در نظر او بی جان و بیروح  ای تنها برای او وسیله
  بودند 

م را پایین گذاشته و به انوشیدنی یم . پیش ما آمده و سرگرم صحبت شد  د از مدتی اعضای تیمبع

بعد از گذشت چند دقیقه چشمهایم را باال . صحبت های پسر ها با بقیه اعضای تیم گوش می دادم 

  به سرعت احساس ناآرامی در بدنم نشست . . و آورده تا ریکا را چک کنم

سرم را به طرف پله ها . دوستان او هنوز هم داشتند میرقصیدند . کردم  اطراف اتاق را بررسی 

درست در همان  . . . چرخاندم و باالخره او را دیدم که داشت به طرف طبقه دوم حرکت می کرد
به باال رفتن از پله ها ادامه داد  . .  ای من قفل شده چشم هایش به چشم. . لحظه سرش را چرخاند 
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همان طور که او را دنبال می کردم . ی بلند شده و به طرف راه پله ها به راه افتادم از روی صندل. . 
  چشم هایم را پشت او ثابت نگه داشته بودم 

مقابل یک نرده  . .  او را دیدم که در تاریکی . های فضول بودطبقه دوم کامال خالی از جمعیت و چشم

سر و صدای موسیقی طبقه پایین خیلی دور از ما به نظر  .  ایستاده و از پنجره به شب نگاه می کند

  داشتم چه غلطی میکردم ؟. می رسید 

  به آرامی گفت 

تقریباً جادویی به نظر   ی.میتونی فانوس ها رو بب . از منظره خونمون از این فاصله خوشم میاد _ 
  می رسه 

از آنجایی که خانه ما در ارتفاع باالتری ساخته شده  .  پشت سر و ایستادم و به تاریکی خیره شدم

قابل دیدن ند خانه هایی که بین درختان ساخته شده بود . بود از این فاصله به راحتی قابل دیدن بود

از این فاصله به نظر می رسد خانه ما تنها چند  د .به خوبی واضح و روشن بودنها نبود اما عمارت 

  داینچ با یکدیگر فاصله دار 

  به آرامی گفت 

میدونم هیچ معنایی برای تو نداره اما برای اولین بار در طی مدت ها احساس . برای امشب متشکرم  _ 

  خوبی داشتم

گمراه و در قفس گیر  . . سردرگم. ریکا بسیار شبیه به چند سال گذشته من بود  . به او خیره شدم 

در سنین نوجوانی آن را بفهمد این بود که  که هر کس می بایست یارزشمندترین درس . افتاده بود

مجبور نیستی کاری که نمی  . مجبور نیستی در واقعیتی که یک نفر دیگر برای تو ساخته زندگی کنی
هرگز هیچ کدام از ما نمی توانیم قدرت کامل خود را متوجه بشویم تا زمانی که  . خواهی را انجام دهی

هر چه بیشتر این کار را بکنیم کمتر به . د را امتحان نکنیم خود را به دردسر نیانداخته و شانس خو

  آزادی احساس خیلی خوبی داشت . .  دهیمچیزهای دیگر اهمیت می

خدایا می خواستم او را  . .  با احساس نیاز سرمست شده بودم . رایحه بدن او را استشمام کردم 

سرش را چرخاند و با آن چشمهای  . تمام شب این احساس نیاز در من شدیدتر می شد. . لمس کنم 

  .بزرگ به من نگاه کرد 

اما امشب  . . . . تو هرگز قبال به من نگاه نمی کردی  میرقصیدم به من نگاه میکردی  وقتی داشتم_ 

  این کارو کردی
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قرار دادم و او  شردنگرا مقابل  دستم. شکمم به هم پیچید   همانطور که تقال می کردم مقاومت کنم 
 را چطور می تونستم این کار . و او را محکم تر از آنچه که باید نگه داشتم . . .  را به سینه خود فشردم

  محکم روی یکدیگر فشردم   چشم هایم را ؟ . . نکنم

  نادیده گرفتن تو داره سخت میشه_ 

دیگر نمی توانستم مقاومت کنم . چشمهایم را باز کردم  . ناله کرد و بدنش را بیشتر به من چسباندند 

لب های پر و نرمش به من التماس  . .  دستم را داخل موهایش فرو کردم و سرش را عقب کشیدم. . 
سال  ۱۶و تنها ا . . می بایست خودم را از او دور کنم. روی آنها قرار دهم را که لب هایم  ندمی کرد

  لعنت . . . داشت

وقتی او را  م .را به آرامی روی شکمش قرار داد مدست دیگر  . داشتملبهایم را باالی لبهای او نگه  

  ناله کرد . .  نوازش کردم از جا پرید

  میکاییل _ 

   مزمزمه کرد  باالی لب هایش . به سختی نفس می کشید 

  خیلی نرمی_ 

  . همانطور که پوست نرمش را نوازش میکردم گرمای نفس هایش را روی لب هایم احساس می کردم  

وانمود کنم تو رو   برادرم فکر میکنه تو مال اونی . . . کاری که من همیشه انجام می دادم این بود که_ 

  برای خودم نمی خوام

. .  خودم را عقب کشیدم  . ی من را لمس کنداه سعی کرد جلو بیاید تا لب. لبهایش را لیسید  

  ناامیدانه گفت  با حالتی . لبخندم را پنهان کردم

  ئیلمیکا _ 

  حقیقت داره ؟ تو مال اونی ؟ _

  لب پایینش را بین دندان هایش گرفت و سرش را تکان داد و گفت 

  نه _ 

احساس می کردم لباس هایم  . مکیدما و لب پایینش ر  ملب هایش را بین دندان گرفت  به سرعت 

گرما و عطر بدن او در  . روی گونه تا گوشش را به آرامی بوسیدم . دیوانه شده بودم. برایم تنگ شده 

رکت کردن سرش را چرخاند و با حرارت و سختی مبه محض اینکه به طرف گردنش  . خودم را گم کردم

  زمزمه کردم . .  خدایا . لبهایم را بوسید
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  چه دختر خوبی  _

  کشیدم  شزبانم را روی لب پایین

  بگو_ 

  ریکا نفس نفس زنان گفت 

  من دختر خوبی هستم _

  دستم را دور کمرش حلقه کرده و او را به خود فشار دادم 

  و من قراره خرابت کنم  _ 

با چنان احساس اشتیاق و حرارتی او را می بوسیدم مانند  . سپس با اشتیاق شروع بوسیدن او کردم

به خاطر ندارم هرگز چنین احساس شهوتی نسبت به کسی داشته  . .  خواستم او را بخورماینکه می
را ببینم  اونیاز داشتم . .  این همه مدت که نیاز داشتم به او نزدیک باشم . بدنم در آتش بود . .  باشم 

  و حاال در آغوش من بود . . .  اینکه با او صحبت کنم . .  زندبکه به من لبخند . . 

هیچ چیز و هیچ چیز هرگز تا این اندازه احساس خوبی . جازه بدهم برود دیگر نمی خواستم هرگز ا 

   ندارد

دستهایش را دور گردنم  . پاهایش را دور کمرم حلقه کردم و به دیوار تکیه دادم م . . او را چرخاند 

و سپس به طرف پایین حرکت کرد و  . .  لبهایم را بوسید .  حلقه کرد و خودش را بیشتر به من فشرد
  می میکید و گاز می گرفت . .  ردنم را می بوسیدگ

  یا مسیح 

  کوبید می  قلبم مانند یک طبل لعنتی 

کشید و باعث شد لرزه ای از  مهای شکمانگشت هایش را روی ماهیچه . دستش را زیر لباسم فرو کرد

  باحالتی نفس بریده گفت  . عبور کند مبدن

  ماشین _

  سعی کرد کمربندم را باز کند 

  خواهش می کنم _ 

  تقال کردم تا کنترلم را به دست بیاورم  به سختی. او را محکم تر گرفتم  کمر 

    ریکا _ 
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  . .  شلوارم دور کردم  دست هایش را از

  لعنت   -

  صورتم را میان دست گرفت و دوباره من را بوسید 

  می خوام تو رو احساس کنم  _

   سرم را تکان دادم

  ماشین هنه توی ی_ 

  لبهایم گفت  به آرامی مقابل . سینه اش را به من چسباند 

  مهم نیست کجا باشه . نمیخوام این لحظه رو از دست بدم . .  نمی تونم صبر کنم  _ 

من تنها برای آخر هفته به . اما اینجا درست جایی بود که همه چیز پیچیده می شد . .  نه مهم نبود 

اگر حاال با هم رابطه داشته باشیم وقتی که  . ه باز خواهم گشتدوباره به دانشگاو خانه آمده بودم 
همچنین می بایست دست  .بخواهم اینجا را ترک کنم همه چیز برای او پر از اضطراب خواهد شد 

    او خیلی جوان بود . .    این کار درست نبود . .  هایم را پیش خودم نگه دارم

  لب پایینم را به آرامی گاز گرفت و گفت 

  یاال _ 

  سرم را تکان دادم 

  قراره با تو چه کار کنم ؟ _ 

  زد  نیشخند  

  نمیتونم صبر کنم تا ببینم_ 

  به او گفتم . از یک طرف صورت تا لب هایش کاشتم یبوسه های آرام. لبخند زدم  

  می بایست آروم آروم پیش بریم _ 

  چقدر آروم ؟ _

  با نگاهی جدی به او گفتم  

  لمس نمی کنم وساله نشدی تو ر  ۱۸تا زمانی که _ 

  ندگشاد شد  چشمهایش 
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و تو همین حاال هم داری منو لمس می . .  این یعنی بیشتر از یک سال دیگه  . نمیتونی جدی باشی _ 
  کنی 

  میدونی منظورم چیه _ 

به اندازه  . چشم هایش را بست و پیشانی اش را به پیشانی من تکیه داد. د یمن را به طرف خود کش

  ناامید به نظر می رسید من

  ساله هم رابطه داشتی میکائیل  ۱۶تو با دخترهای  _

  ها مقایسه نکناونبا  وخودت ر . . و در ضمن  ساله بودم  ۱۶وقتی خودم هم _ 

  صورتش را میان دست گرفتم  

  فرق می کنی  تو_ 

کانه بدنه من را لمس ن دوباره با یکدیگر برخورد کردند و دست های لعنتی اش با حالتی مالیمالب ها 

خودش را به من می چسباند و . . لبهایم را محکم می بوسید  . .  من را به چنگ میگرفت . .  می کردند

  من نفس کشیدن را فراموش کردم

در حالی که سعی می  . .  دانستم بودن با او چقدر به اندازه جهنم احساس خوبی خواهد داشتمی  

  کردم خودم را عقب بکشم گفتم 

  یا مسیح بس کن_ 

ساله بود شاید به  ۱۷تقریباً . او بتوانم به مدت یک سال خودم را از او دور نگه دارم  فکر نمی کنم

  اندازه کافی به سن قانونی رسیده ؟ 

  مقابل لبهایم زمزمه کرد

  من و تو . که ما براش ساخته شدیم میکائیل هاین چیزی _ 

سراسر بدنم را   احساس کردم عرق . قرارداد  چشم هایمروی فک گونه و  یبوسه های نرم و آرام 

  .دور او حلقه کردم و او را محکم تر گرفتم به ی هایم را وباز  . پوشانده

  می بایست این رو آرام تر پیش ببریم _  

  باشه _ 

  نمیخوام خانوادم چیزی بدونه . فقط برای حاال_ 

  با نگاهی متعجب به من نگاه کرد  
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  چرا ؟ _ 

من  . پدرم از من متنفره. ریکا  نزیر نظر دار  وعقاب تو ر  هنا مثل یاو اونهایی و  نوزم توی خونهتو ه_ 

من تو رو  هاگه بفهم ه .پشیمون کن رو اون از غیبت من استفاده میکنه تا تو ام . همیشه توی دانشکده

  . . می خوام

  مچسباندبینی او ه را ب ماانگشت هایم را داخل موهایش فرو کردم و بینی  

  و من به اندازه جهنم تو رو می خوام _ 

  لب هایش را بوسیدم و آنها را گاز گرفتم 

ما می بایست تا  . نها چیزی ندونن نمی تونن دخالت بکنناواما اون تو رو برای تریور می خواد و اگر  _ 
  نها دور بشیاوتحت نظر  تا از .  صبر کنیم یزمانی که تو فارغ التحصیل میش

خودش را عقب کشید و همانطور که دست های من را پس میزد حالت صورتش اسیب دیده به نظر  

  می رسید

  من به دنبال یک رابطه نیستم اما من . . .  . دعو این یعنی یک سال و نیم ب _ 

   به دنبال کلمه مناسب میگشت. متوقف شد 

  نمیخوام احساساتم رو پنهان کنم  _ 

  میدونم _ 

خواهد بانی که هر زمتاثیر و فشار پدر و تریور  آزاد بود که بدون او اگر . ن متنفر بودممن هم از آ 
اما پس فردا من هزاران مایل از اینجا دور خواهم  . وجود نداشت  باشد آن موقع مشکلی نآماده رفت

و این اضطراب زیادی برای او  . .  با فرارسیدن بسکتبال تا زمستان به خانه باز نخواهم گشتو  . .  بود

  مخصوصاً برادرم م . .و من به پدر و برادرم اعتماد نداشت . ایجاد خواهد کرد

تحت فشار قرار میده و من نمی خوام وقتی که  وپدرم تو ر . چه باور کنی یا نه این بهترین راه حله  _ 

  ین روبرو بشاومن اونجا نیستم خودت به تنهایی با 

می بایست . اما همچنین کمی عصبانیت هم دیده می شد  . .  در چشم هایش بوداحساس ناامیدی  
این همه چیز را پیچیده  . .  سن او یک مسئله بود. خیال ندارم او را عصبانی کنم   بفهمد که من

  دیگر چه هستیمیکزیرا هیچ سرنخی لعنتی نداشتم که ما برای  . .  همچنین من را می ترساند. کند می

 . . مکن بود او را عصبانی کنمم . چیزی که می دانستم این بود که من و او مانند یکدیگر هستیمتنها  

هرگز متوقف نمی شدم  واما همیشه دور او می چرخیدم . .  بازی بدهم  . . او را به او سخت گیری کنم



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 213 

اگر یک . .   کرد من هم می خواستم حرکت کنمحرکت می. . وقتی او   حتی زمانی که بچه بودیم. . 
بدنم همیشه از اینکه او کجا بود آگاه بود و  . .  خواستم او را دنبال کنماتاق را ترک می کرد من هم می

  . .  او هم همین گونه بود

  م و او را نوازش کردم گرفت زارا گ شبه آرامی روی شانه و گردن 

نمی خوام تریور چیزی رو با تو  . و همچنین وقتی اونجا نیستم نمی خوام توی خونه من بخوابی_ 

  امتحان کنه

اما وقتی متوجه شدم هیچ واکنشی نشان  . .  دندان هایم گرفته و او را بوسیدمبین نرمی گوش او را  
سرم را باال آورده و به او نگاه . . احساس می کردم از من فاصله گرفته  . . نداد خودم را عقب کشیدم 

احساس عدم رضایت کامالً روی  . .  ی دندانهایش را به هم می فشارددیدم که از روی نارضایت. کرد 

  با عصبانیت گفت. . صورتش مشخص بود 

وقتی با هم توی یک اتاق  ومن می بایست دهنم رو ببندم و خفه بشم  ؟ نمیخوای ای  چیز دیگه _ 

چیزی   کسی وایفقط به خاطر اینکه نمی خ . باشیم تو طوری رفتار کنی مثل اینکه من وجود ندارم
  کی باید با هم بخوابیم و من باید کجا بیام و برم  یخوای دستور بدال هم می. حابدونه 

می  ها اما چیز . .  به نکته خوبی اشاره می کرد . ماهیچه هایم را منقبض کردم.   صاف ایستادم

ند روی او تاثیر خبر باشد که نتوانام بیمی خواستم خانواده . دنصورت بگیر  شکل بایست به این

  برادرم اعتماد داشته باشم که به تختخواب او نخزد به و به هیچ عنوان امکان نداشت . بگذارند

  هیچ راه لعنتی در این مورد وجود ندارد 

  با نگاهی مبارزه طلبانی به من خیره شد  

بیایی و در همین  همی بایست عذاب بکشم و منتظر بمونم تا ببینم تو کی به ندرت بتونی بخون_ من 
تحت نظر بگیرند و مطمئن بشن هر  وتوی این شهر بخوای وقتی اینجا نیستی من ر  تحال از دوستان

  به تو گزارش بدنو حرکت من ر 

و امشب به طور مداوم من را ا . .  دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم تا جلوی لبخندم را بگیرم 

خیال داشتم به یکی دو نفر  . چیزی که فکر میکردم بود بسیار باهوش تر از آن. متعجب می کرد 

  متعلق به من است دست نزند   به چیزی که. . و نپلکد  بسپارم تا مطمئن بشوم هیچکس دور و بر او

  ادامه داد
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و اون موقع تو چی ؟ تمام مدتی که اینجا نیستی تختخواب تو هم به اندازه تخت خواب من خالی  _ 
وقتی سر تمرینات میری و اون دختر های تشویق کننده رو  . . انشگاه میریدوقتی خواهد بود ؟ 

  وقتی برای تعطیالت بهار به سواحل میامی میری . . ینیمیب

  کردم و چشم های او را جستجو کردم  ریکچشم هایم را با 

  ونه مثل تو مهم باشه ؟ تفکر می کنی کسی می_  

  به من تحویل داد آمیزیشخندی کنایهن . .  ش را تکان دادسر 

  این یک جواب نبود _ 

اما من دستم را جلو برده و بازوی او را  . .  من آزاد کرد و از من عبور کرد خودش را از میان بازوهای 
  با صدایی سخت به او گفتم  . گرفتم

  چی میخوای ؟ ها ؟ _ 

  گفت یبا صدای آرام . ناگهان حالت صورتش غمگین شد

  و حاال احساس می کنم . . .. همیشه تو رو می خواستم  . من تو رو می خوام _ 

  با عصبانیت گفتم. .  با چشم های خیس به باال نگاه کرد  

  چی ؟ ب _ 

  االخره پاسخ داد

از من  . باالخره منو دیدی . امشب فکر میکردم یکی از دوست های توام . احساس کثیفی می کنم _ 
راز  هی . .  و حاال احساس می کنم یه دختر ساده احمقم . .  به من احترام گذاشتی . خوشت اومد

می بایست منتظر کلمه تو باشم تا صحبت کنم  . در تنهایی پنهان کنی ون ر اویف که تو می بایست ثک

  دیگه احساس نمیکنم با تو برابر هستم.  یا حرکت کنم 

  لبخندی تلخ زدم و چرخیدم. .  و را رها کردم ا 

  یه بچه ی لعنتی متزلزل و کج خلق . .  تو یه بچه ای  _

  او نمی توانست یک سال لعنتی صبر کند ؟ . .  تنها یک سال بود  

  ناگهان گفت

  میخواد  ای بیشتر از هر چیز دیگهرو حداقل تریور من . تو فقط یه ترسویی  . من یه بچه نیستم _ 
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به  . . سوزش در آمدم منقبض شد و با عصبانیت به مهر ماهیچه شک نفس کشیدنم سخت شد . . 
مقابل . . او را به پنجره چسباندم  . . را محکم گرفتم ی اوبازو . . تنها فکر نکردم . ..  او خیره شدم

را میخواستم اما آنقدر او به اندازه جهنم  . . .  ی نفس می کشیدمتندبه . .  قرار گرفتم  شصورت

 آنقدر جرأت داشت که چنین چیزی به صورت  . . . عصبانی بودم که عقل و منطقم از کار افتاده بود

  . .  من بگوید

  زمزمه کرد  

  ینوداری به من صدمه می رس_ 

اما . .  سعی کردم خودم را آرام کنم  اند . و فرو رفتها یدستم به شدت در بازو نمتوجه شدم انگشتا 

میخواستم همه چیز داشته باشم و هیچ . . من یک ترسو بودم  . .  او بود باحق  . .  فایده ای نداشت

ام که خانواده  ینمیخواستم با فشار و اضطراب. . تنهای تنها مال من باشد او  میخواستم . . چیز ندهم 

نمیخواستم زمانی که من اینجا نیستم . . ممکن بود برای او به وجود بیاورند دست و پنجه نرم کنم 

  د او را به دست بیاورد فرصتی داشته باشد تا بتوان  برادرم هیچ

؟ آیا من برای او کافی بودم ؟ یا اینکه حق با پدرم بود ؟  بیاورداما او قرار بود از من چه چیزی به دست 

  این که من حتی به اندازه یک لعنت هم ارزش نداشتم ؟ 

  می آمدنو برای اولین بار از خودم خوشم  . .  من همیشه از اینجا دور بودم . .  او خیلی جوان بود

  از تصویر خودم در چشمهای او خوشم نمی آمد 

  قدرت زیادی روی من داشت 

  اخم کردم   به او . .  این یک اشتباه بود. .   عقب رفتم . .  از او فاصله گرفتم  

  تو فقط یه تیکه گوشتی  . اما به غیر از اینا چیز خاصی نیستی . تو خوشگلی و سینه و باسن داری_ 

شکسته به نظر می  و دل و اشک در چشمهایش جمع شد ندیک دیگر نزدیک شدابرو هایش به 
جرأت نداشت به خاطر آنچه که بودم باعث شود احساس بدی به من دست  سهیچک. . . .   رسید

  بدهد 

تا دیگر چنین مزخرف هایی را  . . می بایست خرد شود . .  کافی نبود اشاز سینه  شبیرون آوردن قلب

  وسط نکشد

  مقابل صورتش غریدم  م . . صدای گریه او را شنید . .  شانه هایش را گرفتم و او را تکان دادم 

   تو هیچکسی نیستی . .  شنیدی چی گفتم ؟ تو چیز خاصی نیستی_ 
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 و شکمم به هم میخورد  در حالی که .  به سرعت از پله ها پایین رفتم وچرخیدم . .  و را رها کردم ا 
نمی توانستم به او نگاه  . تقال میکردم نفس بکشم. .  سینه ام سنگینی میکرد  چیزی روی قفسه ی

   . .  توانستم درد صورت او را ببینمی. نمکنم 

کلید را از جیبم  م .پسر ها روی آن نشسته بودند حرکت کرد هبنابراین به سرعت به طرف صندلی ک

  عصبانیت صورتم را پنهان کنم گفتم  مر نبوددر حالیکه قاد م .بیرون آورده و آن را روی میز انداخت

  من قدم میزنم  ه .نه برسومطمئن بشید ریکا به خ_ 

  دیمون با دیدن عصبانیت من پرسید

  چه اتفاق کوفتی افتاد ؟ _

  به خونه برسونید . اونو فقط باید از اینجا برم خونه _ 

ن قدم ارا روی سرم می کشیدم هر سه آنها را آنجا رها کرده و زیر بار  مهمانطور که کاله سویشرت 

  گذاشتم

  

  

 

��� ��� 

 

برایم فرستاده بود  بود. . زمانی که تنها در خانه آنها بیدار شده  . . روز پیش ۴به پیغامی که میکائیل  

ته بود من را آن گونه چطور توانس و تاکنون هیچ خبری از او نبود و من او را ندیده بودم . خیره شدم
  اما هنوز هم احساس ناراحتی میکردم . .  رها کند ؟ می بایست بهتر از این ها می دانستم

یا حداقل تماس میگرفت ببیند حالم  . تا با من خداحافظی کند کندحداقل می توانست من را بیدار 

بود و م ممن تازه خانه ام را از دست داده بودم و همچنین هنوز هم هیچ خبری از مادر  . چطور است

  هم چنین نتوانسته بودم با خانم کریست یا خدمتکار خانه تماس بگیرم

مادرم هرگز بدون  . گزارش بدهم  اگر تا فردا هیچ خبری از هیچ کدام آنها نشد می بایست به پلیس 

  زنگ نزند من را ترک نمی کرد من هاین همه مدت ب  اینکه



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 217 

میخواستم به هر قیمتی که شده  . و چند فیلم علمی تخیلی بر داشتم هپایین رفت مغازه از راهرو 
 ومقابل مغازه رفته  . .بعد از گذشت چند دقیقه وقتی خریدم تمام شد  . را پر کنم محواس خود

  یک کیف قرار داد و گفت چیزهایی که خریده بودم را در. مقابل متصدی فروش ایستادم 

  دالر لطفا ۳۳خیلی خوب اون میشه  _ 

  به صفحه کامپیوتر خیره شد و گفت . کارت اعتباری را به دست او دادم 

  یکی دیگه همراهتون دارید ؟. اوه متاسفانه کارت شما کار نمیکنه  _ 

چیزی برای من اتفاق  هرگز قبال چنین . قرمز شد  از خجالت مضربان قلبم باالتر رفت و تمام صورت 

  نیفتاده بود

    . اوه ام . . _ 

  کیفم را جستجو کرده و یک کارت دیگر بیرون کشیدم 

  امتحان کنید وبفرمایید این یکی ر _ 

برای همین هم  . استفاده کنم ممی دانستم چگونه از کارت . میکردمدقت من همیشه در خرید کردن  

  . . ؟ نمی دانستم دلیل این که کارتم کار نمیکند چیست

ان را به دستم داد  . . لحظه منتظر ماند  متصدی فروش دوباره کارت جدید را امتحان کرد و برای چند 

  و سرش را تکان داد

  متاسفم عزیزم _ 

  قلبم در شکمم افتاد 

  ید دستگاه شما کار میکنه ؟هست مطمعن  چی ؟ _

در حالی که کامال سردرگم  . طوری به من نگاه می کرد مانند اینکه قبال هم بارها آن جمله را شنیده 

  شده بودم گفتم 

  این فقط خیلی عجیبه . متاسفم_ 

  شانه اش را باال انداخت 

  دوران دانشجویی و این چیزا  . یفتهماتفاق  _ 

  متشکرم_ 
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 اینهرگز هیچ مشکلی مانند . .  چطور می توانست کارتم کار نکند ؟ .  خرید هایم را نزد او گذاشتم   
کارتم را در یک دستگاه  . دهانم خشک شده بود . حساب خانوادگی ما به خوبی کار می کرد. نداشتم 

موجودی حساب را فشردم و به سرعت قلبم از سینه بیرون کشیده  . قرار داده و و آن را وارد کردم

 شده

 صفر

  چی ؟

  نمی توانست درست باشد . .  این درست نبود . . .  اشک در چشم هایم جمع شد 

ند همان طور که کارتهای دیگری را امتحان می کردم دستهایم می لرزید. شروع به زدن دکمه ها کردم   
  . هیچ پولی در حساب بانکی نبود  .

  چه جهنمی بود ؟  . اشک در چشم هایم جمع شد . سرم را تکان دادم

همانطور که احساس می کردم هزاران گره . از خیابان پایین رفتم   . کارت را از دستگاه بیرون کشیدم

آیا مغازه جواهر  . .  آشوب به پا بود  در ذهنم  . .  در شکمم ایجاد شده به طرف آپارتمان دویدم

  ؟فروشی به دردسر افتاده بود ؟ آیا مالیات پرداخت نشده بود ؟ آیا بدهی داشتیم 

همه چیز را به خوبی  اقای کریست فت .نستم همیشه همه چیز خوب پیش می ر اتا جایی که مید 
  مدیریت می کند و هر موقع که با حسابدار صحبت می کردم همه چیز در بهترین حالت بود

 .اما برایم پیغام امد که در تعطیالت است  . تلفنم را بیرون آوردم و باحسابدار خانواده تماس گرفتم 

سعی کردم با . همان طور که به پایین رفتن از خیابان ادامه دادم عرق روی پوست صورتم نشسته بود 

  با خانم کریست یا حتی با تریور  . .  مادرم تماس بگیرم

  اما هیچکس پاسخ نداد . .  بگیرم  می بایست بدانم چطور با کسی که بتواند کمک کند تماس

  ؟ چرا نمی توانستم به کسی دسترسی داشته باشم ؟ . .  این دیگر چه کوفتی بود  

به محض اینکه وارد واحد خودم  . وقتی به آپارتمان رسیدم مستقیم به طرف آسانسور حرکت کردم
نمی توانستم .  حساب بانکی را الگ این کردم . شدم کیفم را زمین انداخته و لپ تاپ را روشن کردم 

وقتی  . می بایست همین حاال بدانم چه خبر است . صبر کنمتا دوشنبه که همه سرکار باز می گردند 

نستم تا دیر وقت کار می کند و احتماالً امید. به دفتر آقای کریس زنگ زدم  مبه اینترنت متصل شد

  به سرعت گفتم . .  تنها کمی از ساعت شش گذشته بود . او هنوز هم در دفتر است یاردست

  کار ضروریه  هکریست اونجا هستن ؟ یآقای  . ریکا هستم. سالم استال  _ 
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اگه  . ترک کرد تا با خانم کریست بپیونده وا چند روز قبل به مقصد اروپا اینجا ر . نه متاسفم ریک_ 
  بهش برسونم  ور و بخوای میتونم پیغام ت

  از روی نا امیدی موهایم را به چنگ گرفتم.  انداختم  هایم سرم را داخل دست

  نه من . . . _ 

  ر چشمانم جمع شداشک د 

 تویمن هیچ پولی  ه مثل اینکه مشکلی با حساب بانکی وجود دار  . فقط میخواستم ببینم چه خبره _ 

  م از کارت های اعتباری من کار نمی کننوهیچ کد . ندارم محساب

  اوه عزیزم  _ 

  نگران تر به نظر می رسید

  خوب تو باید با میکائیل صحبت کنی _

  ؟ چرا می بایست با میکائیل صحبت کنم _ 

  به اون داد  ووکالت تمام دارایی های تو ر   چون آقای کریست هفته گذشته _ 

   طوری صحبت می کرد مثل اینکه من می بایست از این قضیه خبر داشته باشم

  ئهتا زمانی که تو فارغ التحصیل بشی میکائیل مسئول تمام دارایی های تو _ 

  د چشم هایم گشاد شدن. . بی حرکت شدم  

  میکائیل ؟ 

    حاال او کنترل همه چیز را به دست داشت ؟ 

  نه . .  ن دادماتک اسرم ر 

  منشی پرسید   وقتی چیزی نگفتم 

  ریکا ؟_ 

د دور تلفن محکم شدن م بهانگشتهای. اما من گوشی را از خود دور کرده و تماس را پایان دادم   

تمام پولی که پدرم برای ما به  د . . را به هم فشردم که فکم به درد آم آنقدر دندان های لعنتی ام  .

قدرت کامل  او . . تمام داروهایی که از مغازه و امالک خود به دست آورده بودیم . . .  گذاشته بود ارث

  روی همه آنها را دارد 
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  با صدای بلند روی زمین افتاد و شکست . .  لپ تاپ را از روی میز پایین انداختم

  فریاد کشیدم 

  نه _ 

  احساس مریضی می کردم . شکمم به هم پیچید 

  داشت چه غلطی میکرد ؟ 

  اما چرا ؟ . .  نستم کار خود اوستامید 

اهمیت نمی دادم هر نقشه ای که در  . حاال عصبانیت در رگهایم جاری بود. اشک هایم را پاک کردم  

  اهمیت نمیدم . .  خدایا . .  دادن کار را انجام میایو یا به به هر دلیلی که   . . سر داشت

کلید هایم را از روی زمین برداشتم و  . را در جیبم قرار دادم متلفن م .به سرعت از روی میز پایین آمد 
به محض  . مستقیم به طبقه اول رفتم. .. . سوار آسانسور شدم   و از آپارتمان به سرعت خارج شده

  مستقیم به طرف میز پذیرش رفتم  داین که درها باز شدن

  آقای کریست به خونه برگشته ؟_ 

  رش را از روی کامپیوتر باال اورد و به من نگاه کرد سآقای پترسون  

    پیغام بگذارید ؟ هبراش ی دمیخوای . به شما بگم  نمیتونم این رو . متاسفم خانم فین_ 

  نه  _ 

  . دادمسرم را تکان 

  باید بدونم همین حاال کجاست  _ 

  اجازه ندارم چنین اطالعاتی به شما بدم  . متاسفم_ 

و روی یکی از عکس های  را باال اوردهویر اتص . نفسم را بیرون دادم و تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم

  تریور من و آقای کریست کلیک کرده و آن را به او نشان دادم 

پدر میکائیل  . .  های منه ؟ ایوان کریستنهوکسی که دستش دور ش ی ؟سو میشنار ن مرد _ ای

  کریست

  لحن صدایم تند شد 

  پدرخوانده من  . .  رئیس تو _ 
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اگه کمکم نکنی کاری می کنم  :  هرگز قبالً از کارت . .  گلویش باال و پایین شد.  صورتش پایین افتاد 
  ن تمام چیزی بود که برایم باقی مانده بودنکرده بودم اما ای  استفاده . .  اخراج بشی

  که من خانواده کریست را میشناسم بنابراین دلیلی نداشت ندانم میکائیل کجاست یعنی ایناین  

    اون کجاست ؟ _ 

گفت میکردننگاه  ندر حالی که سرش را پایین انداخته بود و به م . قرار دادم مرا در جیب مدوباره تلفن  

  ن و دوست هاش برای شام به کلوپ هانتر بیلی رفتناو ن .حدود یک ساعت پیش اینجا رو ترک کرد _

به طرف  اطرف چپ چرخیده و راهم ر   به م .با عجله از ساختمان بیرون رفت  از کانتر فاصله گرفته و 

  . کلوپ آقایان باز کردم

  

* * * * * * *  

  

به سختی نفس می کشیدم و عرق روی بدنم  مرفتباال میتی باالخره از پله های ساختمان قدیمی وق 

به خاطر عجله ای که برای رسیدن به این جا داشتم ماهیچه های پاهایم به سوزش  . نشسته بود

حرکات و قدم هایم خسته شده  فکر کردن بهاز  . .  دیگر از فکر کردن خسته شده بودم ند .افتاده بود

  لعنت به او . .  دی کرده بود و خونم به جوش آمده بوداو از من و خانوادم دز  . .  بودم

   وارد ساختمان شدم و به طرف میز پذیرش حرکت کردم 

  است ؟جمیکائیل کریست ک _

  باریک کرد اعقب داد و چشمهایش ر  اهایش ر نگهبان شانه 

  االن داره شام می خوره خانم . خوب _ 

  رکت کردبه طور گذرا چشمهایش به طرف دری در سمت راست ح 

  میتونم به شما___ _

هر دو  . به سرعت به طرف در حرکت کردمتا جمله اش را به پایان برساند .  اما من منتظر او نماندم  

  باز کردم اگرفتم و بدون در زدن درها ر  ادستگیره در ر 

  خانم شما نمیتونید اونجا برید . .  خانم _ 
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در . . آن ها  "  قانون هیچ زنی اجازه ندارد به اینجا وارد شود " لعنت به این . متوقف نشدم مناما  
چپ و   به طرف احالیکه ضربان قلبم در لول جدیدی باال رفته بود و پوست بدنم داغ شده بود سرم ر 

دود سیگار  . لباس های گران قیمت به تن داشتند  همگی . مرد بود  اتاق پر از .  راست حرکت دادم

باالخره چشمهایم روی  . .  به گوش می رسید به یکدیگر ظروف غذاو برخورد  .  ودپر کرده ب ار فضا 

  دیمون و ویل که همگی دور میزی در انتهای اتاق نشسته بودند افتاد . . کای . .  میکائیل

نگاه می  ااز کنار پیشخدمت ها و ناظرانی که من ر  . به آن طرف اتاق حرکت کردم  به سرعت 
  یکی از انها گفت.  عبور کردم  کردند

  ببخشید خانم _ 

باالخره از حضور من آگاه شد  . چشم های میکائیل به طرف من کشیده شد .  اما من متوقف نشدم 

محکم  او آن ر  . .  به چنگ گرفتم ارومیزی ر   پایین برده ااما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند دستم ر 

  کشیدم 

ویل  . .  نقره ای روی آن روی زمین پخش شد های و چنگالبشقاب ها و قاشق . .  تمام شیشه ها 
  فریاد کشید

  لعنت _ 

ویل و دیمون به سرعت از روی صندلی بلند شدند و سعی کردند از آشفته بازاری که غذاها و  . .  کای 

محکم  احالی که دندان هایم ر  . درپخش شده روی زمین ایجاد کرده بود دوری کنند   نوشیدنی های

سر و صداهای اطراف  . .   های سرگرم شده میکائیل خیره شدمدیگر فشار میدادم به چشمیکروی 

  مردی کنار من آمد و گفت .  چشم ها روی من است ی دانستم همهمی.  اتاق متوقف شد 

  خانم ؟ شما باید این جا رو ترک کنید _ 

باالخره به مرد کنار من  م .کشید به چالش اشدم و او ر  هیر خبه میکائیل  . ن نخوردمام تکیاما از جا 

به محض اینکه مرد از آنجا رفت به طرف میز  . برای او تکان داد تا از آنجا برود انگاه کرد و دستش ر 

  با عصبانیت گفتم  .  میشنود یا دارد نگاه میکند اچه کسی صدای ما ر  ماهمیت نمی داد . حرکت کردم

  پول من کجاست ؟_ 

  حساب بانکی من یتو _ 

  شخند کوچکی روی صورتش بود . نی به کای نگاه کردم  . . .  اما این میکائیل نبود که پاسخ داد  

  و مال من _ 
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  دیدم اچرخاندم و لبخند از خود راضی ویل ر  اسرم ر 

  و مال من _ 

با حالتی  .  بگیرم ان دادم و سعی کردم جلوی لرزش بدنم ر اتک اسرم ر . . این بار صدای دیمون بود  

  شوکه گفتم

  شما دیگه خیلی زیاده روی کردید  _ 

  کای پاسخ داد 

  هر کاری که بتوانیم رو انجام میدیم  .  وجود نداره به عنوان زیاده روی چنین چیزی_ 

  با عصبانیت گفتم 

  مگه من با شما چه کار کردم ؟ ؟  چرا _ 

  دیمون پاسخ داد 

  ین بودم که ما قراره چه کاری با تو بکنیماگه من به جای تو بودم بیشتر نگران ا_ 

    چنین کاری می کردند ؟ دچی ؟ چرا داشتن 

  روی میز قرار داد  امیکائیل به طرف جلو خم شد و آرنج هایش ر  

  و مادرت کجاست ؟  . .  ه پول و دارایی هات ؟ برچیده شده. خونه تو از بین رفت_ 

مادرم در یک قایق . . .  متوجه شدم  ابه آرامی چیزی که در چشم هایش بود ر  . چشمایم گشاد شد

  تمام این مدت من بازی داده شده بودم  . .  تفریحی نبود

  پیش خود زمزمه کردم

  اوه خدای من  _ 

  میکائیل ادامه داد

  ن رو داریلیاقت داشتن او زمانی پول خواهی داشت که ما فکر کنیم . تو حاال به ما تعلق داری _ 

   پایین دادم اگره ای که در گلویم ایجاد شده بود ر  . باریک کردم اچشم هایم ر  

  ونی از زیر این قصر در بریتداره بنامکان   _

  دیمون گفت 
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  کی قراره جلوی ما رو بگیره ؟ _ 

    تهدید کردم . .  تنها با او کار داشتم . .  نگاه کردم  اما من به میکائیل 

  میزنم  به پدرت زنگ _ 

  تکان داد و از روی صندلی بلند شد اخندید و سرش ر 

وقتی که متوجه بشه تمام ثروت خانواده فین از  رو دلم میخواد قیافه اون . امیدوارم این کارو بکنی _ 

  دستش رفته ببینم

  ادامه داد . از نظر گذراند اسر تا پای بدنم ر   هش داغ شد ونگا 

   . می گیره ای تریور تو رو در وضعیت کمتر تازه دست نخورده  و _  

  دور زد و مقابل من ایستاد  امیکائیل میز ر  . بقیه آن ها هم ایستادند . شنیدم اصدای خنده ی ویل ر 

  حاال چند تا بیننده داریم و من از این خوشم نمیاد_ 

    کردند نگاه کردتماشا می اکه هنوز هم داشتند ما ر  یبه اطراف اتاق پر از مردهای 

و انتظار داریم در کمتر از یک ساعت تو رو اونجا . . برای آخر هفته به خونه پدر و مادر من میریم  _

  ببینیم

  اجازه داد متوجه شوم که این یک درخواست نبود  . با نگاهی هشدارآمیز مرا سر جایم میخکوب کرد 

دوستانش پشت سرش حرکت  . از آنجا دور می شددیدم که  امتوقف کردم و او ر  انفس کشیدن ر 

  ترک کردند ابدون هیچ نگاهی به پشت سر همگی اتاق ر  د .کردن

    در تاندر بی ؟ تنها با اونها ؟ 

. .  می بایست با کسی صحبت کنم  . .  می بایست کمک بگیرم. . توانستم نمی م .تکان داد اسرم ر 

ا اشک هایی که پشت پلک هایم جمع شده بودند مبارزه ب . .  محکم روی هم فشردم  اچشم هایم ر 

را هیچ کسی  . .  هیچ کس اطراف من وجود نداشت. . میان موهایم کشیدم  ادستم ر  . .  می کردم

  بگیرد ؟ اچه کسی قرار بود جلوی انها ر . .  نداشتم که از او کمک بگیرم 

  

* * * * * * * 
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. نبضم به شدت میزد  . بستم ابه دست گرفته و در ماشین ر  ابال ر یسچوب ب . از ماشین پیاده شدم
من  . به سختی می توانستم نفس بکشم. عرق نشسته بود  ام پیشانی . روی تمام بدنم در اتش بود

 . .  کای و میکائیل زیاده روی می کردند اما هرگز به من آسیب نمی رساندند . .  در امنیت خواهم بود

  من در امنیت خواهم بود

  و او تنها دلیلی بود که من حاال اینجا بودم. .  خدا میدانست کجا . .  آن بیرون بود  یمادرم جای 

دستهایم می  . نیست  متوجه شدم هیچ کدام از چراغ های خانه روشن . به طرف خانه حرکت کردم 
  شپس نک و تا موقعی که جواب نگرفتی پا. .  عقب نکش  . .  به مادرت فکر کن. لرزیدند 

 متماالً خواهند گفت مادر اح . اگر با پلیس تماس بگیرم هفته ها طول می کشد تا به دنبال او بگردند 

به  او این موضوع ر  مبه مدرسه باز گردبهتر است من  برد زمان میو این کار خارج از کشور است 

  . .  نه  م . . بسپار  انها توانمند اندست

اگر انها فکر می  . لی که به دست داشتم تنها یک طعمه بودچوب بیسبا . گرفتم ادر ر  ه یدستگیر 

 . ی دیگر با خودم دارم اسلحه  کرد که یک نداز من گرفته اند هرگز فکر نخواه اکردند که اسلحه ر 
 در آستین لباسم پنهان کرده بودم ابردارم خنجر ر  اکمی قبل تر وقتی به آپارتمان رفته بودم تا ماشین ر 

. . .  

 . . بالفاصله بکشم و یک قدم به داخل خانه ی تاریک گذاشتم یمجبور کردم نفس عمیق اخودم ر   

پشت سر من به هم  ادر ر  . به سرعت به داخل خانه کشید اگرفت و من ر  ادستی سرد مچ دستم ر 

  از دستم بیرون کشید اکوبید و چوب بیسبال ر 

  تو اومدی _ 

به  . .  محکم به دیوار کوبید ادنم حلقه شد و من ر پایین آمد و به دور گر  شوقتی دست . . .  ویل 

  ه کردمز مبیخ گوشم ز  . . .  حبس کردم اسرعت نفسم ر 

  بود ای این واقعا حرکت احمقانه _ 

  اوه خدای من . . .  به سختی سعی کردم نفس بکشم  . رها کرد و به طرف جلو هل داد امن ر  

اما مانند ماسک  . .  و یک ماسک پوشیده بود   سویشرت مشکی. از او دور کنم  اسعی کردم خودم ر 

در حالی  .  ندیده بودم اقبالً هرگز آن ر  . های همیشگی که می پوشیدند نبود این یکی کامالً سفید بود

  گرفته بود به آرامی به طرف من قدم برداشت اکه چوب بیسبال ر 

  قراره با این چه کار کنی ها ؟  _ 
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چوپ با زمین مرمر برخورد کرد و  . راهرو پرتاب کرد به یک طرف اوپ ر چجلو آورد و  اسپس دستش ر 
به من خیره شد و به آرامی به طرف من  شاز پشت ماسک سفید . صدای آن در خانه پخش شد

  من عقب عقب رفتم . حرکت کرد 

  نه_ 

.  دمدور من حلقه کرد جیغ کشیا همانطور که بازوهایش ر  . اما ناگهان یک نفر دیگر پشت سرم آمد  

  شیطانی بیخ گوشم تهدید کرد یصدای. . 

  اما میتونه بهتر تو رو سرگرم کنه همن یه چیز دیگه دارم که به اندازه همون چوب بیسبال _ 

  دیمون 

  ویل گفت . با تمام قدرت مقابل او جنگیدم 

  ریکا قراره بیشتر از تو منو دوست داشته باشه . دهنتو ببند. لعنت به تو  . .  هی _ 

ماهیچه های شکم همان طور که در برابر او مقاومت می کردم به درد .  به سختی نفس می کشیدم  

  . آمده بودند

  بزار برم_ 

ویل  . .  بازو های ویل افتادم میانمستقیم  . . .  هول داد امن ر   گرفت و ادیمون پشت لباس من ر  

  . .  نگه داشتکنار خود  ابه چنگ گرفت و من ر  اباسنم ر  . .  گرفت امن ر 

  از من خوشش بیاد ریکا مگه نه ؟ یا دلت میخواد اول اون رو امتحان کنی ؟  هقرار  _ 

. اتاق داشت دور سرم می چرخید  . .  از خود دور کرد و به طرف دوستش هول داد ار  سپس دوباره من

  فریاد کشیدم . . 

  ولم کنید .  مش کنیدوتم_ 

  میکائیل کدام جهنمی بود ؟  

  به خود نزدیک کرد و گفت اصورتم ر  . یقه لباس مرا گرفتدیمون 

  من زمان بیشتری اون تو بودم اول باید منو امتحان کنه  _

  سپس به طرف راست نگاه کرد و به یک نفر دیگر گفت

    تو چی فکر می کنی ؟ _ 
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  _؟-کی 

به طرفی  اداشته باشم تا بفهمم با کی صحبت می کند دوباره من ر  ااما قبل از آن که شانس این ر  

 به سینه . .  از دست دادم و پاهای برهنه ام زیر کفش او گیر کرد ایکی از صندل هایم ر  . .  هول داد

تکان می دادم و به سختی نفس  ادر حالی که سرم ر  . . .   هول دادم  به عقب افشار آورده و او ر  اش

  فتممی کشیدم گ

  تمومش کنید _ 

از روی درد ناله  . گرفتا دور من حلقه کرد و با دست دیگر موهایم ر  ش را بهاما مرد سوم تنها دست 
  گفت د . . نامددرد  به شقیقه هایم . .  کردم

  اون دیگه حتی نمیتونه ما رو از هم تشخیص بده  بعد از مدتی . .  پسر _ 

همانطور که مبارزه می کردم تا روی زمین نیفتم  . .  ادبه طرف یک نفر دیگر هول د اسپس من ر  

  سکندری خوردم

  کای . . .  

  چطور می توانست چنین کاری با من بکند ؟ 

نگهش   محکم. محکم مقابل خود گرفت کای به او دستور داد اگرفت و من ر  اوقتی ویل بازوهای من ر 
نمی توانستم به درستی  . .  سرم گیج می رفت . .  دستها و پاهایم احساس سنگینی می کردند. . دار 

  کردم  سدر حالی که در مقابل او می جنگیدم التما . .  نفس بکشم

  تمومش کن_ 

روی پاهایم می کشید به باال به من  اهمانطور که به آرامی دست هایش ر . . کای در مقابل من زانو زد  

  فریاد کشیدم . .  دبه آرامی دست هایش روی ران هایم آمده ان . نگاه کرد

  نه _ 

گرفت و آنچنان محکم  ااما زانوی من ر  . .  با تنها انرژی که برایم باقی مانده بود با پا به او ضربه زدم 
  با صدایی خونسرد و آرام توضیح داد . .  فشار داد که استخوان آن به درد آمد اآن ها ر 

  می بایست مطمئن بشم چیزی همراه نداری _ 

  مفریاد کشید 

  میکائیل کجاست ؟ . .   از من دور شو _ 
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کردم اما نگاه می  به هر جایی. . نگاه کردم  اباالی راه پله ها ر . .  ن دادم ابه چپ و راست تک اسرم ر 
  می بایست اینجا باشد  . .  او اینجا بود . .  ببینم اتوانستم او ر نمی

مانند  . نگاه می کرد ابه یک طرف خم کرده بود من ر  ادیمون از پشت سر کای در حالیکه سرش ر 

محکم به بدن خود  اویل درحالی که من ر  . .  اینکه حیوانی بودم که مقابل او قربانی می شدم

  کای پرسید  . .  بو می کرد اده بود گردنم ر اچسبن

  چیزی اینجا پنهان کردی ؟ _ 

عصبانیت در حالی که در مقابل او مبارزه  اما با . .  روی قسمت داخلی ران هایم کشید ادستش ر 
  کردم فریاد کشیدممی

  لعنت بهت .  برو به درک _ 

.   به طرف خود کشید ابه دور بازوهای من محکم تر کرد و دوباره من ر  اویل فشار انگشت هایش ر   

  دیمون پیشنهاد داد

  هش ندارهاینطوری مطمئن می شیم که چیزی همرا ؟  چرا لباس هاش رو در نمیاری _

  صدای ویل از پشت سرم آمد که می گفت 

  لعنت اره  _ 

چشمان تیره اش از پشت ماسک . دیدم که سرپا ایستاد  اکای ر  و عقب کشیدم ابه سرعت خودم ر 
باال گرفت و  اجیبش بیرون آورد و آن ر   از یسپس کنترل . مانند استخر ی سیاه به نظر می رسیدند

 اسرم ر  .  از جا پریدم . .   در فضا پیچید وقتی صدای موتور مانندی . روی آن فشار داد ادکمه ای ر 

تمام پنجره ها بسته شدند و خانه در تاریکی کامل  . بی صدا می لرزید یشکمم با اشکهای. چرخاندم 

  متوقف کنم انمی دانستم چطور این وضعیت ر . . فرو رفت 

  . پاهایم شروع به لرزیدن کرد . تیره شد . .  یرخانه مانند ق ند وکای و دیمون مقابل من ناپدید شد 

  چی میخواید ؟ ؟ چرا دارید این کارو می کنید _ 

  ویل با حالتی استهزاء آمیز گفت 

  ؟ چرا داریم این کار رو می کنیم  _ 

  سپس بقیه انها تکرار کردند

  ؟ چرا داریم این کار رو می کنیم _ 
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  م ؟این کارو می کنیداریم چرا  _ 

  خندید  دیمون  

   ؟  چرا داریم این کارو میکنیم. . .  نمیدونم _ 

گرفت و محکم به بدن خود  ادیمون من ر  م . . پرتاب کرد جیغ کشید یهایمیان بازی اوقتی ویل من ر  

روی سینه او قرار دادم و سعی  . دست هایم را گرفت گبه چن ابا هر دو دست باسن من ر  . چسباند

در  . . دور کنم اواز  امی خواستم خودم ر . . احساس خفگی میکردم . . صاف کنم  اکردم بازوهایم ر 

  حالی که صورتم با عصبانیت می جوشید فریاد کشیدم

  از من دور شو _ 

از  اکنترلم ر . .  در تاریکی سکندری خوردم  . .  اما او مرا چرخاند و میان بازوهای جدیدی پرتاب کرد 

  . .  ه داشتماحساس سرگیج . .دست دادم 

سر پا نگه  ابه دست گرفتم تا خودم ر  اسویشرت او ر  . به دور من حلقه کرد امرد جدید بازوهایش ر  

پس بزنم با صدایی خفه  ادر حالی که سعی میکردم اشک هایم ر  . .  اسید در گلویم باال آمد . .  دارم

  گفتم 

  چی . . . چی از من میخواید ؟ _ 

  مسخره گفت یکای با حالت

  از من چی میخواید ؟ _

  تکرار کردند م رابقیه هم حرف 

  _ از تو چی می خوایم ؟

در حالی که  . .  گرفت ایک جفت بازوی دیگر من ر   م .و سپس دوباره به طرف دیگری هول داده شد 

  فریاد می کشیدم

  بس کنید _ 

  ویل به شوخی گفت . . باال برده و به یک طرف صورتش ضربه زدم ار  ارنجم

  توی وجودش داره  اوه یکم اتیش _ 
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در  . . . از دست دادند و شکستم اپاهایم نیروی شان ر   . به طرف شخص دیگری انداخت او بعد من ر  
آنقدر محکم که پوست  . در موهایم فرو کردم و فشار دادم احالی که گریه می کردم هر دو دستم ر 

  کشیدمبه عقب پرتاب کرده و فریاد  اسرم ر  . سرم به درد امد

  میکائیل _ 

  پشت سر من فریاد کشید   یک نفر دیگر 

  میکائیل_ 

  و بعد یک نفر دیگر با صدایی آهنگ گون گفت 

  میکائیل کجا یییی؟  _

  صدای انها در تمام خانه طنین می انداخت

  ستیا شاید هم همین حاال اینجا. . کنم به این جا بیاد ر نمیفک _ 

  ی خشن گفتزمزمه ا  سری بیخ گوشم آمد و با

  بازپرداخت _ 

  ویل اضافه کرد 

  یکم انتقام _ 

  به پایان رساند اکای جمله ر  

  و جبران زمان هایی که از دست دادیم _ 

راجع به چی صحبت می  ندداشت . . .  اشک در چشم هایم جمع شد و روی گونه هایم جاری شد 
  د ؟کردن

  میکائیل کجا بود ؟ 

. یش دور کمرم حلقه شد ها بازو . به طرف خود کشید اگرفت و مر  ااما ناگهان یک نفر از پشت من ر  

  بیخ گوشم زمزمه کرد. 

  این اتفاقیه که خواهد افتاد . تو به ما تعلق داری ریکا _ 

ایجاد م و همانطور که احساس ناامیدی بر وجودم غلبه کرد آتشی در شکم ندگشاد شد مایه چشم 

  این صدای میکائیل بود . . .  شد
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  شنیدم که میگفت. .  نه  

های هورس من ها هستی و اگه میخوای پولی برای خوردن داشته باشی باید با حاال یکی از دارایی وت _ 

  اما بهت قول میدم که هر اتفاقی بیوفته ازش خوشت نخواهد آمد  . مهربانی رفتار کنیما با 

  دیمون تهدید کرد 

خوب  . .  یا می خوای پول کرایه خونه رو داشته باشیی شتو اگه برای ادامه تحصیل به پول نیاز دا_ 

  باید به طور خصوصی رضایت ما رو جلب کنی

این  . .  می خواستم روی زمین بیفتم . .  احساسی مریضی می کردم . به جلو پرتاب کردما خودم ر  

  ویل جایی در طرف راست من پرسید ؟ دیگر چه کوفتی بود

هیچ کاری   ما که نمی تونیم به خاطر؟  خسته شدیم قراره باهاش چه کار کنیم  شوقتی از  . .  هی _ 

  میتونیم ؟  . کنیم پرداختبهش پول 

  البته که نه _ 

  ویل پیشنهاد داد 

  ما دوستانی داریم  . قرض بدیم  حدس میزنم میتونیم اونو به دیگران_ 

  دیمون گفت

  یادن خوشش موپدر من از دخترهای جو . آره درسته _ 

  کای به شوخی گفت 

کنم حاال وقتشه که تو لطف ست دختر های دست دوم خودش رو به تو می داد فکر میدواون قبالً  _ 

  اون رو جبران کنی

روی هم فشردم و سعی کردم  ادندانهایم ر  . .  میکائیل به دور بدن من حلقه شدند ی هایوباز   

  گرفت و گفت ایک نفر بازوی من ر  . ببرم پایین اتهوعی که در من ایجاد شده بود ر   احساس

  یاال ریکا  _ 

برخورد   شانه هایم با سنگ مرمر سخت . .  از روی درد ناله کردم م . . سپس روی زمین پرتاب شد

  صدایی شنیدم که غرش کرد   . . . ترک کرد اکرد و تمام اکسیژن بدنم ر 

  دیمون  _ 
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همان طور که سعی می کردم بچرخم و  . از دست داده بودم ابود و کفش هایم ر  اشک صورتم خیس
با او مبارزه  . .  اما بدن بزرگی روی من امد . .  ببینم چه اتفاقی در حال افتادن است سرفه می کردم

روی گردن  اگرفت و لب هایش ر  ااما من ر  . .  از خود دور کنم و عقب بخزم اسعی کردم او ر  . .  کردم

دیمون نفس  . .  به من بمالد او سعی می کرد بدنش ر  ندگرفت ادست هایش با سنم ر  . .  من قرار داد

  نفس زنان گفت

  خودت می دونی که باالخره قراره این اتفاق بین ما بیفته _ 

  گاز گرفت ااز هم باز کند گوشم ر  اهمان طور که سعی می کرد پاهایم ر  

  پاهاتو برام باز کن عزیزم _ 

دم ر مستقیم به طرف خنجر ب ادستم ر  . .  به طوری که گلویم درد گرفت. .  با تمام توان جیغ کشیدم  

به بدن او  او آن ر  مبه جلو پرتاب کرد اخودم ر . . م آوردم بدنکنار  اآن ر  . .  م جدا کردمویو آنرا از باز 

  . . به پهلویشم . . فرو کرد

  فریاد کشید  

  اوه لعنت_ 

  از روی من بلند کرد و عقب رفت اد ر و به سرعت خو 

  اون با چاقو به من زد . .  لعنت _ 

 . از انها دور می کردند ادست ها و پاهایم با تمام نیرو من ر  . .  دور شدم بدون اتالف وقت با سرعت 

 . به ماما با تمام توان فرار کرد ..  روی شانه ام پایین افتاده بوداز لباسم  . خنجر از دست پایین افتاد

قلبم آنچنان  . شب قدم گذاشتم درون باز کردم و به اها ر  با هر دو دست در . پشت سر نگاه نکردم

 داخلاز حیاط عبور کرده و  . .  می کوبید که به سختی می توانستم چیزی بشنوم شدتدر سینه به 
  درختان پنهان شدم

خورد و چندین بار روی می پاهایم روی چمن ها لیز  . .  دامی افت مقطره های باران روی پوست بدن 

مادرم در  . هیچ ایده ای نداشتم که به کدام جهنم میروم . اما به سرعت بلند شدم . .  زانوهایم افتادم

  می بایست برای کمک پیش چه کسی بروم؟ . .  خطر بود و من هیچ پولی نداشتم 

از  اهر چیزی که برایم باقی مانده بود ر  . .  امیدی ناناگهان احساس  . .  کم کردم اسرعت قدم هایم ر 

این بار هیچ مدرک و  . در طرف خود داشتند ییانها پول و قدرت بی انتها . . .  مادرم . .  من گرفت
که پدرم برای ما  پولی و هرگز. . نجات نخواهم داد  اهرگز مادرم ر  . فیلمی از کارهای انها وجود ندارد

  نخواهم گرفت پس اگذاشته بود ر 
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چه دیگری اهمیت نمی دهد و برایش مهم نیست که انها  یا کسمیکائیل به هیچ عنوان به پدرش  
. . جایی  زمان ممکن است برای مادرم خیلی دیر شده باشدان و تا  . .  کنندگویند یا چه فکری مییمی

روی صورتم کشیدم و  ادستم ر  د . . هیچ کسی نبود که به من کمک کن . .  نداشتم که به آنجا بروم را

  ؟ قرار بود چه کار کنم  . .  میخواستم از شدت عصبانیت فریاد بکشم . پاک کردم اای روی آن ر ه اشک

به او زنگ بزنم و بعد  میک تلفن پیدا کرده و با دوستم نوا تماس بگیرم ؟ کسی که احتماال نمی توانست

هیچ کسی نبود که بتواند به ؟ . . پیدا کنم  اطور مادرم ر چ ؟ با این کار به کجا خواهم رسید ؟ از آن چه
من یک قربانی نبودم  . . . هیچ کسی به غیر از خود من نمی توانست به من کمک کند. من کمک کند 

 . . .  

 . .  انها آنجا بودند ند . . دیدم که چراغ های خانه به آرامی روشن شد. چرخیدم و به خانه نگاه کردم 

آن موقع  . و در طرف انها بودم مفرار میکرد  زمانی من با انها. .  من هم یکی از انها بودم و یک زمانی 

  . .  آن موقع یاد گرفتم که چگونه بجنگم  . . .  قربانی انها نبودم و توجه انها روی من بود

 مها آسان نخواهبرای ان ااگر چه این کار ر  . .  رار نمی کنمفهرگز . . من همه چیز به خودم بستگی دارد 
  امساخته شده   من برای جنگیدن. . . رار نخواهم کرد فمن هرگز . . . کرد 

 

 

������ 

 

  دیمون فریاد کشید 

  بررسی کردی مرد  فکر میکردم اون رو . لعنت _ 

  کای با عصبانیت گفت 

  خدا لعنتت کنه . نهوفقط برو به آشپزخ _ 

از پنجره به حیاط  . را روی سینه ام در هم فرو کرده بودمدستهایم رو .   روی پله ها ایستاده بودم 

 . .  تماشا کردم اساختمان های چوبی کوچکی که بین درختان ساخته شده بود ر م .و کردمی بزرگ نگاه 
  ترسیده بود اما احمق نبود  . ریکا یک دختر باهوش بود . میدانستم راه دوری نمی رود. . . او آنجا بود 

من به  . .   از روی زمین برداشته و روی صندلی گذاشتیم ااو از اینجا فرار کرد و دیمون ر بعد از آن که 

  ترک نکرد ااما اینجا ر  . بین درختان ناپدید شد . تماشا کنما طبقه باال رفتم تا فرار کردن او ر 
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ی به همراه و هیچ تلفن. . او تنها و سرد بود  . . بیرون باران می آمد . . هیچ کفشی به پا نداشت 
  قرار بود چه کار کند ؟  . .  نداشت

  و حاال داشت متوجه واقعیت خود می شد

  به سختی نفس می کشید . کای کنار من ایستاد 

  میرم و اونو میگیرم  _ 

  تکان دادم اسرم ر 

  هیچ جایی برای رفتن نداره . اون ولش کن _ 

  با عصبانیت گفت 

  ونم بعد از این که اون طور ترسوندیمش ؟ ا . اگه به اینجا برگرده دیوونه است _ 

  مبا عصبانیت پاسخ داد

  من اون رو بهتر از تو میشناسم  . آروم باشه _ 

  اما هنوز هم پر از عصبانیت بود  . پایین آورد اتکان داد و صدایش ر  ااز گوشه چشم دیدم که سرش ر 

و  هبگیر  ماست شبا یکی از دوستا همی تون . تلفن برسونه یهممکنه خودش رو به اون  . میکائیل_ 

ویق کننده نیست که در تشپول برای لون به اندازه کافی  . با پدر یا مادر تو صحبت کنه هونتباالخره می

  ما اون رو دست کم گرفتیم . .  های ما نرم بشهبرابر خواسته

  نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم  

ازه کافی برای تو و دیگران تشویق کننده باشته که اگه اون برنگشت پس پول اون می بایست به اند_ 
  ه بایست با این شرایط موافقت کنمی نما با هم قبول کردیم که او . باالخره قبول کنید ما باختیم

. . . بدنم داغ تر می شد  هر لحظه و. .  قلبم داخل گلویم آمده بود . از پنجره به بیرون خیره شدم  

  . .  برنگرد ریکا 

این  . . .  من حسابی گند زده بودم. بکند  ااما می خواستم این کار ر  . تم جای دوری نمی رودنسامید

می  . .  این برنامه ما بود . مال خودمان بکنیم اداشتیم او ر  .. بنا چیزی نبود که قرار بود پیش برویم

کامالً  ااز هم جدا کرد احساس انها ر  اخراب کرد و همگی ما ر  اخواستیم کاری بکنیم وقتی زندگی انها ر 
عذاب   ااو ر  داشته باشد . .  روی زندگی اش ود و هیچ کنترلیشتنها  . .  . . برنامه این بود که درک کند

  بدهیم . . . 
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. از روی ریکا جدا کردم  ادیمون روی او پرید به سرعت پشت سر او رفته و او ر   اما به محض این که 
وقتی به  . . .  داشته باشند ااو ر    توانستم به آن ها اجازه بدهمی. . . نمبکنم  اار ر نمی توانستم این ک

. .  اگر چه می دانستم هیچ جایی برای رفتن ندارد  . .  دیمون چاقو زد و فرار کرد اجازه دادم برود

کوچکی داشتم اما امید  . . .  خودش هم به زودی متوجه این خواهد شد و این پایان راند اول می بود

بفهمم باید چه   از این خانه بیرون برود یا جایی پنهان بشود تا زمانی که بتوانم . .  که از ما فرار کند
  . .  غلطی بکنم

    او مال من است  . تا انتها ادامه بدهم ااین نقشه ر  مقادر باش  به هیچ عنوان امکان نداشت 

  به کای گفتم 

  اون برمیگرده _ 

  ؟ از کجا اینقدر مطمئنی _ 

  از باالی شانه به او نگاه کردم  

  چون اون نمیتونه به یه چالش نه بگه_ 

  دوباره برگشتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم  

  دیمون چقدر بده   فقط برو ببین زخم_ 

بالخره چرخید و   اما . بررسی کند امانند این که می خواست گزینه هایش ر . برای چند ثانیه مردد بود 
  دیمون از طبقه پایین فریاد کشید . از آنجا رفت

  م********** _ 

نمی  . پنهان کنم انیشخندم ر   به خودم زحمت ندادم.  شنیدم  ار  یصدای شکستن ظرف و ظروف 

  م به او داده بودی اخوشحال بودم که باالخره آن خنجر ر  . توانستم باور کنم یک اسلحه پنهان کرده بود

حاال قرار بود چه غلطی بکنم ؟ چطور می بایست . روی سرم کشیدم دستم رابستم و  اچشم هایم ر 

  متوقف کنم ؟  اانها ر 

 اقطره های خون دیمون ر   همانطور که به سمت آشپزخانه میرفتم . خیدم و از پله ها پایین رفتمچر 
  د در خانه پخش ش یصدای بلند . . ناگهان روی زمین دیدم

  نی بدست نخواهید آورد ویزی که از من بگیرید به آسهر چ_ 

  ویل غرش کرد . .  از فاصله دور به گوش می رسید . .  شناختم اصدای ریکا ر . . .  متوقف شدم 
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    همین حاال میام بیرون و میگیرمت_ 

ویل به راحتی  . به وسیله بی سیم داخل خانه صحبت می کرد تریکا داش .  مشت کردم ادستهایم ر 

  پیدا کند امی تواند او ر 

  بیا منو بگیر سگ کوچولو  . آره تو این کارو می کنی تو سگ گله _ 

  ویل فریاد کشید  . .   دختر خوب . بگیرم انمی توانستم جلوی متمایل شدن لبهایم به طرف باال ر 

  تو هرزه احمق لعنتی _ 

صدایی آرام و خونسرد با . بی ادب نمی شد  و ویل هرگز خشن . کامال مشخص بود که کالفه شده

  حالتی هشدارآمیز گفت

  من میام میگیرمت _ 

  . . دیمون بود  

  و من خونمو پس میگیرم _

به دنبال کمک اخل کابینت ها روداکای  . وارد آشپزخانه شدم . روی یکدیگر فشار دادما دندانهایم ر  

ک حوله روی پهلویش فشرده بود و به طرف در حالی که دیمون ی  . .  کردهای اولیه جستجو می

  دهانه ی دستگاه ارتباطی داخل خانه خم شده بود به او هشدار داد

  فرار نکن .  خونمون ازت میگیرم ریکا  ومیام  _ 

به خوبی  اریکا او ر  . .  عمیق نبود اما بزرگ بود شزخم  . روی زمین انداخت اسپس بلند شد و حوله ر 
  بریده بود

  تو جایی نمیری _ 

  دیمون گفت . بیرون کشیدم اباز کردم و پراکسید ر  ایکی از کشورها ر  

  لعنت به تو  _ 

به سرعت پشت  . خاموش کرد و از آشپزخانه بیرون رفت اسیگارش ر .   از سر راه خود کنار زد اویل ر 

 اتقال کرد و من به سرعت دستم ر  م .به دیوار کوبید اگرفتم و او ر  ای او ر وباز  م .سر او به حرکت افتاد

و  هزخم پهلویش قرار داد  روی ادست دیگرم ر  . میخکوب کردم به دیوار ادور گردنش حلقه کردم و او ر 
  فریاد کشید . فشردم 

  لعنت_ 
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  روی زخم او آوردم ااما دوباره دستم ر  دستم را کنار زد

   و از من بکشت ر دست _

   ما با هم توافق کردیم _ 

  تیکه تیکه کنم  ومن می خوام اون . توافق کردیتو _ 

لمس  اهیچ کس بدون اینکه او با شرایط ما موافقت کند او ر  . گر به اندازه کافی کشیده بودمدی 

در   من دیگر . اما حاال دیگر باطل شده بود. .  بودیم   بود که با هم گذاشته یاین قرار . .  نخواهد کرد

  این نقشه با انها نبودم 

  عقب میزد گفت ار حالی که با عصبانیت دستم ر د

  . . حتی نمیدونم چرا تو اینجایی _

  چرخاند و به پسر ها گفت اسرش ر  

پس چرا   و رو از دست نداده  حتی یک روز هم از عمرش. اون هیچ بهایی پرداخت نکرده  _
  قاطی این ماجرا کردیم ؟   اونو

  کردم کروی او باری اچشمهایم ر 

 باخودمون اوردم . .  نومن کسی بودم که او؟ ن بوده وسال گذشته برای من آس سهفکر می کنید  _ 

من هر روز می بایست به  . و همه شما تاوانش رو پس دادید. .   اون شب از دست من عصبانی بود 
غذاخوری در حالی که اون طرف میز  . .  به اون هرزه دروغگوی کینه جوی دغل باز. .  نگاه کنم  ناو

  م که تمام این ها تقصیر من بودهستمی دون. . در حالی  بودروبروی من نشسته 

  به طرف دیمون برگرداندم اسپس دوباره سرم ر  . .  و به ویل و کای نگاه کردم ما چرخاندر  رمس 

ی شما پسر ها بخشی از عمر و زندگ . برای من از خانواده با ارزش ترین . شما برادرهای من هستید _ 

همه ما بهایی برای این پرداخت . به خاطر این احساس گناه می کنم  من ن رو از دست دادید ووت

  کردیم

  دیمون با اخم به من نگاه می کرد . رها کردم و چند قدم به عقب برداشتم ااو ر  

پس زدم و این  ادلی رفتار کردم و او ر گنسبا او با  . نده بودماآسیب رس به احساس اون شب من ا 

ویدیوهای روی  برای تالفی و او  بود او تلفن دست . .  تقصیر من بود که او چنین واکنشی نشان داد

  روی اینترنت پخش کرد  اآن ر 

  دستور دادم 
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  برو و اونو بیار اینجا . .  ویل _ 

به طرف در حرکت ویل  . به هیچ عنوان امکان نداشت به دیمون اعتماد داشته باشم تا با او تنها باشد 

با کمی تعجب در  . .  از درهای شیشه ای به بیرون خیره شده بود . .  کرد اما ناگهان متوقف شد

  صدایش گفت

  اون همین حاال هم داره به اینجا میاد  _

  . . . لعنت  . . .  دنبال کردم و به بیرون خیره شدم را وانگاه . .  چی ؟ 

کای با   . ب داده بود و چانه اش باال بود به در نزدیک می شدعق ادر حالی که شانه هایش ر روبیکا 

  احساس رضایت خاطر گفت

  حق با تو بود  _ 

صدای باز شدن   در حالی که هر سه انها نگاهشان روی او بود. دوباره وارد آشپزخانه شدم  . چرخیدم

ریکا به  . .  زده بودم پسرها سر جایشان خشکشان . محکم گرفت اگوشه های کانتر ر  . شنیدم ادر ر 

از  . بین ورودی آشپزخانه متوقف شد و به من خیره شد . .  از انها عبور کرد . آرامی وارد خانه شد

لباس هایش خیس بود و می توانستم . . ببینم  اچشم هایش به خوبی می توانستم صدمه و ناراحتی ر 
  پرسید  . .  زیر لباس هایش بینم اسوتین او ر 

  ؟ مادرم کجاست_ 

  پرسیدم.  و با او روبه رو شدند ندچرخید ند .اطراف او ایستاد  کای و دیمون . .  ویل 

  که برگشتی ؟  هاون دلیل این  _

روی آن حساب کرده  . .  خواهد داشت که پیش ما برگردد االبته که به خاطر مادرش شهامت این ر 

  بودیم

  من از شما نمیترسم _ 

   سینه ام هم در هم فرو کردم  مقابل اتکان دادم و بازوهایم ر  اسرم ر  

   فکر می کنم چنین باوری داری _ 

افتاده و آن نگاه  شخوه دیمون روی پیراهن. . وقتی به او نگاه می کردم که موهایش کامال خیس شده  

با  اواقعیت ر  بلکه این . .  می دانستم که ترسی در وجودش نیست دارد . .  در چشمهایش را قاطع

  آغوش باز پذیرفته

  اون کجاست ؟  _ 
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  وقتی اعتراف کردی جوابت رو میگیری_ 

  ویل اضافه کرد 

  و وقتی تسلیم شدی _ 

  روی هم فشار داد و گفتا دندانهایش ر  د .به طرف او برگردان ار  شچشمهای خشمگین 

  به چی ؟  _ 

  به طرف او آمد و به چشم هایش خیره شد 

  ما همه. . به ما _ 

  کای به طرف او آمد و با عصبانیت گفت 

.  ما گرسنه بودیم . و این سه سال آسون نبود. کج خلقی تو برای ما سه سال اب خورد ریکا  _ 

  شدیم و بدبخت بودیمتهدید می  . 

  روی شکمش قرار داده بود به او خیره شد ادر حالی که دستش ر  . .  دیمون به دیوار تکیه داد 

  و حاال تو قراره بفهمی که این چه احساسی داره  _ 

  کای باالی سر او ایستاد و گفت

  بفهمی چطور دهنت رو ببندی و به پایین نگاه کنی وقتی من وارد اتاقی میشم _ 

  ادامه داد   دیمون 

  که من دوست دارم هاین چیزی چون . .  بفهمی چطور مقاومت کنی و به جنگیهو قرار _ 

  دیک شد ویل به او نز  

  اما با من قراره ازش خوشت بیاد _ 

  تکان داد  اریکا سرش ر 

  اوقات تلخی ؟ کدوم اوقات تلخی ؟ نمیدونم دارید راجع به چی صحبت می کنید _ 

  روی کانتر قرار داد و از روی درد به خود پیچید ادیمون یک دستش ر  

م رو یو تا زمانی که کاری که بهت گفت . .  وقتی که ما بهت بگم میری و وقتی که ما بهت بگیم میای _ 

مادرت در امنیت خواهد بود و تو پول داری  . .  بدهی تو به ما پرداخت خواهد شد. . انجام بدی 

  باهاش زندگی کنی فهمیدی ؟  تا
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  کای به او گفت

  تو به ما مدیونی و مدت زمان زیادی گذشته که ما بدهیمون رو از تو نگرفتیم . .  تو مال مایی _ 

  ریکا فریاد کشید 

  ؟ به خاطر چی به شما بدهکارم _ 

  ویل با عصبانیت گفت  

  ما به تو اعتماد کردیم . ما اون شب تو رو با خودمون بردیم_ 

  دیمون با کنایه گفت 

  زن لعنتی اعتماد نکن ههرگز به ی _ 

  ریکا با عصبانیت فریاد کشید  

  ا پسرها با من چه کار کردید ؟ و شم ؟ . .  و من قرار بود به شما اعتماد کنم_ 

  این دیگر چه کوفتی بود ؟ . . . .  بی حرکت شدم. .  .  به دیمون و ویل و کای خیره شد 

  پرسیدم  

  ؟ داره راجع به چی صحبت می کنه_ 

  اما ریکا مرا نادیده گرفت و ادامه داد 

رها گند زدید شما پس. شما سه سال رو از دست دادید و من برای شما متاسفم نیستم  _ 

بار هم که شده می بایست نتیجه کارهایی که انجام دادید  هی برای باالخره . .  سورپرایز سورپرایز  اما

  سرزنش کنید ستکسی جز خودتان رو نمی بای . هیچ کسی به شما مدیون نیست . رو ببینید

  آمد و فریاد کشید او کای میان صورت 

  تو چیزی نمیدونی _ 

  لبخندی کینه توزانه در چشم هایش بود . ان دادتک اریکا سرش ر  

  واقعاً ؟   _ 

  به دیمون نگاه کرد و گفت

 . .  بود ش هممدرک. .  دختر مایر  ی . . دختر زیر سن قانونی به زندان رفتیه تو به خاطر تجاوز به  _ 

  ه ؟ن وجود دار اوی برای توضیح دیگه اچه 
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از  . .  آن روز که ویدیو ها در فیسبوک پخش شده بود روز بعد از شب شیطان م . . چند بار پلک زد 
چیزی که به  . خواب بیدار شدم و متوجه شدم چند تا از ویدیو های ما روی اینترنت پخش شده

بود اما ما همیشه  ای فیلمبرداری از تمام آن قضایا کار احمقانه . .  من منتهی شد ندستگیری دوستا

انی . برای زم مخصوص شب شیطان نگه داشته بودیم  ایکی از تلفن ها ر  . مراقب بودیم راجع به آن 

آن موقع فکر می کردیم غیر قابل نفوذ  . .  کنیم و آشوب به پا کنیم شیطنت میخواستیم ککه می
پدر و . . به تختخواب خود برده بود اما زیر سن قانونی بود  ادختر مایر مشتاقانه دیمون ر  . .  هستیم

که احتماالً به همین دلیل  . .  او به اندازه پدر ما قدرتمند بود و از خانواده دیمون به شدت متنفر بود

امکان نداشت به هیچ عنوان پدر او از .  نشانه گرفته بود ادختر او ر  در وهله اول بود که دیمون

 ابه زیر ببرد و این کار ر  اداشت که یکی از تورانس ها ر  افرصت این ر او  . شکایت خود صرف نظر کند

   کرد

با خونسردی  بی احساس بود . . وقتی به ریکا خیره شده بود شحالت صورت . به دیمون نگاه کردم 
  گفت

ن رو هدف قرار دادم و حاال ودختر جو یهمن  . .  من رو گرفتی چم . چیزی برای توضیح وجود نداره _ 

  رمابه خاطر نمیهم ن رو اوحتی صورت 

  سپس به طرف ویل و کای چرخید و ادامه داد 

  و اونو کنار جاده پیدا کردند رو . .  پلیس . یه دیدز و تقریباً تا سرحد مرگ ر پلیس  هشما پسرها ی _ 

  ویل فریاد کشید  

و حق با . رو اذیت می کرد  نکه او گرش استفادسوئ برادر بزرگتر  . اون پلیس برادر امی اسکاته_ 
  مسر حد مرگ اون لعنتی رو کتک زد من تا . . توئه

  ندابرو های ریکا به یکدیگر نزدیک شد 

  کای گفت  

  اگه فرصتش پیدا بشه دوباره اون کار رو تکرار می کنیم . اهمیت نمیدم چه فکر میکنی _ 

 ابنابراین مزاحم او می شد تا توجه او ر  . میخواستا ویل برای مدت زمان زیادی بود که امی اسکات ر  

کای و دیمون تا سرحد  . . اما وقتی که فهمید توسط برادر بزرگش اذیت می شود او . به خود جلب کند

   فیلمبرداری کرده بود اکتک زدند و دیمون تمام آن صحنه ر  امرگ برادر او ر 

پست ها و . . اکانت اجتماعی من پر از پیغام ها  . روز بعد از شب شیطان در یک کابوس بیدار شدم 

به طریقی ویدیو های تلفن ما به صورت آنالین پخش شده بود و همه در  . چند مقاله بودحتی 
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دستگیر  اپلیس انها ر  که مدت زمان زیادی نگذشت . دانستندراجع به ما می . .  محدوده هزار مایلی
 فوذدازه نمهم نبود تا چه ان. .  به زودی متوجه شدیم که انها از این اتهام بیرون نخواهند آمد  . کرد

  از بعضی خطوط قرمز هرگز نمی باید عبور کنی . .  داشته باشیم

ماه زندان محکوم  ۲۸به  پلیسماه و ویل و کای به خاطر حمله به یک  ۳۳دیمون به خاطر تجاوز به  

  . . . آپلود کرده  اها ر مدت زمان زیادی نگذشت تا بفهمیم چه کسی ان فیلم. .   شدند

  متهم کرد اکای او ر  

اما واقعاً فکر  . ندورس صدمه ما رو زیر اتوبوس انداختی چون میکائیل اون شب به احساسات تو وت _
  کردی ما دنبالت نمیایم ؟

  ویل گفت . .  به یکدیگر نزدیک کرد ارسید ابروهایش ر ریکا در حالی که گیج به نظر می 

  هغیر قابل بخشش هتو اعتماد کرداما خیانت کردن به کسی که به  . . یه موش ترسو بودن یه چیزه _

  خیانت کردن ؟  _

  با حالتی پرسشی در چشمهایش به من نگاه کرد

  چی . . .؟  _ 

  ویل گفت 

که اونو  یقراره تالفی کنی و اگه این کار رو نکنی شاید بریم سراغ مادرت و اون رو از توی اون سوراخ_ 
هر چی که نباشه تونسته . . به ما حال بده مطمئنم میتونه حسابی . پنهان کردیم بیرون بکشیم  شتو

  پدر پولدار تو رو تور بزنه 

خود  . . در حالی که فریاد می کشید. از دست داد  او کنترلش ر  ندگشاد شد  چشم های ریکا با خشم

به سرعت  . . .  لعنت . .  روی زمین انداخت اروی ویل انداخت و او ر  ابه جلو پرتاب کرد و بدنش ر  ار 

  ویل فریاد کشید. ضربه زد او   م ویل نشست و با مشت محکم به صورتروی شک

  لعنت _ 

قبل از آن که هر کدام از آن ها فرصت داشته باشد تا به دیگری حمله  خت . . روی زمین اندارا ریکا  
نشان داد و سعی کرد  اریکا دندانهایش ر  م .از روی زمین بلند کرد او انها ر  مکند مقابل ریکا قرار گرفت

. به چشم هایش خیره شدم  . تکان دادم اگرفتم و سرم ر  ااما او ر  . ویل حمله کند  دور بزند تا به امن ر 

هایم دست. پایین انداختم  انگاهم ر   . . از من دوری کرد . متوجه شدم که یک قدم به عقب برداشت
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انجام ا یا چرا این کار ر  . .  کاری با ما کرده بوددیگر اهمیت نمی دادم آن سالها چه  . .  مشت کردم ار 
  برسانم  ای هم به او اعتماد نداشتم اما . . . نمی توانستم صدمه. به او  داده بود 

از روی  او را د ور کای به ویل کمک ک . پشت سر خود نگه داشتم ااو ر  . با دوست هایم روبرو شدم

  ویل فریاد کشید. د کر زمین بلند 

  نتت کنهخدا لع _ 

 دیمون هنوز . . خونریزی داشت . زیر دماغش کشید و سپس به انگشت هایش خیره شد ادستش ر  

  به طرف من آمد و گفت . . سپس کای ایستاده و سیگار میکشید دیوارم کنار ه

  برو کنار  _

  با حالتی هشدارآمیز تکان داد  اسرش ر  . و به چشم هایش خیره شدمم همان جا ایستاد 

   میکائیل این کارو نکن_ 

ا اما من دستم ر .  من برسد  ریکا پشت سر به جلو آورد و سعی کرد اوقتی حرکت نکردم دستش ر  

بکشند اما در غیر این  اسعی کنند من ر  نهاشاید ا م . روی سینه او قرار دادم و او رو به عقب هل داد

  صورت هرگز دستشان به او نخواهد رسید 

  گفت با عصبانیت

هم خراب رو بعد از همه این چیزها ؟ اون درست مثل ما زندگی تو  ؟ داری اون رو انتخاب می کنی تو _
  ما بهش اعتماد کردیم. کرد 

  ریکا از پشت سر من جلو آمد و در حالی که به چشمهای او خیره شده بود فریاد کشید 

دوستتون رو برخالف میل خودش شما به من اعتماد کردید ؟ من دوست شما بودم ؟ شما معموالً   _ 

وسط ناکجا آباد با اذیت کردن اون خودتون رو سرگرم می و برید اونو از شهر بیرون می . . می دزید

  کنید ؟ 

سپس چرخیدم تا با دوستهایم  . .  جا انداخت  اقلبم یکی از ضربانش ر  . .  باریک کردم اچشمهایم ر 
   رو به رو شوم 

  کوفنی صحبت میکنه ؟اون داره راجع به چه _ 
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زیر  ماحتماالً باعث می شد ریمل . شکمم به هم می پیچید و اشک روی گونه هایم جاری شده بود

چطور همه چیز در یک دقیقه می  م . . ایجاد کند اما اهمیت نمی داد خطوط زشتیچشم هایم 
از  ؟ . .  ین اندازه وحشتناک باشدتوانست این چنین احساس خوبی داشته باشد و در دقیقه بعد تا ا

جایی که پسرها  ه طرفب .  گرم نگه دارم اروی قلبم گذاشته بودم تا آن ر  ادستم ر  . پله ها پایین دویدم

  اما خالی بود. .  نگاه کردم  ندروی صندلی نشسته بود

  . .  اینجا رها کرده بودند ؟  اانها رفته بودند ؟ تنها من ر  

متوجه  . رها کرده بودند ناراحت نشوم اانها هم مانند میکائیل من ر سعی کردم از اینکه 
زیر لب با  .  گرفتم و از در ورودی خارج شدم اآن ر  است . سویشرتم هنوز روی صندلی شدم

  عصبانیت گفتم

  عوضیا _ 

دستم  . و ناگهان متوقف شدم . .  فرو بردم یب هایمدر ج اروی سرم کشیدم و دست هایم ر  اکالهم ر  

 . .  کرد در جیب من استبا خود حمل می بمتوجه شدم ک تلفنی که ویل تمام ش . بیرون کشیدم ار 

ان های وجه شدم آستینمت ند . . سپسروی آن ضبط کرده بود اهمان تلفنی که تمام کارهای امشب ر 
برداشته ا هی ر سویشرت اشتبا . . من  زانوهایم می رسد  چه اندازه بلند هستند و پایین آن تقریبا به تا

  بودم

 ااشتباهی مال من ر   احتماالً ویل . دوباره در جیبم قرار دادم و به طرف پارکینگ به راه افتادم اتلفن ر  

در سطل زباله  اخوش شانس خواهد بود اگر تلفن لعنتی او و تمام خاطراتشان ر .   برداشته بود

  نیندازم 

 .  کردمی اما هنوز هم سرما به استخوان هایم نفوذ  . باریدحاال نم نم می . . شدت باران کمتر شده بود 
. رد کردم  ابردارد اما به سرعت این ایده ر  اتصمیم گرفتم با مادرم تماس بگیرم و از او بخواهم من ر 

حاال در خانه  داشتزیرا باور  . .  نمیخواستم نگران این باشد که این وقت شب چه کار می کردم

 م نیاز داشتم. . با کسی روبرو شو م و همچنین نمی توانست م . . خواب هستی کریست در ه خانواد

  به تنهایی قدم بزنم و فکر کنم کمی

. درست همانطور که در آرزویش بودم . . به طبقه باال دنبال کرد  اوقتی من ر  . .  تقریباً مال من بود او
.  برای آن التماس می کردم  مدر ذهن. . نوازش دستهای او بودم  تمام مدت در اشتیاق و چشم انتظار. 
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 امی خواهم من ر  ابه همان اندازه که من او ر  و آن موقع می فهمیدم او هم . .  تنها یک نوازش. . 
به سینه خود  ار  . . من و ناگهان پشت سر من آمدم. . . .  و آن موقع خوشبخت بودم . .  . میخواهد 

  آن رو خراب کرد ؟ چرا . . .  چسباند و من مال او بودم 

خواهد بدون می  را می خواهد . .  مال او باشد امروز در کلیسا به من گفته بود چیزی که قرار نیست

 . . در عوض تسلیم انها شد. .  و آن موقع چه کار کرد ؟  . .  انتظارات دیگران زندگی کند  قوانین و

و  . .  عقب نگه دارد اما ر  شهدید برادر و ت شاجازه داد ترس از پدر  . بست امن و خودش ر  های دست
از آن ها دور نگه  ابدتر از همه این بود که سعی داشت همان محدودیت هایی که می خواست من ر 

من از اشتیاق و بازی کردن  . .  ی خواستم همه چیز روی حساب باشد. نم من اعمال کند  بر ادارد ر 

برنامه ریزی و  امن ر  دیوانه کنم اما وقتی سعی داشت هر حرکت اخواستم او ر می. خوشم می آید 

می خواستم همه چیز تحت کنترل ما نباشد زیرا در آن  . .  توانستم چنین کاری بکنمکنترل کند نمی

کنار کشید و قوانین  ااما او خودش ر  . .  دیگری جز شیرجه رفتن در شرایط نداشتیم ی صورت چاره
  تعیین کرد

قرار نبود به افکار دیگران اهمیت  . .  بودنما  این شخصیت؟ . .   وانست چنین کاری بکندچطور می ت 

 ی در کمتر از چند ثانیه احساس کردم چیزی جز بازیچه. .  قرار نبود از کسی اجازه بگیریم  . . بدهیم

ریست قرار دانستم کسی ماننده میکائیل کبه خوبی می . .   کم اهمیت و ناچیز. .  دست او نیستم 

 امی دانستم من ر  . سالگی برسم ۱۸تا به سن  دنامنتظر من بم. . یا نیست یک سال تمام مجرد بماند 
از  امحروم کند به این معنا نبود که خودش ر  داشتن مناز  ااما تنها این که خودش ر  . .  می خواهد

  تا این اندازه ساده نبودم. .  همه کس محروم می کرد 

و من  . .  نادیده خواهد گرفت و مانند این خواهد بود که امشب هرگز اتفاق نیفتاده ار فردا همه چیز  

  از این به بعد کنار او احساس شرمندگی خواهم کرد  . .  خواستم در حضور او غیر قابل دیدن باشممی 

  و به خاطر این از او متنفر بودم . .  همین حاال هم دلم برای او تنگ شده بود

. . همان طور که به عقب میرفتم ضربان قلبم باال رفت . چرخیدم  . صدای ماشینی از پشت سر آمد 
دیمون  . دومنتظر ماندم کنار من متوقف ش. دیدم متوقف شدم  امیکائیل ر   وقتی ماشین مرسدس

  به من گفت . رانندگی میکرد

  تو رو بخونه میرسونیم. یاال بپر داخل  _

ویل  . متوجه شدم کای در حالی که ماسک زده در صندلی مسافر نشسته. عقب کشیدم  اخودم ر  

 امیکائیل ر  . ثانیه تا بیهوش شدن فاصله دارد ۲روی صندلی عقب نشسته بود و به نظر می رسید 

  . .  ندیدم
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   تکان دادم اسرم ر  

  من خوبم . اینقدر دور نیست _ خونه ما

  مون از پشت سر نام مرا صدا زداما دی . چرخیدم و به راه رفتن ادامه دادم 

اهمیت نمیدم چه اتفاقی بین شما دو تا افتاد  . نه می رسیومیکائیل به ما گفت مطمئن بشیم به خ _

  سوار شو . اما اجازه نمی دم تا خونه پیاده روی کنی

ا پس از آن ه . . مایل پیاده روی رو به رویم هست ۶می دانستم حداقل  . به جاده تاریک خیره شدم 

مکن بود به غرورم آسیب رسیده باشد اما این بهانه . عصبانیتم کمتر شد م. . . مرا رها نکرده بودند ؟ 

  خوبی برای احمق بودن نبود 

باز  ادرب پشتی ر  . تا چه اندازه قدردان این هستم دمیخواستم ببین. نپایین انداختم  اچشم هایم ر 

چشمهایم  . روی گاز فشار داد و به حرکت افتاد ایش ر پا دیمون به سرعت . کردم و وارد ماشین شدم 

و چرا هنوز هم  ؟ با خود در تعجب بودم که چرا تا این اندازه ساکت است م .روی کای باریک کرد ار 
  ؟ ماسک روی صورت دارد

به باال نگاه کردم و دیدم که دیمون  . ویل نگاه کردم و متوجه شدم که خوابیدهبه از گوشه ی چشم  
  از کای پرسیدم . از آینه ماشین به من نگاه می کند

  چرا ماسک زدی ؟  _

  دیمون به جای او پاسخ داد 

  شب هنوز تموم نشده_ 

به خانه من  حرکت می کردیم . .از جاده خلوت به سرعت  . آمد الآرامی از ستون فقراتم با احساس نا 

شاید هنوز هم بخواهند به جای  . .  کنار گذاشتم امی شدیم بنابراین نگرانی هایم ر نزدیک و نزدیک تر 

  د اما داشتند مرا به خانه می رساندندندیگری بروند و بیشتر خوشگذرانی بکن

نا آرام می  ااین تنها تصورات من بود که من ر  . . دیمون همیشه اینطور عجیب و غریب رفتار می کرد 
  طور که به جاده خیره شده بود گفتدیمون همان . کرد 

  همیکائیل تو اونو میخوای مگه نه ؟ منظورم _

دیمون به چیز  . روی یکدیگر فشار دادم و از پنجره به بیرون نگاه کردم ادندانهایم ر  ماندم . .ساکت  

  گفت. دیگری جز اذیت کردن من عالقه ندارد 

  . . . سابی برای اون داغ کردیاحتماالً ح . هم نیازهایی دارن اهباالخره دختر  _
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منتظر  . .  به من می خندیدند ندانها داشت . .  م خشک شدمیسر جا. . و همگی به من خندیدند  
نجا بود انها اوقتی میکائیل  ؟ چه جهنمی بود. . این  بودم تا هر چه سریعتر به خانه من نزدیک شویم 

 یشچرا کای مانند همیشه که دیمون از خطوط خود پا . .  کردندمیناین گونه با من برخورد  او اطراف

بی  . .  به او که روی صندلی مسافر نشسته بود خیره شدم ؟ فراتر می گذاشت پادرمیانی نمی کرد ار 

  حرکت و ساکت بود

  م کرد و گفتخبه یک طرف  ادیمون سرش ر  

  ؟ اینو میدونستی . زیر نظر دارهرو مدام تو .  رو میخواد اون تو ؟ یه چیزی راجع به میکائیل میدونی  _

  از آینه ماشین به من نگاه کرد  

 باید نگاه روی صورت اونو وقتی امشب تو رو در حال رقصیدن تماشا میکرد میدی . .  مرد_ 

  

سر جایم صاف نشستم و با چشمهای گشاد شده به  . ماما دیگر به حرف های او توجه نمی کرد

سرم . .  این دیگر چه جهنمی بود ؟ از مقابل دروازه های خانه من گذشتیم  .پنجره خیره شدم   بیرون

  دیمون ادامه داد . احساس ناآرامی شکم را منقبض کرد . را تکان دادم

به خونه ببره و  وتو ر  ودمیتونم بگم نزدیک ب . ن هرگز چنین نگاهی به هیچ دختری نکرده بود. اوآره  _
  اون گیالست رو بچینه

  دیمون را نادیده گرفتم . دنم ناآرام شدنفس کشی 

  چه خبره ؟. .  کای ؟ از کنار خونه من گذشتیم  _ 

  اما دیمون به مکالمه یک طرفه خود ادامه داد  

  میخوای بدونی چرا تو رو بخونه نبود ؟_

سرش  . به ویل نیم نگاهی انداختم . نفسم را حبس کردم . سپس صدای قفل شدن درها را شنیدم 

  دیمون ادامه داد . کامالً بیهوش شده بود . . دنش سنگینی میکردروی گر 

و خوابیدن  ه . .هرگز نمی خواست برای کسی تا این اندازه مهم باش. خوشش نمیاد ها ون از باکره ا _
  هکنپیچیده می وبا کسی که نمیدونه چه تفاوتی بین عشق و رابطه جنسی هست همه چیز ر 

  داریم کجا میریم ؟  _

  من را نادیده گرفتال سو
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  صحنه خوشت اومد مگه نه ؟   اون  از . .  تو اون دختری رو که توی کلیسای قدیمی بود امروز دیدی _

ادامه می   به پایین رفتن از جاده شنی و تیره. به سختی نفس می کشیدم و دهانم خشک شده بود 

  دادیم 

  روی زمین انداخته میشدی و بهت حمله می کردم . . .  . . دلت میخواست به جای اون دختر بودی_ 

 . ضربان قلبم به شدت باال رفته بود  . به سختی می توانستم نفس بکشم . چشمهایم می سوخت

  ادامه داد 

کنیم حس خوبی داشته بهمون اجازه بدی کاری می  اگه . . . چون احساس خوبی داره ؟چرا میدونی_ 

  باشی 

 م .قادر نبودم لرزه ای که در بدنم ایجاد شده بود را آرام کن ند .کای کشیده شد  چشم هایم به طرف

  خواهش می کنم . .  او اجازه نمی داد چنین اتفاقی بیفتد ؟  چرا تا این اندازه ساکت بود

ان از پنجره به بیرون نگاه کردم و متوجه تاریکی اطراف درخت هایی که دور م . ماشین را متوقف کرد _

  . .  کامالً تاریک و منزوی . فته بودند شدمرا گر 

  دستهایم را مشت کردم . به سرعت سرم را تکان دادم 

  می خوام برم خونه _ 

  از البالی دندان های به هم فشرده نفس عمیقی کشید و گفت 

  این جزو گزینه ها نیست هیوال کوچولو  _

نه به سرعت . .  میخکوب کردم   مجای  کای با هم چرخیدند و با نگاهی تیره مرا سر وسپس او 

می خواستند چه  . .  بدنم به شدت می لرزید . .  بارها و بارها آن را کشیدم . .  را گرفتم دستگیره در

  کار کنند ؟ 

  د هشدار داد ر دیمون در حالی که در طرف خود را باز می ک

و هیچ کس حرف تو رو باور  . .  یکی پس از دیگری  . .  از تو بگیریم ومیتونیم چیزی که میخوایم ر _ 

  نخواهد کرد ریکا 

عقب   خودم را . .  در را باز کرد . از پنجره او را دیدم که به طرف من می آمد . سپس بیرون آمد

  از ماشین بیرون کشید مرا دستم را گرفت و . . کشیدم 
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. نش را به بدن من چسباند بد .  در را محکم بست و من را مقابل آن هول داد.  از روی درد ناله کردم 
سعی کردم او را بزنم اما مچ دست من را گرفت و آنها را کنار بدنم محکم نگه . . دستهایم را باال آوردم . 

  با صدایی آرام گفت . داشت

  می توانیم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم یم .ما غیر قابل نفوذ _ 

خودش را محکم به من چسبانده بود و  .  درد آمده بود تندی نفس می کشیدم که شکمم بهه آنقدر ب 

ای به از پشت ماسک نقره . . . کای پشت سر دیمون آمد . من به سختی می توانستم نفس بکشم
  برای کمک به او التماس کردم  . . . من نگاه کرد

  کای خواهش می کنم _ 

  دیمون گفت . . . ساکت بود  . . . اما تنها در آنجا ایستاده بود  

  اون به تو کمک نمیکنه  _

  خودش را به من نزدیک کرد و مقابل پیشانی ام زمزمه کرد

  حس خیلی خوبی داره . قراره حسابی بهت حال بدم _

  خودش را به من چسباند . . . دست دیگرش را به باسن من کشید و محکم آن را فشار داد  

   می دونی که اینو میخوای _

  چرخاندنم و گفتم  گرسرم را به طرف دی 

  میدونم قرار نیست به من آسیب برسونی . . . دیمون منو ببر خونه  _

  لب هایش را روی گونه من کشید و گفت 

  آره ؟ پس چرا همیشه از من می ترسیدی ؟  _

میدیدم راه خودم را به طرف دیگری کج   هر موقع دیمون را در مدرسه . نستم حق با او بوداخودم مید

وقتی چهارده ساله بودم و در آشپز خانه کریست با او تنها شدم به سرعت آنجا را ترک  . می کردم

با من بود که فاصله خود را از او نگه  قح . . . می کردم ن صحبت قبل از امروز هرگز با او. کردم 

  کردیخودش را در کلیسای متروکه به من تحمیل م داشت دقیقه ۱در کمتر از امروز   . . . میداشتم 

 مبرای مدت کوتاهی وقتی امروز شیشه مغازه جواهر فروشی را شکست  . . . اما هنوز هم امیدوار بودم 
شاید کمی برای من . کردم شاید من را متفاوت ببیند ر میفکو دیمون به آرامی از من تشکر کرده بود 

  احترام قائل باشد 
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سرم را به طرف دیگری  . . . محکم دست های من را گرفته بود و روی گونه و گوش هایم را می بوسید 
  و فریاد کشیدم مچرخاند

  کمک _

  گفت دیمون 

چک ه بودن با ما مثل داشتن ی. ما بدجوری تو رو می خوایم . اون تورو نمیخواد اما ما می خوایم ریکا  _

  یزی که دلت می خواد داشته باشیمیتونی هر چ . سفید میمونه عزیزم

   را گاز گرفت مسپس لب پایین 

  یاال  _

  با عصبانیت گفتم  . دور کنم خودرا از  اوسعی کردم 

  رو نمی خوام  من هرگز تو_ 

 وقتی لباسم را گرفت و من را مستقیم به بازوهای کای پرتاب کرد نفسم را حبس کردم

  با حالتی نفس بریده گفتم  

  کای_ 

چرا به من  ؟ کار میکرد چه داشت م . . .خیره شداو  لباس او را محکم گرفتم و به چشمهای تیره  

  ؟ کمک نمی کرد

  صدای دیمون را شنیدم که می گفت 

  پس باید اونو بخوای _

همانطور که  م .دستم را باال آورده و او را به عقب هل داد ند .های کای به دور من حلقه شد دست 

  یدمفریاد می کش

  بس کن _ 

اما تمام چیزی که شنیدم   . . . دستم را باال برده و محکم به صورت پوشیده از ماسک او سیلی زدم 

درد  . . . روی دست هایم به زمین افتادم  . . . مرا چرخاند و روی زمین هول داد . صدای خنده او بود 

 بیرون آمد و چند قدم آن طرف تر افتاد تلفن ویل از جیبم  . . . به سرعت در استخوان هایم نفوذ کرد 
کای و دیمون چند  . به سرعت به طرف تلفن حرکت کردم  . . . یخ کرده بودند مدست ها و پاهای . . .

  سپس کای خود را مستقیم به طرف من پرتاب کرد . قدم آن طرف تر ایستاده و من را تماشا می کردم
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  فریاد کشیدم 

  گوشم زمزمه کرد یخب. روی من افتاد و تمام اکسیژن را از شش هایم بیرون کرد  

  بلند شو   . . . فکر می کنی می تونی به من صدمه بزنی هرزه ی لعنتی ؟  _

  موهایم را گرفت و به طرف دیمون گفت

  دستاشو بگیر  _

  با گریه گفتم

  نه _ 

سعی می  . پخش شده بود منا امیدی سراسر بدن  . . . . همانطور که ناله می کردم بدنم میلرزید 

مجبور کنم از روی من بلند  او ر ا اخودم را پیچ و تاب می دادم ت  . . . کردم او را به عقب هول بدهم 
چطور می  . . . اوه خدای من  . . . کای دست هایم را گرفت و باالی سرم محکم کرد   . . . شود

  توانست چنین کاری با من بکند ؟ 

اشک از روی صورتم   . . . با دست دیگر گردن من را گرفت و مرا بی حرکت به زمین میخکوب کرد

  ناگهان صدای بلندی شنیدم که هوایی شب را درید  . . . جاری شد

  کافیه _ 

از زیر دست او نگاه کردم تا ببینم چه کسی   . . . کای متوقف شد و سرش را به طرف دیگری چرخاند 
   . . .  ؟ او را متوقف کرده

باریک کرده بود و دست هایش را کنار بدنش مشت کرده   دیمون در حالی که چشم هایش را

  او را گرفت و از روی من بلند کرد و به طرف دیگری هول داد   . . . داشت به طرف او می آمد  بود

  من را بلند کرد و دستور داد  . . . سپس پایین آمد

  اما حاال میدونی که میتونیم این کار رو بکنیم  . نمی خواستیم بهت آسیب برسونیم  . . . گریه نکن _ 

به  شنفس گرم  . . . نفسم را حبس کردم  . . . من را گرفت و من را به خود نزدیک کرد پشت سر

  کردصورتم برخورد می

  . . . دنبال نکن ونگاه نکن و ما ر  وفهمیدی ؟ دیگه ما ر . ما هم همینطور  . ..  میکائیل تو رو نمیخواد  _
  بهش توجه کنه رفتار نکن  نفره التماس میکنه تا -سگ رقت انگیز که به ی همثل ی
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کنند فکر میکردم چرا چنین کاری می  هر دوی آنها نگاه کردم و با خود به . . . خودم را عقب کشیدم  
اشک در چشم  . . . ؟ میکائیل من را میدید  آیا این چیزی بود که . . . ؟  یه سگ رقت انگیز  . . . ؟ 

بعد از اونجا دور  م .  . . وهایم جمع شد اما قبل از آنکه به آنها لذت دیدن شکستنم را بدهم چرخید

   . . . شدم

. .  دور از آنها  . . .   دموارد جنگل شدم و تا جایی که می توانستم به سرعت به طرف خانه حرکت کر  

تا خانه گریه میکردم دنیای  را همانطور که تمام راه. رنج چند ساعت قبل رویم سنگینی کرد  و درد  .
  اطراف در نظرم محو شد

 

  

��� ���  

  

  داره دروغ میگه_ 

دستش را   میکائیل در حالی که . با چشمهای باریک شده به من خیره شده بود . به کای نگاه کردم 

  گفت . بود آنجا ایستاده بود بی حالتاش مقابل سینه اش در هم فرو کرده بود و حالت چهره 

به محض اینکه به خونه رسیدم اون هم پشت سر من اومد و در حال تماشای بازی . کای با من بود  _ 

 هرو به وسط ناکجا آباد به ی تو هونستتتمام شب با من بود پس نمی  . اون فوتبال با هم مست کردیم
  جنگل لعنتی ببره

  سرم را تکان دادم 

  اون اونجا بود  . حقیقت نداره . . . نه  _

  دیمون کنار دوست هایش قرار گرفت و گفت

  داره اینو از خودش در میاره تا خودشو نجات بده _

  ویل گفت 

  رم ابه خاطر نمی وو من هم مطمئناً چنین چیزی ر  _

  میکائیل به طرف دیگری نگاه کرد و با حالتی ناامیدانه سرش را تکان داد 
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  ما خودمون اینو میدونیم . پخش کردی وفقط اعتراف کن تو ویدیو ها ر _ 

   . . . قلبم از سینه بیرون پرید  

  ؟ شما فکر می کنید . . . ؟ ویدیو ها را پخش کردم  . . . چی ؟ _ 

  تمام این مدت آنها فکر می کردم . . .  . را بستم چشم هایم. به آنها خیره شدم  

  دوباره به آنها نگاه کردم 

  کنید ؟ می وای همین دارید این کار ر _ بر 

  عصبانیت گفت . با میکائیل به طرف جلو خم شد و موهای پشت سرم را گرفت

  تو تلفن ویل رو داشتی  _

  سرم را تکان دادم

   هرگز چنین کاری انجام نمی دادم . من این کارو نکردم _

. ن دیده بود اوبا  ودیمون تو ر . داشتی بنابراین تلفن پیش تو بود  وتو اشتباهی سویشرت ویل ر  _ 
  اعتراف کن 

  به هم فشرده و گفتم م رادندان های

   نها مبارزه می کردم از جیبم بیرون افتاداومن تلفن رو داشتم اما وقتی داشتم با  . بله  _ 

  با عصبانیت فریاد کشید 

  تمومش کن  ور دروغ گفتن  . نها مبارزه نمی کردیاوبا  وت _ 

  قسم میخورم  _ 

هیچ کدام از این ها با با عقل جور در  .  انگشت هایم را کف دستم فرو کردم . من را به عقب هل داد
  ویل گفت  . نمی آمد

از  ون ما میدونیم داری تمام این چیزها ر میکائیل گفت کای با اون بوده بنابرای. دستت رو شده _ 

  کای حتی اونجا نبوده   . خودت در میاری

  مشتم را به پایین کوبیدم 

  . . .  یی ماشین بیهوش شده بود. تو تو همه شما آنجا بودید به جز میکائیل    . . . اونجا بود_ اون 

تو  "  وقتی به اون ضربه زدم خندید و گفت . کرد و کای من رو گرفتتهدید می ودیمون داشت من ر 
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و وقتی   . . .  نجا بودیداوهمه شما  " نی شیطان همیشه هوای منو دارهونمیتونی به من صدمه ای برس
  روی زمین پرتاب کرد تلفن از جیبم پایین افتاد ومن ر اون 

  کای تکرار کرد  

  حوای من رو داره ؟  شیطان همیشه_ 

  گیج به نظر می رسید 

  نشنیدمو قبالً این جمله ر  حتی . . . من هرگز چنین چیزی نگفتم   _

  سرم را تکان دادم و از روی کالفگی چشم هایم را بستم 

   . . . اما من شنیدم  _

زمزمه   تقریبا با صدایی  . . . ندچرخواندمیکائیل  طرف حرکت شدند و چشم هایشان را بهگی بیهم
  مانند گفت 

  پدرم همیشه این جمله رو میگه _

پخش شد و خودم را مجبور کردم نفس های عمیق تری  مگرما در سراسر بدن . نا آرام به نظر می رسید

  آرام گفت یبا صدای  . . . داناو را تماشا کردم که نگاه تیره اش را به طرف کای کش   . . . بکشم

  تریور _ 

  ویل به آنها نزدیک شد تا بفهمد چه خبر شده  . . . بدن کای منقبض شد 

  تریور ؟  _

  ؟ توانست تریور در ماسک کای بوده باشد آیا می  . . . کردم فکربه آن شب 

  با عصبانیت گفت . قفل کرد  دیمون روی میکائیل چرخید و چشمهایش را به

  اون داره این دروغ رو سرهم می کنه تا خودش رو تبرئه کنه  چیه ؟ _

  میکائیل گفت 

نه ببری به ناکجا اباد وبه خ ور  نبه جای اینکه او . به اندازه جهنم مست بوده اما تو نبودیویل  _ 

  بردی و میدونستی زیر اون ماسک تریور بوده 

  را از بینی اش بیرون داد و آن را روی کانتر خاموش کرد  شدیمون دود سیگار 

  داری طرف اونو میگیری ؟_ 
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  داد میکائیل پاسخ  

  تو کسی هستی که به من دروغ گفتی_ 

  گفت دبه طرف او چرخیدن شدیمون همانطور که دوستان  

  تغییر نمیده واین چیزی ر  _

دیمون هرگز  . . . همان جا ایستادم و در حالی که کامال بدنم بی حس شده بود به او خیره شدم  

یک  امن ر  او . . . نمی توانستم چیزی احساس کنم  . . . وانمود نمیکرد که دوست من است اما تریور ؟

  . . . کردصحبت می یبرای همین بود که آن شب زیر لب. احمق فرض کرده بود و من را بازی داده بود 

  تا نتوانم صدای او را تشخیص دهم

 اه بودم تمام این سال ها نا آگ . . . صدمه برسونی ؟ تو هرزه ی لعنتی ؟   فکر می کنی می تونی به من 

  موضوع لذت برده باشد  چقدر می بایست از این . . .

  رسید حوصله اش سر رفته گفتنظر می بهدیمون در حالی که  

دنبال  . اون موقع بود که سر و کله تریور پیدا شد  . کای تقریباً بالفاصله بعد از تو اونجا رو ترک کرد _

نفر بهش گفته بود که ریکا با ما بوده بنابراین به دنبالش اومد  هی . ریکا می گشت اما خوشحال نبود

  تا اون رو بخونه ببره

  دیمون ادامه داد  . . . کنار کای ایستادم  

 بر و خواست ریکا دورمی ه . اونبهم کمک کنی هبا هم چند کلمه صحبت کردیم اما فهمیدم میتونی_ 

  سر به سرش بزاریم تصمیم گرفتیم. . . باشه و من هم همینطور نما 

  از او پرسیدم  

  ؟ مشکلت با من چی بود_ 

  با اخم به من نگاه کرد و گفت 

میکائیل نمی   . کننپیچیده می وزن ها همیشه همه چیز ر   . . . تو هیچ سر و کاری با ما نداری _

  تونست چشمش رو از تو برداره و کای هم داشت کم کم متوجه تو میشد 

  ایستاد و با حالتی ناآرام این پا و آن پا شدکای کنار من صاف 

  با عصبانیت ادامه داد دیمون

  تو فقط به درد کار میخوری نه بیشتر   . . . تنها موضوع زمان بود که بتونی همه ما رو از هم بپاشونی _
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مون دی . را محکم به صورت او کوبید ان و را باال برد مشتش. میکائیل خودش را به طرف او پرتاب کرد 
. به سختی نفس می کشید   . . . چندین بار پلک زد  . . . تنها آنجا ایستاد  . . به اجاق گاز برخورد کرد 

  مانند این که هیچ اتفاقی نیفتاده ادامه داد

کرد من ویل و کای با هم بودیم تا اگر فکر می . برداشتیم ور  کای ما سوار ماشین تو شدیم و ماسک _ 

نم نوشیدنی خورده بود هویل به اندازه ج . و دیگه هرگز دور و بر ما نمیپلکیدسرحد مرگ می ترسید 

توی . اما اون قبالً اونجا رو ترک کرده بود   م .ماشین گذاشتیم و به سراغ ریکا رفتی توی نوبنابراین او
  جاده بهش رسیدیم 

  ویل گفت

  اونجا جا گذاشتی وو تو سویشرت من به همراه تلفن ر  _

  گفتم 

  که من اشتباهی اون رو پوشیدم _

  کای جمله را به پایان رساند 

  برداشت  ون ر اوو همچنین تریور وقتی که تلفن از جیب ریکا روی زمین افتاده بود  _

  دیمون با عصبانیت گفت

  ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. این چیزیه که اون داره میگه  _

  میکائیل فریاد کشید 

  اون بیشتر از تو اعتماد دارم من به اندازه جهنم به _

  دیمون غرید 

و بهت نشون میدم که دقیقاً فقط برای  ه .اون فقط یه زنه لعنتی بی ارزش . لعنت به تو . . .   اره _

  چی خوبه

دندانهایم را روی  . عقب رفتم . دیمون به سرعت از میکائیل گذشت و به طرف من حرکت کرد 

دیمون  . اما میکائیل یقه او را گرفت و او را محکم به طرف کانتر پرتاب کرد  . . . یکدیگر فشار دادم
میکائیل با  اما قبل از اینکه دوباره بتواند سرپا بایستند  . . . زخم پهلویش را گرفت و فریاد کشید

. .  د موهایش را گرفت و سرش را باال آور   . . . به سرعت روی او افتاد. مشت او را به زمین پرتاب کرد 

  دیمون با حالتی خفه شده گفت .

  تو اونو انتخاب می کنی ؟ _
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  انداخت و گفت میکائیلدور گردن بدستش را  

  هاه ؟ تو اون رو به دوست هات ترجیح می دی ؟ _

اما به سرعت ویل و کای به طرف آنها رفتند و سعی  . . . . مشت میکاییل روی چانه او فرود امد 

  به میکائیل گفت . صورت دیمون با عصبانیت قرمز شد. د نجدا کنمیکائیل را از او  کردم

هیچ  . هیچ چی نیست  اون. ها ؟ اون داره تو رو ضعیف میکنه ؟  . . . .اینجا آوردیم  یما اونو برای چ _ 

  ارزشی نداره 

تا ببینم نماندم   تالش ویل و کای را نادیده گرفت اما من آنجا. میکائیل دوباره به طرف او حمله کرد 

به طرف دیوار کنار در  . عبور کردم رواز راه . یدمواز اشپزخانه بیرون د . بعد از آن چه اتفاقی می افتد
اما  م . . .ی در را کشیده دستگیر و دروازه مقابل خانه را باز کردم   . . . و کد امنیتی را وارد کردم  مرفت

دستگیره از دستم بیرون کشیده شد و  . . . کردم  نفسم را حبس  . . . ناگهان چیزی به در برخورد کرد

که به در برخورد کرده بود و روی زمین افتاده  یسرم را چرخاندم و چوب بیسبال . در دوباره بسته شد

  بود را دیدم 

  میکائیل با عصبانیت گفت

  هیچ جا نمیری _ 

سعی  . من را چرخاند . دراز کردم اما به طرف من آمد و بازویم را گرفت در دوباره دستم را به طرف 

  کردم خودم را از دست او بیرون بکشم 

  من اینجا نمیمونم . ولم کن_ 

  از البالی دندان های به هم فشرده گفت  

  بهت قول میدم . هیچ کس قرار نیست بهت صدمه برسونه. نیم وما بهت صدمه ای نمی رس_ 

  ولم کن برم  _ 

میکائیل چرخید و با دیمون روبرو . به چیزی که داشت به طرف ما می آمد نگاه کردم   . . .   به پشت سر او

  میکائیل دستور داد  . پاک می کرد به طرف ما می آمد شدهان کنارهمانطور که خون را از  .دیمون  شد

  برو بیرون_ 

میکائیل من را گرفت و از سر راه او   . گرفت و به من خیره شدسپس دستگیره در را  . دیمون به او اخم کرد 

   محکم پشت سر خود بست ااز خانه بیرون رفت و در ر  . دیمون در را به شدت باز کرد. کنار کشید 
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م کشیده ه اروی گون یاما ناگهان دست  . . . . افتادند  احساس کردم شانه هایم پایین. بیرون دادم  انفسم ر   

  صدای میکائیل را شنیدم که میگفتشد و 

  ؟ حالت خوبه _ 

  دستش را کنار زدم   . . . به شدت خودم را عقب کشیدم   

  برو به درک_ 

  . . . می دانست که گند زده . حفظ کرد نفاصله اش را از م .  دستش را پایین انداخت و مستقیم ایستاد 
  کاری که امشب آنها انجام دادند غیر قابل بخشش بود

  زیر لب غرغر کرد  ویل 

  نمیتونم باور کنم . تریور لعنتی _

  ظاهر می شد گفت  کای در حالی که پشت سر او 

  اون همیشه از ما متنفر بود  _

کامالً شکست  . سرش را میان دست هایش گرفت  روی آن نشست و . میکائیل به طرف یک صندلی رفت

سه سال  به مدت ت خیلی سخت باشد وقتی متوجه شوی کهمی بایس بله . .   . . . خورده به نظر می رسید 

  از انسان اشتباهی متنفر بودی

تمام این .  به بدن چسبیده و باعث شدند به خود بلرزم  منفوذکرد و لباس های خیس  ناگهان سرمایی در بدنم 

 . . . یک بچه احمق که ارزش وقت او را ندارد  . . . کردم در برابر او ناچیز و ناپیدا هستم ر میفکمدت 

  انجام داده و حاال آنها به خاطر نمی آورد . . . خیلی وقت پیش   . . . اشتباهی که یک شب

بلکه سه ساله تمام نقشه کشیده بود که چگونه به   . . . اما حاال می دانستم که نه تنها این حقیقت نداشت 

  دنداشت به دوستانش هم اجازه بدهد به من آسیب برسان و همچنین خیال . آسیب برساند نم

 او لیاقت اشک های . دندانهایم را به هم فشردم. دست هایم را مشت کردم . اشک در چشم هایم جمع شد  

  و پرسیدم  شتممیکائیل قدم بردا امی به طرفار  به . من را نداشت

  ؟ مادرم کجاست_ 

  اال نگاه کرددستهایش را بین موهایش فرو کرد و به ب 

  مرکز توانبخشی در مالی بو  هی توی  . . . کالیفرنیا _ 

هرگز امنیت خانه یا . چیزی موافقت نمی کرد  نینبا چ ن هرگزمادر م ؟ . . . توانبخشیمرکز   . . . چی ؟ 

  پاسخ داد  ه باشدمانند این که ذهن من را خواند . دوست هایش را ترک نمی کرد
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  امضا کنه که اونو مجبور کنه همونجا بمونه  وتا نامه ای ر   قاضی خواستم هاز ی_ 

  م را باریک کردمهای چشم  . . . به او نزدیکتر شدم 

  تو اونو مجبور کردی ؟ _

و ازش  هکامال در امنیت . اون حالش خوبه می داد . کاری که خیلی وقت پیش یک نفر می بایست انجام  _ 

    مراقبت می شه

اما . . . اما اگر  . . ؟ پس آن ها او را اذیت نمی کردم. چشم هایم را بستم  م .را به طرف دیگری گرفت صورتم  

ام چرا می بایست او خیانت کرده بهو اگر فکر می کرد من  . . .   رساندبخواست به من آسیب میمیکائیل 

  کاری کند که در نهایت به مادرم کمک کرده باشد ؟

  ؟ جایی زندانی نکرده بود یفکر میکردم او را تنها در زیر زمین چرا همانطور که قبال 

  چرا نمی تونستم با کسی تماس بگیرم ؟  _

  ای بی حالت به من خیره شد و گفت چهره با

ویل داخل ماشین تو رفت و شماره تمام  . . توی مهمونی تریور . کسی تماس نمی گرفتی چون تو در واقع با_ 

    جایگزین کرد یبا شماره های اشتباه ور  ینتخاطبم

توانستم به چشمای لعنتیش نگاه نمی  . . . چشم هایم را پایین انداختم  د .مشت شدن مکنار بدن دستهایم 

  کنم 

  چرا زودتر با من روبرو نشده بودند ؟ ؟  چرا تمام این اتفاقات برای من افتاد 

  ویل گفت

متوجه . ویدئو ها رو دیدم و وحشت کردم .  از خواب بیدار شدم  . من ما کامال مطمئن بودیم کار تو بوده _ 

  شدم تلفن رو توی جیب سویشرتم جا گذاشتم

  به سختی می توانست به من نگاه کند   

به وسیله دیمون  ادعو ب . نه دیده بودوصندلی آشپزخ هروی ی رو سویشرت میکائیل صبح روز بعد و بعد_ 

 . احساس ترد شدن می کردی . تو از دست میکائیل عصبانی بودی . فهمیدیم که تو اون رو پوشیده بودی

    بنابراین ما . . . ما فقط . ..

تمام این سالها می   . . . تمام این مدت . . . . به میکائیل خیره شدم . را ادامه بدهداش جمله  ستدیگر نتوان

مهم نیست به   . . . همیشه فشار وارد می کرد که بود شو در رو شود اما این جزو شخصیتتوانست با من ر 

اقل می . حدهمواره باور می کرد که حق با اوست و هرگز عذر خواهی نمیکرد . چه کسی آسیب برساند 

هر چه بیشتر . هیچی   . . . میکائیل ؟  های کای و ویل ببینم اما باتوانستم احساس پشیمانی را در چشم
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بنابراین  . بنابراین هیچ کس نمی تواند از باال به او نگاه کند  . . .   اشتباه می کرد سعی می کرد بلند تر بایستد

   هیچ کس نمی تواند چیزی جز او ببیند

  . . . یه چیزی بگو . . . ختند وهمان طور که به او خیره شده بودم چشم هایم می س. سرم را تکان دادم  

قسمتی از خودم را که با  . . . ر می توانست تنها همان طور آنجا بایستد ؟ من به او اعتماد کرده بودم چطو

یا بیخ گوشم   . . . و تمام این مدت وقتی مرا می بوسید . . . را با او شریک شدم  گذاشته بودمنکسی در میان 

  این چیزی بود که در ذهنش می گذشت ؟ . . . زمزمه می کرد 

در حالی که صدایم  د .فرورفتن مدر انگشت هایم را محکم مشت کردم که ناخن هایم در پوست کف دستانآنق 

  با اشک های نریخته گرفته شده بود گفتم 

  می خوام برم _ 

  نه _ 

  محکم تر تکرار کردم 

  از اینجا برممی خوام _ 

  نمیتونی  _

  سرش را تکان داد 

  فردا همه با هم به شهر برمی گردیم . م دیمون کجاستینمیدون_ 

  خدا همه آنها را لعنت کند  . . . دندانهایم را به یکدیگر فشار دادم 

. صدای قیافه هیچ کدام از آنها را تحمل کنم   نمی توانستم. و وارد اتاقم شدم  ماز پله ها باال رفت . و گذشتمااز  

  شنیدم که پشت سر من گفت را کای

    کنیم ؟خوب حاال چیکار  _

 در اتاقم را قفل کردم و یک صندلی پشت آن گذاشتم

میخواستم زندگیم را پس  . اهمیت نمی دادم داستان آنها چیست . به هیچ عنوان خیال نداشتم بمانم 

   بگیرم

  

* * * * * * *  
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در آینه   همانطور که مقابل آینه حمام ایستاده بودم و اشک در چشمانم جاری شده بود به خودم 
آشفته بودند و به  مموهای . چسبیده شده و خون دیمون روی آن بود مبه بدن  لباسم . خیره شدم

  شلوار جینم خیس بود و تا استخوان باعث می شود احساس سرما کنم  . صورتم چسبیده بودند

ترسیدن  م . . به آنها صدمه رساندم و فرار نکرده بود م . . این بار مبارزه کرد . مهایم را بستمچش

  نشان ضعف نبود اما اجازه دادن به این که سرم پایین بیاید و صدایم آرام شود چرا

 م .اینجا را ترک می کرد مو فردا بعد از این که همه چیز را از او پس گرفت  . . . میکائیل متنفر بودم   از 
من   از هر چیزی که به تانمی توانستم منتظر بمانم  . دیگر در آن ساختمان و در آن شهر نمی ماندم

تمام اتفاقاتی که امروز برایم افتاده بود باعث شده بود به شدت  . آسیب رسانده بود دوری کنم

او   . . . میکائیل  . . .  قدم گذاشتم  لباس هایم را بیرون آورده و زیر دوش.  احساس خستگی کنم 

من به خاطر عشق به . به من گفته بود به اینجا بیایم  . همه این کارها را انجام داده بود و مسئول بود

انداخته   گیر انداخت من را تهدید کرد و دوست هایش را به جان من ااو من ر  . . . مادرم آمده بودم 
  بود

   . . .   از او متنفر بودم 

اما ناگهان  . به محض اینکه خودم را شستم از حمام بیرون آمده و شروع به خشک کردن موهایم کردم

آیا آن صدای موسیقی بود ؟ به   . . . به دقت گوش کردم . احساس کردم زیر پایم به لرزه در می آید

 موسیقی و سر و صداریتم کوتاه و سریع . گوشم را مقابل آن چسباندم   . . . طرف در حرکت کردم

  این دیگر چه کوفتی بود ؟ . ی را از طبقه پایین شنیدمهای

به   صدای بلند موسیقی . و در را کمی باز کردم. عقب کشیدم  اصندلی که پشت در قرار داده بودم ر  

  یک عالمه خنده و مکالمه   . . . می توانستم صدای خنده و مکالمه را بشنوم . سرعت با من برخورد کرد

 . مقابل خانه پر از ماشین بود. به طرف پنجره حرکت کرده و به بیرون نگاه کردم  . باز گذاشتم ادر ر 

  زیر لب گفتم

  نمیتونم باور کنم  _

. به اطراف نگاه کردم و یک عالمه مهمان دیدم . از پله ها پایین دویدم  . چرخیدم و از اتاق بیرون رفتم

  این دیگر چه جهنمی بود ؟  . دادمدندانهایم را روی یکدیگر فشار 

بعضی دیگر را نمی  . بعضی از آن ها بچه های دانشگاه بودند و بعضی از آنها بچه های دبیرستان

همچنین الکس را دیدم   . . . جستجو کردم میکائیل اتاق ها را یکی یکی به دنبال پیدا کردن م .شناخت

کنم چطور به این فکر نداشتم  ااما وقتی این ر  . دکه با دو نفر از پسرهای کنار استخر صحبت می کر 

  میکائیل کدام گوری بود ؟  . . .  کشیده شده  به این سرعت پایش به اینجا
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. به  توانستم بشنومصدای برخورد توپ بسکتبال به زمین را می . به طرف دیگر خانه حرکت کردم 
ند پسر در زمین بسکتبال مشغول بازی چ  . . . درهای بزرگ را باز کردم  طرف ان حرکت کردم . .

به طرف چپ نگاه کردم و میکائیل و ویل را دیدم که روی مبل نشسته و یک عالمه بطری . بودند 

به هیچ . کای روی صندلی مقابل آنها نشسته بود  .  نوشیدنی مقابل آن ها را روی میز چیده شده بود

زانو هایش قرار داده بود و یک لیوان بزرگ پر از آرنج هایش را روی  . عنوان آرام به نظر نمی رسید
  نوشیدنی بین انگشت هایش گرفته بود 

یک مهمانی ؟ آن لعنتی  . نمی توانستم چیزی که مقابل میبینم را باور کنم. به طرف آنها حرکت کردم 

  ها داشتند نوشیدنی سر می کشیدند ؟ 

   مقابل میز ایستادم و به میکائیل خیره شدم

  جدا که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن نیست مگه نه ؟  _

   چشم هایش را به طرف من باال آورد اما ساکت باقی ماند

منو به اینجا کشوندی و  . پول منو دزدیدی . و به آتش کشیدیر خونم  . تو مادر من رو دزدیدی _

  و بعد به من حمله کردی یتله انداخت  تو

  قانه گفتویل بالفاصله با صدایی صاد 

  ما واقعاً متاسفیم   _ 

ب او را بدهم اما آنقدر شوکه شده بودم که تقریباً می جوادهانم را باز کردم تا   . . . چی ؟

ویل کمی نوشیدنی  . . . متاسف بودند ؟ این قرار بود همه چیز را درست کند ؟   . . . بخندم  خواستم

  با صدایی آرام و مهربان پرسید  . به طرف من گرفتبه طرف جلو خم شد و آن را  . در یک لیوان ریخت

  توی تکیال برات یخ بریزم ؟   میخوای_ 

به سختی نفس می  . لیوان را از او گرفتم و آن را به زمین انداختم . به سرعت دستم را جلو برده
  به میکائیل خیره شدم . کشیدم 

هر ذره از پولم رو بهم پس میدی و تمام خسارت خونه  . فردا کاری می کنی تا با مادرم صحبت کنم_ 

  متوجه میشی ؟. رو پرداخت می کنی 

  پاسخ داد 

  بکنیم  وبه هر حال خودمون هم می خواستیم همین کار ر  _ 

  سپس با کنجکاوی پرسید
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  اما اگه این کارو نکنیم چه اتفاقی میفته ؟  _

لب هایم به طرف باال  . ام در هم فرو کردمدست هایم را مقابل سینه  م .شانه هایم را عقب داد

  ندمتمایل شد

  ها ؟. پیدا کردید ؟ یه عالمه فیلم دیگه اونجا هست  وهرگز تلفن ر  _ 

  دستهایش را روی زانوهایش قرارداد  . میکائیل پایین افتاد به آرامی صورت 

  داری دروغ میگی _ 

  باال انداختم در حالی که به ناخن هایم خیره شده بودم شانه هایم را 

شاید اگه چیزی که می  . پنهان میکنه  یا شاید بدونم تریور چیز های مهمش رو کجا  . . . شاید _ 

    باز کنم روبشم تا گاوصندوق اون مجبور خوام رو به دست نیارم 

فکر  . کردم تلفن ناپدید شدهآنها فکر می . می دانستم گیر افتاده . عصبانیت در صورتش پدیدار شد 

کامال مشخص بود که  ند .ویل و کای سر جایشان میخکوب شد . دیگر در امنیت هستند ندکردمی

  میکائیل با صدایی عصبانی و دیوانه وار پرسید .  ناآرام شده اند

  تهدید می کنی ؟ وداری ما ر   _ 

  پاسخ دادم. شکمم زیر و رو شد  

  دارم بازی تو رو بازی می کنممن فقط  . این کاری بود که تو با من کردی . نه _ 

  از البالی دندان هایش گفت . نفس عمیقی کشید و به عقب تکیه داد 

  به اندازه کافی اسون هست  . پول ها  . . . خونه . . . مادر  .  خیلی خوب _ 

به   . سپس انگشتش را به طرف گروهی از دخترها که در طرف چپ او نشسته بودند به صدا درآورد

پوشیده بود که به  کوتاهی ند که لباس آبیویک دختر مو بل . اشاره کرد که به طرف او بیایندآنها 

در حالی که لب پایینش را گاز می گرفت و سعی داشت لبخندش . .  می پوشاند   سختی با سن او را

دستش را  . افتادقلبم فرو   . . . میکائیل او را روی پاهای خود کشید  . . .  را پنهان کند به طرف او آمد

د طوری . سپس مانند همیشه به من خیره ش . و او را به خود نزدیک تر کرد . دور کمر او حلقه کرد
  دستور داد. مزاحم بودم   که انگار سر راه او ایستاده بودم و

  دیر وقته . برو به تخت خواب _ 

اما هر دوی آنها  . . ود بخندندویل و کای به حرفی که زده ب متقریبا انتظار داشت . بدنم منقبض شد 

اجازه نمی دادم ببیند که روی من تاثیر  ند .در حالی که به زمین خیره شده بودند ساکت باقی ماند
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د یچرخیدم و همانطور که درد و عصبانیت شکمم را به هم می پیچ  . . . باال دادم ه ام راناچ. گذاشته 
  از آنجا بیرون رفتم

خیلی زیاد  م . .آنقدر این احساسات به من سنگینی می کرد که دیگر نمی توانستم چیزی احساس کن 

نه تنها از من عذرخواهی  او و  . . . امشب بدون هیچ دلیلی تا سر حد مرگ وحشت زده شدم  . . . بود

  مه برساندنکرده بود بلکه داشت هر کاری از دستش بر می آمد انجام می داد تا بیشتر به من صد

  ؟ آیا اصالً چیزی احساس می کرد 

در را قفل کردم  . به تنهایی اتاقم پناه بردم. و به سرعت از پله ها باال رفتم  ممهمان ها گذشت  از میان 
. .  سرم را پایین انداختم و چشمهایم را بستم  م .روی آن نشست م .و به طرف تخت خواب حرکت کرد

   . . . میخواستم از اینجا بروم   .

  شنیدم    صدای تقه ای به در را

  ؟ریکا _ 

  دوباره به در ضربه زد . صدای کای بود . سرم را باال آوردم 

  ریکا در رو باز کن_ 

دستگیره آن را چرخاندم تا . ایستادم و به طرف در حرکت کردم  . نبض روی گردنم سرعت پیدا کرد 
  قفل است  مطمئن شوم

  اهش می کنمخو. از من دور بمون کای  _ 

  قول میدم  . برسونم اسیب می خوام بهتنریکا  _ 

  دیگر از این بیشتر ؟  . . . سرم را تکان دادم 

 . . تیره . . قد بلند  . . . ه کای را دیدم که آنجا ایستاد  . قفل در را باز کرده و کمی آن را باز کردم

چشم هایش می   و رنج در یک دریا درد  . . . ند درحالی که ابروهای اش به یکدیگر نزدیک شده بود

  کمرو پرسید یبا حالت. دیدم 

    حالت خوبه ؟ _

  نه  _ 

کردم به من فقط به این دلیل میخواستم بهت آسیب برسونم که فکر می .  بهت دست نمی زنم_ 

  و حاال می دونم که چنین چیزی حقیقت نداره ی . . ندوآسیب رس
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   عصبانی شده بودم. به او خیره شدم  

  پس این همه چیز رو درست میکنه ؟ تمام اضطراب و ترسی که این مدت به من تحمیل کردید ؟_ 

  به سرعت گفت  

    نه من فقط . . ._ 

  زمزمه کرد . خسته به نظر می رسید .   نظر میرسید برای پیدا کردن کلمه مناسب در تالش است به 

  من فقط حتی دیگه نمیدونم کی هستم _ 

.  و چیزی که گفته بود سورپرایز شدم یشبه خاطر لحن صدا  . . . روی دستگیره انداختمدستم را از 

  با من بازی نمی کرد  . این اولین لحظه واقعی بود که در طی سالها با یکی از آنها داشتم

کای به داخل اتاق قدم . لبه آن نشستم   . . . چرخیدم و دوباره به طرف تخت خواب حرکت کردم
  ه آرامی شروع به صحبت کردمب . گذاشت

به اون هیجان و شور و اشتیاق نیاز  . اون شب سه سال پیش . . . احساس زنده بودن می کردم  _
احساس خیلی خوبی بود که  . دقیقا همینطور هستیدهم و به نظر می رسید شما پسر ها . داشتم 

  دیگه تنها نبودم 

به این فکر کردم که چگونه برای مدت کمی فکر میکردم به جایی  . اشک در چشم هایم جمع شد

  تعلق دارم 

  میکائیل میخواستم همون موقع با تو رو به رو بشه می بایست از.   خیلی متاسفم ریکا_ 

  نفس لرزانی کشید و دستش را میان موهایش فرو کرد 

  یا مسیح  . . .   خونه ات _ 

خب   . . . به قالی خیره شدم  .  انجام داده بودند را متوجه شده بودکاری که عمق مانند این که تازه 

  شانه هایم را باال انداختم . این حداقل یک معذرت خواهی بود

تایید کنی که اون شب تو به جای تریور نبودی  یبه هر حال وقتی توی زندانی بودی و نمیتونست _ 

  هتادممکن بود هرگز متوجه نشیم که واقعا چه اتفاقی اف

کای یک صندلی بیرون کشید و مقابل من  . بودم چرا می خواستم احساس بهتری پیدا کندنمطمئن  
  به من گفت . زانو هایش قرار داد  آرنج هایش را روی . روی آن نشست
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اما کینه  . اول وقتی فکر می کردم ما رو فروختی خیلی عصبانی شدم . من از دست تو عصبانی بودم _ 
  هرگز خیال نداشتم کاری مثل این انجام بدم . توز نبودم

با صدایی تیره و آرام  . مانند این بود که به جای دیگری رفته و این جا حضور ندارد. به قالی خیره شد  

  گفت

  نچیزا تغییر کرد _ 

وقتی اینجا نبود چه   . . .  با آن نگاه خالی و دور دست در چشم هایش به طرف او کشیده شدم 

  ر کرده بود ؟ چیزی تغیی

  به من گفت

نجا برگردم اوقبل از اینکه دوباره به  . هرگز فکر نمی کردم آدم ها بتونن تا این اندازه زشت باشن _

   ترجیح میدم بمیرم

هر چه که بر سر او آمده بود آنقدر برایش عظیم بود که او را از عصبانی . یخ زده سر جایم نشستم  

که یک زمانی پر از  یهای چشم. به چشمهای خسته او خیره شدم  . . . به انتقام جو تغییر داده بود 

  پرسیدم.  نمیخواستم صحبت کردن را متوقف کند  ند .زندگی بود

  ؟ حالت خوبه  _ 

به طرف او حرکت کردم و مقابل  . . . ایستادم  .   شد او را دیدم که دورتر و دورتر می .ا پاسخی نداد ام

  پرسیدم . او زانو زدم

  ؟ حالت خوبه . .  کای _ 

  زمزمه کرد . از اینکه تا این اندازه شکسته به نظر می رسید متنفر بودم . چند بار پلک زد 

  نه  _ 

  حتی نمی توانست به من نگاه کند

مانند این که با خود فکر می کرد و سپس ادامه  . کمی مردد بود . . . چه اتفاقی برای او افتاده بود ؟  

  داد 

به  . ون نفوذ کنها دیگه چیزی نمیتونه در. هم از دست داد  ون یک تیکه قلبی که داشت ر دیمون او_ 

   هیچ چیز اهمیت نمیده

  و یک مشت از موهایش را گرفت هایش فرو کرددستش را داخل مو 
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و من . . . نمیخوام به جز  . سرگرم کنه ای خودش رو با نوشیدنی و راه های دیگه هویل سعی می کن _ 
  درک نمیکنه  ور ن هیچ کس م . حتی خانواده خودم . ی باشمه او بر کس دیگ دورپسرها 

  ؟ چی رو درک نمیکنه_ 

   خنده ای تلخ سر داد 

  لمس نکردم  وسال میشه که حتی یک زن ر  ۳به مدت  . من ریکا  آرزو می کنم ای کاش می دونستم _ 

  ؟ تمام این مدت با کسی نبوده  . . . اما او چند ماهی بود که آزاد شده بود ؟ سال ۳

در برابر همه چیز از ما  ستونتنمی او اما ن وباش ما ا پول داد تا مراقبنگهبان همیکائیل به  _ 

. ناامیدانه می خواست کاری انجام بده  . می دید که هر روز پژمرده تر میشه وویل ر  ه .محافظت کن
احساس گناه می  . میکرد تو رو عصبانی کردهاحساس گناه می کرد چون فکر  . احساس گناه می کرد

  کرد چون آزاد بود

  نفس عمیقی کشید 

 مجبور کنه مبارزه کنیم  وچیزی که ما ر  ه .عصبانی نگه دار و چیزی که ما ر  . نقشه کشید هبنابراین ی _ 

ش فکر می این تمام چیزی بود که تمام اوقات بیداری در اونجا به  . . . و قبل از این که بدونیم  . . .

  کردیم 

  به چشمهایم نگاه کرد

  خیلی متاسفم  _ 

دستش را جلو آورد و با   . می توانستم آن را در چشمهایش ببینم. به ارامی نفسم را بیرون دادم 

  موهایم را پشت گوشم راند . .  صورتم را نوازش کرد شانگشتهای

چرا می بایست کسی که باالخره باهاش احساس  . تمام این مدت قادر نبودم با کسی صحبت کنم _ 

 کسی باشه که همین امروز صبح ازش متنفر بودم  م . . راحتی داشتم تا همه چیز رو براش تعریف کن

  ؟

لبخند کوچکی روی لب هایم نشست و دست او را گرفتم و روی صورتم نگه  . . دست خودم نبود 

. . . میکائیل  مانند . . . که حتی از خود زندگی هم بزرگتر بود کای قبالً آنقدر با ابهت بود   . . .  داشتم

  اما حاال تاریکی در درونش وجود داشت . .  ها کای از همه بهتر بودتمام آن بین

بود خیره  بزرگی که میان درگاه ایستاده ی سایه به . من و کای چرخیدیم  . . . ناگهان در باز شد  

  شدیم 
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  بهت گفتم برو بخواب_ 

  میکائیل 

  ند لب هایم به طرف باال متمایل شد ی گوشه  . . .   ایستادم 

  و شاید داشتم همین کارو میکردم . بهم گفتی برو به تخت خواب. .  نه  _ 

  کای در حالی که می ایستاد با دهان بسته خندید و گفت 

    مش می کنید ؟وآیا شما دوتا هرگز تم _ 

   و از در بیرون رفت یدسپس چرخ . . آخرین بار به من نگاه کردکای برای   . ستادیمیکائیل ساکت ا 

اما وقتی کای اینجا بود   . . . تاکنون متوجه نبودم. شکمم زیر و رو شد  . میکائیل به طرف من چرخید  

تعجب بودم دختری که طبقه   با خود در . اما حاال دیگر این گونه نبود  . . . احساس آرامش می کردم
   ؟  و می کشید حاال کجاستاایش را سراسر بدن پایین دسته

  گفت

  بیا اینجا _ 

خواسته  ندرست همانطور که از م. حرکت کردم  او به طرف . کاری که به من گفته بود را انجام دادم 

  با عصبانیت گفت سعی کردم ان را ببندم .دستگیره در را گرفتم و  م . .نیشخند زد   سپس. بود 

این  یلحظه های که امشب از در بیرون رفت  همون. ی دادم اتفاقی برای تو بیفته من هرگز اجازه نم _ 

  قسم میخورم . رو متوجه شدم

  م ی بی احساس پاسخ دادیبا صدا 

  نمیخوام اینجا باشی . اهمیت نمیدم _

   چرخاند و محکم به در کوبید. من را به طرف خود کشید  

  متوقف کردم ونها ر ومن ا _ 

  نفسش با صورتم برخورد می کرد 

  ترجیح دادم  رو به دوستام من تو _ 

  کنایه آمیز گفتم   با حالتی 

  طبقه پایین درست همین طور به نظر می رسید   . . . آره _ 
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  به دختری که کمی قبل تر روی پای خود نشان داده بود اشاره می کردم 

  برو بیرون . از تو خسته شدم . من از بازی های تو خسته شدم میکائیل_ 

    من را ندیده گرفت و گفت 

  ؟ کای بهت چی گفت _ 

  احتماالً بیشتر از اون چیزی که به تو گفته _ 

  برای اولین بار به نظر می رسید نمی تواند کلمه مناسبی پیدا کند. تلخی سرداد   خنده  

  بازی کنی ونها ر اوه خوبی از بازی های من خسته شدی ها ؟ به نظر می رسه یاد گرفتی ب _ 

های تو بازی کردن بازی با ؟ می خوای بدونی چی یاد گرفتم. تو اشتباه میکردی .  من بازی نمیکنم  _ 

  بازی کنی ومجبور کنم مال من ر  وهرگز برنده نمیشم بلکه زمانی برنده میشم که تو ر 

.  عصبانی بود  . . .  ریعترنگاهش تیره شد و نفس هایش س . چشمهایش مرا سر جایم میخکوب کرد 
  گفتم

  اینکه سعی می کنی پا به پای من بیایی تو رو به عرق ریختن انداخته  . به خودت نگاه کن _ 

قلبم به شدت در . من را باال کشید و دوباره به در کوبید   . . .  با عصبانیت پشت پای من را گرفت

پاهایم را دور کمرش حلقه  . .  دست خودم نبود . احساس ترس تمام بدنم را پر کرد.  سینه می تپد 

  مقابل لبهایم زمزمه کرد   . . . کردم

  میخوامت . خدا لعنتت کنه_ 

  تنها تو نیستی  _

    با عصبانیت گفت 

  کای ؟ به اون نگاه نکن ریکا  _ 

  ؟چرا نه _ 

ای از شد لرزهش باعث یهالب   گرمای . لب های من را بین دندان هایش گرفت  سرش را جلو آورد و

   پایین برود م ستون فقرات

  از من میگیری وچون هر چیزی که بخوای ر  _

  زبان لب باالیی مرا نوازش کرد  اب 
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  هکه هرگز اتفاق نمی افت . .  و به هر حال تو این کار رو می کنی که منو فراموش کنی_ 

سرم را به طرف راست .  احساس سر سبکی می کردم  . ناله کردم  . . . و بعد به لبهایم حمله کرد  

می توانستم احساس کنم آتشی  . زبانش با زبان من برخورد کرد . عمیق تر کنم  چرخاندم تا بوسه را

ادامه   به بوسیدن روی گردنم تا پایین  . . . سرم را عقب دادم  . در شکمم شروع به بزرگ شدن کرد

  داد 

  جدید  یلب ها  . .  یه مرد جدید_ 

  هشدار داد ندندانهایش روی پوست بدنم کشیده شد و به م. موهایم را محکم به مشت گرفت  

  بیفته کاری می کنم پشیمون بشی  اگه هرگز اجازه بدی این اتفاق _

انگشت هایم را در  م . . دانخودم را به او چسب . با شور و حرارت بیشتری شروع به بوسیدن من کرد 

  ناله کردم . .  شانه هایش فرو بردم

  بله . .  اوه کای اوه خدایا  _ 

ای دستش با حالتی دردناک ه انگشت. عصبانی او را مقابل پوست بدنم احساس کردم نفس کشیدن 

 . .  گرفتمی که درد  دو بوسه هایش آنقدر محکم و خشن شدن . به چنگ گرفت  باسن من را

زمزمه  . کشیدم اش موهایش را کشیدم و سرش را مجبور کردم عقب برود و زبانم را روی لب پایینی
  مکرد

  منو نوازش کن تریور. تریور  _ 

 . به سختی نفس می کشیدم . روی پاهایم افتادم . غرید و با عصبانیت خودش را از من کنار کشید

  با عصبانیت فریاد کشید . چشمهایش خیره شدم  به

  شلعنت به  _

همانطور که از اتاقم فرار می  . در را باز کرد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت . . دستش را جلو آورد

مصنوعی  یبا حالت نگران . به سرعت او را دنبال کردم . کرد نمی توانستم جلوی لبخند خود را بگیرم
  گفتم 

  این یعنی کم آوردی ؟_ 

  ده گفتاز البالی دندان های به هم فشر  

  نه _ 

  ماهیچه های پشت بدنش کشیده می شدند . طوفانی از پله ها پایین رفت یبا خشم 
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  ریکا   یک عالمه دختر دیگه اینجا هست. . بازیکن های جدید  . . بازی تغییر کرد _

  کردم گفتمانطور که او را دنبال میهم

  عالمه پسر دیگه هم اینجا هست هو ی _

  حالتی چالش آمیز در چشم هایش بود. چرخید و به من نگاه کرد  . میان راه متوقف شد 

  اینطوره ؟ _ 

  فتبا صدای بلندگ . .  لبخند زد 

پسری که دستش به اون بخوره باید   هر . ریکا فین دارایی هورس من هاست . همگی گوش کنید _ 

  به ما حساب پس بده

  و بعد به طرف من چرخید و صدایش را پایین آورد و گفت 

  برات آرزوی خوش شانسی می کنم _ 

به شدت  . من را همان جا تنها رها کرد . .  لعنت . . لعنت . . . دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم  

  . . . اما ناگهان کلماتش را به خاطر آوردم . .  عصبانی بودم

وارد اتاق شدم و محیط اطراف را به دقت از نظر  . .  به سختی می جنگیدم تا لبخندم را پنهان کنم 

به  . .  الکس را دیدم که کنار کانتر ایستاده و برای خود نوشیدنی درست می کرد هاالخر . . ب گذراندم

  به سرعت به باال نگاه کرد . .  طرف او حرکت کردم 

 هی رسه اینجا قراره یبه نظر م ؟ به اینجا آوردو ویل با هواپیمای پدر خودش من ر  باورت میشه _ 
  عالمه مشتری پیدا کنم 

  شهامتم را از دست بدهم نفس عمیقی کشیدم  قبل از آن که

  چقدر پول میگیری ؟ _ 

  به یکدیگر نزدیک کرد ش راابروهای 

  دقیقاً برای چی ؟  _ 

  برای زن ها_
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آیا  . نمی توانستم نگاهم را از او بگیرم . این یک بلوف لعنتی بود   . . . یه عالمه زن دیگه اینجا هست
یا . . . می  ؟ ببرم  با او با مهربانی رفتار کنم تا او را به تخت خواب ومی بایست غرورم را قورت بدهم 

می دانست او تنها دختری  . می دانست که نمی توانم از او دور بمانم ؟ بایست با او مبارزه می کردم

  است که من می خواهم

  ؟  م جهنمی چنین اتفاقی افتاده بوداز کدا 

گفتند گوش ا به چیزهایی که آنها میام . روی ایوان ایستاده بودم ام قدیمی نبا چند تا از دوستا 

در حالی که دست هایم را مقابل سینه ام در هم فرو کرده بودم از بین پنجره او را نگاه کردم . نمیدادم 
  و بعد تریور لعنتی ؟ . .  تم باور کنم من را کای صدا زده بود نمی توانس.  که با الکس صحبت می کرد 

 . من را میخواست  . . . اما چرا می بایست من را به چالش بکشد ؟  . کردروی عمد این کار را می از

می کردم او را به دست بیاورم تا تمام مزخرفاتی که امشب  ؟ . . هر چه سعی چرا تنها تسلیم نمی شد

ضر حاو بیشتر  . .  به من می خوراند را شااز سر گذرانده بودیم را فراموش کند بیشتر ناخشنودی 

 داشت به من میخندید  . . . دیگر نمی توانستم او را مطابق میل خود خم کنم  . . .  کردجوابی می

  

کرده باشم چه ؟ اگر بیش از اندازه از بازی کردن خوشش آمده باشد و شهوت اگر کامال او را فاسد 

اگر قلبش آنقدر سنگ شده باشد  . . برنده شدن به نیازش برای من غلبه کند چه ؟ وبازی کردن 

اگر من کسی باشم که  . . .  کامالً خودش را منزوی کرده باشد تا بتواند جان سالم به در ببرد چه ؟  که

  باید خم شوم چه ؟

او  . به او نیاز داشتم م .بیرون داد مینفس عمیق . احساس نا آرامی روی شانه هایم سنگینی می کرد 
باالخره با  . .  بشود او هیچ پسری قرار نبود نزدیک . . حداقل امشب برنده شده بودم . را میخواستم

  هیچ کارتی برای بازی کردن برایش باقی نمانده بود . . وارد تخت خواب خواهد شد با من شکست

. از آن طرف پنجره من را دید  . به باال نگاه کرد . الکس از پله ها باال می رفت   او را دیدم که به همراه 

  از پنجره به بیرون خم شد و گفت . به طرف من آمد. . .  الکس را همانجا رها کرد . 

  ؟ نباشه درستهتو گفتی هیچ پسری در کار  _
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  لحن صدایش شیطانی به نظر می رسید 

  فقط می خواستم مطمئن بشم  _ 

الکس لبخندی منحرفانه  . وارد خانه شددوباره چرخید و  . لبش به طرف باال متمایل شد ی یک گوشه

این دیگر چه  . . .   از پله ها شروع به باال رفتن کردند . .  من داد و دست ریکا را گرفت تحویل

  ؟ وفتی____ک

  منظورش چی بود ؟  . . .   ها را دنبال کردم تا زمانی که کامال ناپدید شدندبا چشمهایم آن 

  کای بازویم را گرفت و گفت  سر راه. آشپزخانه را گذراندم  م .به سرعت از در گذشت

  می بایست راجع به دیمون با هم صحبت کنیم ؟ هی کجا میری _ 

  خودم را عقب کشیدم  

  فردا_ 

شب کاری انجام ام توانستمی بود و نمیرخ . نمی توانستم حاال به دیمون فکر کنم م .از پله باال رفت 
ز متوجه شدم در اتاق او با . به اتاق خواب ریکا نزدیک شدم . از راهروی تاریک پایین رفتم . . . بدهد

دورتر از اینجا به نظر می رسید  صدای موسیقی طبقه پایین مایل هاو تمام طبقه باال آرام بود  است .

کدام جهنمی رفته  . باریک کردم  چشمهایم را.  اتاق کامال خالی بود   . . .   اما وقتی وارد اتاق شدم. . 
سرک کشیدم  به اتاق مهمان . . .   اتاق برادرم را  . . .   اتاق خواب پدر و مادرم را جستجو کردم  ؟ بود

به آرامی   . . .   ودم شدم متوجه شدم نور اندکی از زیر در بیرون می تابداما وقتی نزدیک اتاق خ . . 

  را جا انداخت  آن را باز کردم و قلبم یکی از ضربانش . .  دستگیره در را چرخاندم و رده بدستم را جلو 

  به سختی زیر لب زمزمه کردم . . . 

  لعنت _ 

ریکا   .  . . .  وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم . شکم لعنتی ام داخل دهانم آمده بود 
رده بود کو فرو ازانویش را روی تخت خواب کنار الکس قرار داده بود و دستهایش را میان موهای   یک

نرمی روی  بوسه هاید بر به آرامی باال می  راالکس در حالی که تاپ ریکا  . .  و او را نوازش می کرد

به سرعت گرما بدنم را   . . .   زبانش را بیرون می آورد تا پوست او را بچشد . .داد شکمش قرار می

  داشت این یک راند را میبرد  . . .   به طور دردناکی واکنش نشان داد مداغ کرد و بدن

  داری چه کار می کنی ؟  _

آرام  یورد و با صدایریکا سرش را باال آ . . یا مسیح . . .   همین حاال هم بدنم پوشیده از عرق شده بود 
  گفت
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  متاسفم  . نیازی به تو نیست . بازیکن های جدیدی وارد شده . بازی تغییر کرده _ 

به شدت خودم را   . ناله کردم . . .   ای سر داد    کمرش را خم کرد و ناله. و سپس سرش را عقب داد 

فکر میکرد دارد چه غلطی می کند ؟ آیا  . خدا لعنتش کند . . .   ودم را لمس نکنم خکنترل کردم تا 

وانمود  مواقعاً حاضر بود تا این اندازه پیش برود تا مرا به چالش بکشد ؟ در حالی که سعی می کرد

  کنم تحت تاثیر قرار نگرفته ام گفتم 

  تو توی تخت خواب منی_ 

  به طرف الکس که هنوز هم داشت او را می بوسید نیشخند زد و گفت 

  مگه نه ؟ . اشکالی که نداره. تخت خواب تو بزرگتره  _ 

در عین حال بسیار جذاب و بسیار معصومانه  . او را دیدم که سراسر بدن الکس حرکت می کرد دست

نستم تنها سعی دارد کاری کند تا واکنش انمید. دهانم خشک شده بود   . . .    به نظر می رسید

  ر را انجام می دهدواقعاً دارد این کا ؟ یا نشان بدهم

  در حالی که چشمانش را بسته بود ناله کرد د .دستهای الکس از روی ران های ریکا باال رفتن  

  میکائیل . . اه _ 

داشتم بازی او را بازی  . .  او داشت برنده می شد .  قلبم به شدت می تپید.  نفسم را از دست دادم  
  اما هنوز تمام نشده بود . .  به اندازه جهنم او را میخواستم . .  خدایا. .  می کردم و داشتم میباختم 

  به او دستور دادم. الکس را گرفتم و او را به طرف باال کشیدم   بازوی . به طرف تخت خواب رفتم 

  ترک کن و اینجا ر  _ 

  چی ؟ _ 

  مستاصل به نظر می رسیدند  چشمهایش

  ؟ داری باهام شوخی می کنی _ 

او را  م . . . بود اجازه بدهم کارشان ادامه پیدا کند و تنها از تماشای آن لذت ببر  میزنم امیدوار دسح 

ده ها پسر و دختر دیگر آن . .  نومید شده بود  که اهمیت نمی دادم . .  به طرف دیگری هول دادم
  د می توانست نیازش را جای دیگری برطرف کندند . . پایین بو

در را محکم پشت  .فسش را بیرون داد و از اتاق بیرون رفت الکس لباس هایش را مرتب کرد و ن 

دست هایش را مقابل سینه اش در  . لبهای ریکا نشسته بود ی گوشه  شخندینی . کوبید به سرش 

  هم فرو کرد و گفت
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  نوبت توئه _ 

  سخت گفتم یباالی سر او رفتم و با صدای 

  ؟ ازش خوشت اومد ؟ می خواستی تا کجا با اون پیش بری _

  لبهایش را لیسید 

  شاید بیشتر  _ 

  دستم را باال بردم و با انگشت گونه او را نوازش کردم 

  واقعاً ؟ _ 

. دلش می توانستم بگویم دلش می خواهد به دست من تکیه بدهد . سریع تر شد  شنفس کشیدن

برای همین بود  . .  قلب من را میخواست . .  م و تسلیم او گویب نحرف های شیری به او می خواست
  اما من می خواستم بازی کنم ید . . که مدام من را به چالش می کش

  مدیاوتو به تختخواب من دعوت نشدی و بدون اجازه من به اینجا  . یه مشکلی با هم داریم _ 

همان طور  . احساس کردم پشت سرم سکندری خورد . دست او را گرفتم و او را به طرف در کشیدم 

    گفت  ز میکردمکه در را با

  ؟ میکائیل داری چیکار می کنی _ 

به طرف جلو  . او را وارد اتاق شود ماو را مجبور کرد و اتاق پایین تر. داو را به آن طرف راهرو کشیدم  

  پرتاب کردم و در را پشت سرم بستم 

  تو باهاش بیشتر آشنایی داری هک یهاین تختخواب حاال_ 

  اشاره کردم  مبه تخت خواب برادر  

  برو به تخت خواب_ 

. .  د به سختی نفس می کشید .دستهایش را کنار بدنش مشت کر.  به طرف من چرخید  

  اشک در چشمانش جمع شد  . سرش را تکان داد . .از بین رفته بود  اش خونسردی  تمام

تا چه  . .  اندازه او را می خواهممی توانستم به او بگویم تا چه  . . .   ؟ چرا داشتم این کار را می کردم 

.  چطور بعد از یک هفته هنوز هم می توانم طعم او را به خاطر بیاورماین که  . .  اندازه به او نیاز دارم
با  . .  و او را ببینم که چطور خودش را در من غرق می کند . . . و آن موقع می توانستم با او باشم . 

    صدایی شکننده التماس کرد
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سعی   و تمام بالهایی که به سرم آوردی ؟ چرا  بعد از امروز ؟ میکائیل چرا داری اینکارو می کنی _ 
  ؟ نیوداری بیشتر به من اسیب برس

  کم آوردی ؟ _

  تکان می خورد بدنش با هق هق گریه . سرش را پایین انداخت 

  مریضی  . . .    میکائیل  تو مریض _ 

  حرکت کردم او ادم و به طرفدندانهایم را روی یکدیگر فشار د 

می  . از تو متنفر بودم . وقتی سال گذشته متوجه شدم داری با تریور قرار میزاری ازش متنفر بودم _ 

ببینم چطور به  . . تاببینم  یدراز کشید اون در حالی که توی تخت خواب وتو ر  و خواستم اینجا بیام
  نظر می رسی___ 

  ؟ چرا _ 

زمانی  . می دانستم که خودم هم به سختی پاسخ این سوال را می فهمم . به چشم هایش خیره شدم

مرا به  عصبانی از این که پدرم سعی داشت .آورم که همیشه عصبانی بودم که بچه بودم به خاطر می

عصبانی از این . عصبانی از این که او را از آغوش من بیرون کشیده بود  . کسی که نیستم تبدیل کند

عصبانی از این که مجبور بودم به خاطر . ور همیشه به طرف یکدیگر هول داده می شدند که او و تری
یا  . .  عصبانی بودم که او به من خیانت کرد و بعد از این  . .  ج او را با خانواده ام تنها رها بکنمالک

  حداقل این طور فکر می کردم

مقابل پدرم با عث شد  . مردپیدا ک شخصیت خود را . . بلکه با ان اما عصبانیت من را نشکست 

در پیدا کردن تفریح و سرگرمی در  م . . خودم را بگیرم و غیر قابل شکست شو بایستم . .خودم دست

به من نگاه  او وقتی بزرگ شدیم هر زمانی که وارد اتاقم شدم و . .  چیزهای دیگر بسیار خوب شدم
وقتی او را نادیده می گرفتم  . .  او نگاه کنمبدجور دلش می خواست من هم به  . .  وقتی می کرد

مانند این که او اصالً آنجا  مپس از این که طوری اتاق را ترک می کرد. . احساس قدرت می کردم 

م  را کنترل می کردم لذت می برد بیشتر از برادرم آن ذهن کوچک و زیبای او  از اینکه . .  حضور ندارد

باعث میشد همیشه عصبانی  . . این ینجا به همراه تریور شکنجه می دادمخودم را با تصور او در ا . . و

عث می شود . بامی آمد زیرا از کسی که بودم خوشم می آمد    از این احساس خوشم . .  باقی بمانم
  داد ؟آیا تسلیم شدن در برابر او مرا تغییر می . .  قوی شوم

  گفتم

  حاال لباساتو در بیار و وارد تخت خوابش شو  . بهش نیاز دارم . .  دوست دارم خودم رو شکنجه بدم _
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اما سعی کرد خودش را آرام  فت .اش باال و پایین می ر به خاطر نفس های سختی که می کشید سینه
لب هایش از روی عصبانیت به هم کشید اما  . . به من خیره شد. شانه هایش را به عقب داد .   کند

بیرون آورد و به طرف تخت خواب یکی یکی لباس هایش را  . .  اس شدچشم هایش سرد و بی احس

اما دست هایم را مقابل اسینه ام در هم فرو کردم و سعی  . . ضربان قلبم سریع تر شد. . حرکت کرد 

 ششد موهای بلوند و بلندکشید و وارد تختخواب میعقب میپتو را همانطور که . کردم محکم باشم 
. . پتو را تا روی کمرش باال اورد  . .  روی تختخواب دراز کشید. . سرش پایین افتاد  مانند آبشاری پشت

گرم و به  و بسیار نرم . .  با چشم های طعنه آمیز به من خیره شد . یک دستش را زیر سرش قرارداد

  رسیدعیب و نقص به نظر می بیطور لعنتی 

احساس پشیمانی و ندامت من  . . .  او دراز کشیده بوداینگونه کنار  . تریور او را اینگونه دیده بودید 

من می توانستم او را داشته باشم . . گونه می دید بیکا را اینرونمی بایست   او هرگز . .  را از هم درید

سال پیش او را رها  ۳من  . . . اماهمه چیز او متعلق به من باشد . من باشد  با اولین تجربه او. . . 
چه مشکلی با  . .  اگر به خاطر من نبود هرگز به طرف تریور رو نمی کرد . .  کردم و اجازه دادم برود

آیا تمام قدرتی که به خاطر نادیده گرفتن او و وانمود کردن به این که وجود ندارد  ؟  من وجود داشت

  نزدیک هم نبود به ان حتی . .   نه. . .   ؟ ی هایم قوی تر بودواحساس می کردم از احساس او در باز 

  در حالی که اشک در چشم هایش جمع شده بود گفت 

میتونم اسم اونو  . .  این بار هم میخوای کاری راجع بهش بکنی ؟ . من حاال توی تخت خواب اونم _ 
ا چه اندازه به یا اینکه ت . یا راجع به چهار باری که با اون بودم برات تعریف کنم . .  فریاد بکشم

  کنارم هستی  می کردم تصور نکنم به جای اون تو سعیسختی 

جاری شد آبی چشم هایش براق و  اش اشک از گوشه چشمش روی گونه ا ی همانطور که قطره 

  درخشان شد

  شاید به تصاویر بیشتری نیاز داری _ یا

زمزمه  را داد و نام تریور سرش را به عقب . یک بالش را روی تخت خواب قرار داد و روی آن نشست 

  کرد 

حالی که احساس می کردم او را از دست  . . دردست هایم را مشت کردم . .   پیچید  درد در سینه ام 

  ام زمزمه کردم داده

  ریکا_ 

  اما ناگهان ناله کرد 

  میکائیل  _ 



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 278 

چشم هایش را بسته بود و لبخند کم  . تا صورت او را نگاه کنم مبه طرف تخت خواب نزدیک شد 
   رنگی روی لب هایش داشت

  میکائیل اوه خدایا  _ 

لباس هایم را بیرون آوردم و روی   . . .   تنها مال من بود . او دیگر در اتاق نبود . . .   تریور رفته بود  

چه کسی  . . .   دیگر اهمیت نمی دادم چه کسی برنده شده  م .و زانو زداتخت خواب پشت سر 

 . . تنها چیزی که میخواستم را . دیگر بازی نمی کردم . . .   این بازی چه کسی بود   . . .    باخته
  خواستم به دست بیاورم می

  زمزمه کردم . سرش روی شانه ام افتاد .دستم را دور کمرش حلقه کردم  

  ؟ داری با من چه کار می کنی _ 

 . . ناله کرد . .  می خواستم بسوزم . . اما اهمیت نمی دادم . کردپاره می تکه و داشت من را از هم 

مقابل خودم   بدن گرم او را محکم. هر دو دستم را دور او حلقه کردم . . سرش را به طرف من چرخاند 
   زمزمه کرد . نمی توانستم هرگز به او اجازه بدهم برود .  صورتم را در گردنش فرو کردم . نگه داشتم

  هرچی میخوای میتونی بازی کنی اما در آخر فقط من و تو هستیم_ 

  مقابل پوست گردنش گفتم  

  بهم قول بده _ 

سرم را باال آوردم و صورت او را به طرف خودم چرخاندم و  . خودم هم نمی دانستم از او چه می خواهم

  خودم را عقب کشیدم و گفتم  . کردبدنم  مزه لبهای او موج جدیدی از گرما وارد . .  عمیق او را بوسیدم

  بهم قول بده هرگز به من نه نمیگی _ 

  با لبخندی در صدایش گفت

   هرگز بهت نه نمیگم . . تا زمانی که منو مجبور کنی فریاد بکشم بله _

  

* * * * * * *  

  

  در حالی که روی من بیهوش شده بود و صورتش را در گردنم فرو کرده بود زمزمه کرد
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من هرگز  . فکر می کنم حق با تو باشه  نمیبخشم اما وبه خاطر کاری که انجام دادی هرگز تو ر  _
  نمیتونم به تو نه بگم 

نمی خواستم  . دستم را بین موهایش فرو می کردم و او را نزدیک خود نگه داشتم . چشمهایم را بستم

  نه بگویم او من هم فکر نمیکردم هرگز بتوانم به . .  از اینجا تکان بخورم

 

  

3 ��� ���  

  

را چرخاندم و  به آرامی سرم . سرم به شدت درد میکرد . ناله کردم . دستم را روی صورتم کشیدم

  لعنت  . .  در اتاق فیلم هستم ممتوجه شد

  ی شنیدم که پرسید راصدای کا 

  ؟ واقعا تمام این بطری رو تموم کردیم_ 

در حالی که صورتش را در دست  . . دوباره سرم را چرخاندم و متوجه شدم روی مبل مقابل من 

شکمم به هم پیچید و مزه تلخی در دهانم  . خودم را از روی مبل باال کشیدم. هایش فرو کرده نشسته 

  گفت  در حالی که تلفنش را بیرون می کشید. احساس کردم 

  بوده باشه که باعث شده اینطوری مست کنیمی بایست خیلی شیرین . لعنت  _ 

  زیر لب غریدم 

  برو به درک  _ 

تمام اتفاقات دیشب به طرفم  . سعی کردم با احساس سرگیجه مقابله کنم.  ددا خنده ضعیفی سر_
اما ناگهان   . . .   ؟ چرا همه چیز را خراب کردم م . . داشت مهایوالخره او را در باز . . باهجوم آورد 

به باال نگاه کردم و دیدم که با چشمای گشاد شده به . کای را شنیدم  سریع صدای نفس کشیدن

  تلفن خیره شده 

  میکائیل_ 

   ترسیده به نظر می رسید 
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  تلفن لعنتی تو نگاه کن مرد  _ 

قفل صفحه  بعد از آنکه . از آن بیرون کشیدم م رادراز کردم و تلفن همراه مدستم را به طرف سویشرت

د ضربان قلبم باال ؟  چه خبر بو . . .  آن را باز کردم متوجه شدم یک عالمه پیغام و ایمیل برایم آمده

به صورت . .  هورس من  . .  تجاوز . .  پلیس ها  کلماتی مثلم . . ا کلیک کردهروی پیغام رفت . 

  چی ؟  . . .   جسته و گریخته از ال به الی آنها می دیدم 

 . .  دانستم چه جهنمی برقرار بودینم . ویل و دیمون را دیدم دهانم خشک شد . . تصویری کایوقتی 
  ؟ فضای مجازی پخش شده بود   چرا تصویر آنها در

کای و ویل در حالی که یک پلیس را از درخت . زیر و رو شد  مشکم.  م روی یک ویدیو کلیک کرد 

ی که در آن دیمون با یک دختر بود . . سپس ویدیوی . ندآویزان کرده بودند او را به شدت کتک می زد

چند دختر دیگر هم ادعا کرده بودند   و سپس. . کلماتی مثل تجاوز و زندان به چشمم خورد .  دیدم  ار 

. . یوتیوب  . . توییتر . . فیسبوک ند . . ویدیو ها همه جا بود . . .  که دیمون همین کار را به آنها کرده

  فریاد کشیدم

  ؟ چه اتفاقات لعنتی افتاده ؟ چطور این مزخرفات روی اینترنت راه پیدا کرده _

  کای در حالی که به سختی نفس می کشید گفت 

  نمی دونم ویل . . .  _ 

صفحه تلفن نگاه کردم  بهاما وقتی  . .  پاسخ نداد . تا بفهمم تلفن کجاست . با او تماس گرفتم

   اولین پیغام می گفت . هایی از طرف دیمون داشتمپیغام

. داشت و ریکا تلفن ر  " دیگر آمد  چند دقیقه بعد یه پیغام " . .  است هتان سخوحسابی کار م " 

  " دیشب سویشرت ویل با اون بود

. .  دریافت کرده امی دانست او هم همین پیغام ر  .  به چشم های کای نگاه کردم . سرم را تکان دادم 

  هرگز کاری نمی کرد تا به من آسیب برسد . . .  نمی کند نه او چنین کاری با ما . 

 . .  ضربه محکمی به در ورودی را شنیدم م . صدایبیرون رفت اتاقاز  .  تلفن را پایین انداختم 

احساس میکردم دیوارها به من نزدیکتر و  به گوش می رسید . صداهایی هیجانزده از طبقه پایین 

شنیدم متوقف حالی که صدای تریور را می . . نستم به جای دیگری بروم نمی توا . .  نزدیکتر می شوند

  با عصبانیت گفت . شدم

  متجاوزها و خالفکارا  ؟  برشون باشی و اینها پسر هایی هستن که تو میخوای دور _ 
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به  مو سپس رگ گردن . .  توانستم صدای او را بشنوما نمیام د . میدانستم دارد با ریکا صحبت می کن
مجبور نبودم نگاه کنم  . ی که وارد خانه می شدند را شنیدمهایصدای پا . .  شدت شروع به تپیدن کرد

    تریور گفت ند . احتماالً برای من آمده بود . .  تا متوجه بشم پلیس ها هستند

و و بر اون باشی تو هم باالخره سرنوشت دوستای اون ردومیکائیل هیچی نیست و اگه بخوای تو   _

  پیدا می کنی

  ریکا با لحنی تلخ پاسخ داد  

  رسیدن نچیزی که لیاقتش رو داشت به و دوستای اون . باشم اون برو و ردوهیچ عالقه ای ندارم که _ 

تریور به باال   . به پشت سر او خیره شدم . قدم گذاشتم  میان درگاه . .  خالی شد از هوا ریه هایم 
به سختی  . بود انکامل نمای شچشم های قرمز در  ساس ناراحتی و غم اح . .  ریکا چرخید . نگاه کرد

متوجه سویشرت   . .  سپس چشم هایم به طرف دستهای او کشیده شد . به من نگاه کند ستتوانمی

به  . . د عقب رفتم. فکم به درد ام می فشردم که  روی هم دندان هایم را آنقدر محکم . . ویل شدم

.  انتهای سالن فریاد می کشید  صدای کای را شنیدم که از. . ش خیره شدم لعنتی ا چشم های
همانطور که به ریکا خیره شده بودم عصبانیت هر اینچ از بدنم را  .پلیس ها او را پیدا کرده بودند   . 

همه چیز را  م هرگز نمی توانست . .  همه اینها تقصیر من بود . . . مانند یک زره . .  در بر گرفت

  دوستانم رنج می کشیدند به این دلیل که من به او اعتماد کرده بودم  . . درست کنم

  

  

* * * * * * *  

  

.   را پوشانده بود معرق سراسر بدن .  ملحفه ها را از روی خودم کنار زدم.    چشم هایم را باز کردم

کای  به دیدن این که . نمی توانستم آن را از خود دور کنم  خاطره آن شب مانند یک بیماری بود که

و با دانستن این که  . .  دوستانم سراسر روزنامه ها را پر کرده بود  تصویر و خبر . زده شددستبند 

به  انها ن که ممکن بودیا . .  هیچ کدام از این اتفاق نمی افتد اگر من او را به همراه خود نمی آوردم

  مانند خوره من را میخورد .  . مدرسه باز گردند و به زندگی خود ادامه بدهند 

با احساس نیاز  مپوست بدن . بود در خوابی عمیق فرو رفتهسرم را چرخاندم و دیدم که کنار من کامال 
در مقابل پوست سفید صورتش کامال نمایان  یشمژه ها . به اینکه او را در آغوش بگیرم می سوخت

به پهلو چرخیدم و سرم را روی دستم قرار  . به آرامی نفس می کشید شبود و از بین لب های نرم

م بوسید  به طرف جلو خم شدم و موهای او را . جای زخم روی گردن او را به آرامی نوازش کردم . دادم
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کارهای زیادی بود که  . .  او هیچ تقصیری در تمام این قضایا نداشت . عطر بدنش را استشمام کردم .
نمی دانستم دقیقاً . ه در حق او انجام داده بودم را درست کنم می بایست انجام بدهم تا مزخرفاتی ک

   و را از دست بدهم او چه می خواهم اما می دانستم هرگز نمی خواهم ااز 

می دانستم امروز می بایست ترتیب  م .پوشید م راو لباس های مدوش گرفت . و را رها کردم تا بخوابدا

  چندین کار را بدهم 

که  ممرکز توانبخشی که ما در ریکا در آنجا بود تماس گرفته و به آنها خبر داد . بام به طبقه پایین رفت
نه وکیل خانوادگی . . سپس با یک وکیل تماس گرفتم . به زودی دختر او با آنها تماس خواهد گرفت 

نمی  . او صحبت کردم راجع به وضعیت مالی ریکا با. بلکه کسی که از پدرم حقوق دریافت نکند 

تمام پول او را دوباره به حساب بانکی او . پدرم بیفتد   دوباره زیر دست اوتم تمام سرمایه و پول خواس

پسرها بلوف زده بودند و هنوز زمان این را نداشتم که  . . شب قبل. که کار آسانی بود  م . .بازگرداند

   پول را به حساب های بانکی آنها انتقال بدهم

من چیده  مقابل مفصلی خوری نشسته بودم در حالی که صبحانهمیز غذا  پشتدو ساعت بعد   
پشت میز نشسته و ویل به خاطر نوشیدنی زیادی که شب قبل نوشیده  ی آرام کای به . شده بود

  خواستو بالفاصله از من  . . کامال به هم ریخته به نظر می رسید .  سردرد داشت  بود

  ؟ حاال باید چیکار کنیم_  

  از البالی دندان های به هم فشرده به او گفتم .  نبال تریور برودمی خواست به د 

  یکی دیگه بپرم یخرابکاری رو درست نکردم تو هنمی تونم در حالی که هنوز ی _ 

  عصبانیت گفت با

سیر دیمون که اطالعات اشتباه به تو داده بود و ما مثل قولی این تقصیر تو بود و همچنین ت _
دوست دارم تو هم با من  . اما حاال می خوام این رو به روش خودم انجام بدم . . پیروی کردیم  همیشه

  باشی اما اگه اینطور نباشه خودم میتونم انجامش بدم 

ما به ریکا صدمه  . تقصیر من بود بله . . لیوان آب آنها را پایین داد  چند اسپرین باال انداخت و با یک

نفس  زمانی برایاما قبل از آن به  او می بود . ت تریور به جایبایسحالی که می. در رسانده بودیم 

  کشیدن نیاز داشتم 

 . .  به باال نگاه کردم و متوجه شدم که ریکا میان درگاه آشپزخانه ایستاده . به صندلی تکیه دادم
د شلوار جین چسبیده و تیشرت .و موهایش را مرتب کرده بو  کمی آرایش کرده . دوش گرفته بود

  آیا داشت اینجا را ترک می کرد ؟ .  .  د به تن داشتسفی
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  کای سرپا ایستاد

  ریکا _ 

  رسیدنادم و پشیمان به نظر می 

  میخوای چیزی بخوری ؟ _

  ریکا او را نادیده گرفت و به من خیره شد  . کردم کچشمهایم را به روی او باری 

  مادرم_

  فتمیک کارت از روی میز برداشته و آن را به طرف او گر  

  هر موقع دوست داشتی باهاش تماس بگیر . برات وقت قبلی گرفتم . شماره مشاوره اونه _ 

می توانستم ببینم اتفاقی که دیشب در اتاق  . به آن نگاه کرد . به طرف من آمد و کارت را گرفت 

حالت بیزینس ذهنش کامالً صاف و شفاف شده و به   حاال  . .  تریور بین ما افتاده حاال تمام شده بود
قبل از آنکه فرصت این را پیدا کند چیز دیگری بگوید ویل یک بشقاب میان دستهای او  . . برگشته بود

  هول داد

  بفرما  _ 

با حالتی گنگ به  . ریکا به سرعت یک قاشق برای او آورد و شروع به پر کردن بشقاب ریکا کرد سپس

ویل در حالی که برای او میوه   . .  م نخندمسرم را چرخاندم و سعی کرد . بشقاب خیره شده بود
  پوست می گرفت گفت

من  . نمیخوام منتظر بمونم . بکشم هدیگه نمیخوام نقش . من دیگه از صحبت کردن خسته شدم _

انجام می  وهمین حاال این کار ر  ه .همه چیز کامالً سرجای خودش قرار بگیر  امی خوام مست بکنم ت

  دیم

  ریکا پرسیدسپس متوقف شد و از   

  سوسیس دوست داری ؟  _

ریکا طوری به او خیره شده بود  . .  پاسخ او باشد بشقابش را پر از سوسیس کرد  بدون آنکه منتظر
  ویل داخل سینک شاشیده بود    همین حاال این که مانند

ی م اما می خوام بالیی به سرش بیارم که براینمیخوام اون رو بکش  م اون کجاست ویمیدون_ ما 

  ؟ توهم با ما هستی یا نه.  . سرما آورد  بالیی که اون ثلدرست م ه .همیشه زندگیش تغییر پیدا کن
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پایین   بشقاببش را  پایین میز رفت و . سپس چرخید ایستاد . جا انبرای چند دقیقه هم  ریکا 
  گذاشت

  اون برادر منه خیلی خوب ؟  _

صدمه رساندن به او به   د وواما او برادر من ب چگونه استریور دانستم احساساتم راجع به تنمی

    نمی توانستم امروز تصمیم بگیرم . مادرم آسیب می رساند

تنها  . ن متنفریاواون نمیتونه تو رو تحمل کنه و تو هم به همون اندازه از  . مزخرف تحویل من نده _

  دلیلی که داری طرف اون رو میگیری به خاطر ریکا ست

  پشت صندلی را گرفته بود و هنوز هم پایین نشسته بود به آرامی پاسخ داد ریکا در حالی که 

  و نمیخوام هیچ ارتباطی با این چیزا داشته باشم  مامروز به شهر برمی گرد . من درگیر نکنید ومن ر  _ 

  ویل پاسخ داد 

ا ما نبودی سر و اگه اون شب ب . تو دلیل اصلی برای تمام اینایی . اما تو همین حاال هم درگیر هستی_ 

حاال که فهمیدم تو  . کنمسرزنش نمی وتباه برداشت نکن من تو ر اش . کله تریور هرگز پیدا نمیشد

اما تو انگیزه تریور هستی و همچنین  . . ما بودی باید اعتراف کنم که واقعا ازت خوشم میاد طرف

 یباشه و تو دلیل این هستمی بایست تمرکز داشته  ناو . به خودت مشغول کردی ومیکائیل ر   ذهن
  هکه االن تمرکز ندار 

  با عصبانیت گفتم 

  من تمرکز دارم  _ 

  در حالی که لبخند می زد گفت

  حاال که باید شروع به اقدام کنیم  . پسعالیه  _ 

ریکا از صندلی فاصله  . و مشت بزنما آماده بودم به صورت لعنتی . دستم را روی صورتم کشیدم

  گرفت

  میرم با مادرم تماس بگیرم  _ 

نگاهم به طرفه کای کشیده شد که بالفاصله پشت سر او ایستاد و او را  . چرخید و از اتاق بیرون رفت

  میخواستم از روی صندلی بلند شوم که ویل باز هم آن را گرفت . دنبال کرد 

  بایست هر چه سریع تر بیفتهن اتفاق می_ ای
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  شدمدوباره نشستم و به او خیره  

تهدیده و ما نمی دونیم که اون حاال یه دیمون حاال برای ما . هیچ جا نمیره  . . اون خوب گوش کن _ 

اون به شدت عصبانیه و من همینطوری دست روی دست نمی ذارم بلکه برنامه ریزی می  . کجاست

  کنم 

قبل از آن که به طرف اتاق  . از پله ها باال رفتم . ل دادم و از اتاق بیرون رفتمورا به عقب ه ام صندلی

  پرسیدم . و از پنجره به بیرون خیره شده بود  هکای داخل راهرو ایستاد . ریکا بروم متوقف شدم

  ؟ . . داری چیکار می کنی_ 

متوجه شدم ریکا دارد با تلفن  . نگاه او را دنبال کردم. به طرف او حرکت کرده و کنارش ایستادم  
فراموش کرده را کامالً او  که الکس . لی عقب ماشین پرتاب می کندصحبت می کند و کیفش را صند

دیمون جایی آن بیرون بود و من  . .  خدا لعنتش کنه . . . بودم کنار او روی صندلی مسافر نشسته بود

  ریکا نمی توانست همینطوری اینجا را ترک کند . به او اعتماد نداشتم

  کای مرا به چالش کشید 

  متوقف کنی ؟ ون ر اولش بری و نمی خوای دنبا _ 

  گفتم به دیوار تکیه دادم و  . سرم را تکان دادم 

  مطمئن نیستم بتونم_

  پیدا کردی ها ؟  ور  هباالخره کسی که هم تراز خودت باش _

خندی که روی لب . هنوز هم بیرون ماشین ایستاده بود و احتماالً داشت با مادرش صحبت میکردریکا 

قبل از آن  . .  مهربان تر و شادتر . . ریکایانداخت لبهایش نشسته بود من را به یاد ریکای جوانتر می

  که دست من به او برسد 

  ی آرام گفتم یبا صدا

   نمیدونم باهاش چه کار کنم_ 

موهایش را پشت  . به او خیره شدم . . در سرم . .  در گوشت و خون و رگ من وجود داشت وا 
  کای پرسید.  گوشش راند و قلبم به درد آمد 

فکر می کنی همین طوری که هستی  ؟ ن اثبات کنیوبه ا وواقعاً فکر می کنی می بایست چیزی ر  _ 

  عاشق تو نبوده ؟ اش تمام زندگی

  پرسید . نمیخواستم به این مکالمه ادامه بدهم . پنجره به بیرون خیره شدم  از 
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  ؟ که تو رو میترسونه مگه نه هیاین چیز _ 

  منو نمیترسونه _

طولی . اون حاال برای خودش چیزی شده  . چون تو اونو کامال فاسد کردی. امیدوارم اینطور نباشه  _

 یمستقیماً طلب کنه و اگه تو حاضر نباشی اون رو بهش بدی کس ونمی کشد که چیزی که می خواد ر 

  دیگه رو پیدا میکنه که بتونه اونو بهش بده 

  به او نگاه کردم م وچرخاند سرم را

  من نمیبازم  . تو نیاز ندارم هشدارمن به  _ 

  در حالی که چشمانش هنوز هم روی او بود پاسخ داد

   . .  نبود یه هشداراین  _ 

  سپس به من نگاه کرد

  این یک تهدید بود _ 

  از روی شانه گفتو با گفتن این حرف چرخید  

  حواست به پشت سرت باشه برادر_

  از آنجا دور شد سپس و 

  

* * * * * * *  

  

. .  از تنها شمشیر بازی کردن متنفر بودم . سرم را عقب رانده و اجازه دادم شمشیرم روی زمین بیفتد
من من مدام در تعقیب  پشت سر ستمیکائیل در . . . و دوستان روز از آن شب گذشته بود  ۵ . 

میکائیل   بر طبق دستور . .  ر در آپارتمان بودم یا هر جای دیگری. . اگاگر در کالس بودم  ند .بود

گرفت تماس می وقتی به کتابخانه می رفتم یا برای خرید بیرون بودم میکائیل. کردند را دنبال می من

اگر   ز نگهبان خواسته بود کها؟. . . کنم ر می؟ . . چکاکجا هستم  و می خواست بداند یا پیامک میداد

  در زمانی مشخص وارد ساختمان نشدم به او خبر بدهد

الکس از من دعوت کرده بود که فردا با دوستان او برای قهوه نوشیدن بیرون برویم و من هم قبول  

ه حاال که می دانستم مادرم در امنیت است و در واقع بسیار پر انرژی تر و امیدوار تر از همیش . کردم
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ه تشگم به حالت عادی باز احساب بانکی . میخواستم به زندگی کردن ادامه بدهم . . به نظر می رسد 
هر برنامه ای که میکائیل و دوست هایش برای تریور . به  همچنین خانه ما در حال بازسازی بود. بود 

  ریخته بودند . . . اهمیت نمی دادم 

  

که مقابل یک آینه سراسری  نیم ساعتی بودحاال به مدت . نمی خواستم هیچ بخشی از آن باشم 

این چیزی بود که پدرم همواره می خواست در آن  . کردمایستاده و با خود شمشیربازی تمرین می
اما تنها  . مه اکردم دری را به روی او بستخواستم آن را ترک کنم زیرا احساس میمی. . بشوم ن هخبر 

امیدوار بودم کسی وجود داشت که بتوانم با او  . می دادمنتنهایی انجام  کردم این کار را بهآرزو می

  تمرین کردن با خودم به تنهایی بسیار کسل کننده بود . .  چیزی ای یک برنامه . .  تمرین کنم

را پایین گذاشتم و به اسم میکائیل  بطری آبی که به دست داشتم. تلفنم شروع به زنگ زدن کرد  

خاموش کردم و آن را  م راتلفن همراه . دکمه ی نادیده گرفتن را فشردم . خیره شدمروی صفحه تلفن 

در حال دستور دادن یا درخواست . . هر زمانی که تماس میگرفت یا پیغام میداد  م .انداختن یبه طرف
؟ بود .  . .  آیا دارم با کسی صحبت می کنم  . .  چه کار می کنم  . .  کردن راجع به این که کجا هستم

مگر  . خوب و مهربانانه ای به من نمیگفت  یا هیچ حرف ؟. .  هرگز نمی پرسید حالم چطور است

اینکه دیر وقت سر و کله اش پیدا می شد در حالی که از تمرین بسکتبال برگشته بود و می خواست 

کرد و شروع قفل می  . . در را پشت سرشاتاق می شد  وارد . انوقتپیدا کند هبه تخت خواب من را
و هر چقدر به خودم می گفتم می بایست قوی باشم و در  . های من می کردبه بیرون آوردن لباس

پاهایم را دور کمرش حلقه می کردم و اجازه  . برابر او مقاومت کنم از پنجره ی لعنتی بیرون می رفت

  بردبن را به اتاق م ممی داد

اما صدای در ورودی من را متوقف  . یخچال بردارم زابه طرف آشپزخانه حرکت کردم تا یک بطری آب  

در قفل بود و هیچ کس نمی تواند . . اگر دیمون بود یا تریور  د .سیخ شدن مموهای پشت گرد. کرد 

دور به دستم را . به آرامی به طرف در حرکت کردم  . وارد بشود پس جای نگرانی وجود نداشت
چیزی جز  . بیرون نگاه کردم هب در روی خم شدم و از سوراخبه طرف جلو  . .  دستگیره در گره کردم

  اما ناگهان از گوشه ی چشم پوست برنزه و نرم گردن او را دیدم  . . .  تاریکی وجود نداشت

با  . میکائیل را تشخیص بدهم توانستم صورت او را ببینم اما هر جایی می توانستم قد و هیکلینم

  رسیدم پ انهحالتی شوخ طبع

  ه ؟کی_ 

  با عصبانیت گفت 
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هر فرصتی برای  . زیرلب خندیدم . سرم را تکان دادم . در لعنتی رو باز کن ه ؟  . .فکر می کنی کی _ 
  یک پیروزی کوچک به حساب می آمد او عصبانی کردن

  به او خیره شدم هو با نگاهی مبارزه طلبان مهمان جا ایستاد . باز کردم اینچ در را چند 

  باسنتو بگیری ۱۰معموالً دوست داری حدود ساعت ؟ . . زود اومدی مگه نه   یکم _

  . .  به هیچ عنوان سرگرم نشد 

  بزار بیام داخل _ 

  سرم را تکان دادم  

  امشب عالقه ای ندارم  . نه فکر نمی کنم_ 

  با اخم گفت

  ؟ این چه معنی کوفتی میده ؟ عالقه ای نداری 

کنی تا هر موقع که دوست داشتی و  قفلتو نمی تونی منو توی این خونه این معنی رو میده که  _ 

  باشم و بهت سرویس بدم  تروی حس و حال بودی در اختیار 

  چشمهایش را باریک کرد 

  ؟ که من دارم انجام میدم  هفکر می کنی این کاری_ 

  در را هل داد و به داخل قدم گذاشت و من را مجبور کرد چند قدم به عقب بروم 

  ؟کنی دارم تو رو پنهان می کنم ر می_ فک

 . م را برداشتم و آن را بین خودمان گرفتممشیر به سرعت ش . ن برداشتمیک قدم دیگر به طرف 
نگاه  و سپس به منبه شمشیر . خنده تلخی سر دارد  . .  فشار وارد آورد اش نوک پهن ان روی سینه

  کرد و گفت

  بازی های من باحال ترن _ 

اولین شبی که به دکلور اومدم لباس قشنگ  . تو الکس رو بیرون بردی . ن بازی نمی کردماما م _ 

 اما تو هیچ وقت منو . مده بودیداو شلوار پوشیده بودی و هر دو تازه از جایی  کت و پوشیده بود و تو

  جایی نبردی
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ا مقابل دیوار دوباره به طرف من حرکت کرد و من ر  . شمشیر را گرفت و به طرف دیگری انداخت 
با حالتی  . به چشمهایم خیره شد. سرش را پایین آورد  . دستهایش را باالی سرم قرار داد . چسباند

  استهزاء آمیز گفت

رابطه  هیک لباس زیبا و ی اب . . . ؟ شام مودبانه و خوب هی . . ؟  گل ؟  خوب پس چی میخوای _ 

. بیخیال ریکا  ؟ و وقتی شب تموم شد تو رو تا درخونه برسونم . . ؟ مودب و خوب توی یک اتاق هتل

  این چیزی نیست که ما هستیم  . داری منو ناامید می کنی

  تو نمیدونی چی منو خوشحال میکنه و اهمیت نمیدی . ما ؟ هیچ مایی وجود نداره_ 

  ؟ واقعاً  _ 

  با حالتی کنایه آمیز ابروهایش را باال داد 

  ؟ شکی به کلوپ هانتر بیلی بریم و شمشیر بازی کنیم تو رو خوشحال نمیکنهپس اگه امشب یوا_ 

  دهانم باز ماند ند .چشم هایم گشاد شد 

  . .  فیلم تماشا کنی . . اما اگه ترجیح میدی شام بخوری _ 

  شانه اش را باال انداخت 

  می تونم برم چند تا دسته گل لعنتیه حوصله سر بر هم بخرم _ 

گردنش هایم را دور  وباز  . باال پایین می پریدم و فریاد می کشیدم . لبخند پهنی روی صورتم نشست 
   هایش را به دور من حلقه کرد واو هم باز  . انداختم

  من دقیقا میدونم تو از چی خوشت میاد ؟ به من نگو چطور باهات رفتار کنم خیلی خوب _ 

  باسنم ضربه زدسپس خودش را عقب کشید و به آرامی به  

  حاال برو دوش بگیر و لباساتو عوض کن  _ 

  چرخیدم و به سرعت وارد اتاق خواب شدم . نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم

  

 * * * * * * * 

  

  میکائیل در حالی که کلید هایش را به دست نگهبان میداد گفت  
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  صاف وایسا_ 

شانه هایم را عقب دادم و ساک ورزشی سبزی که  . از پله های هانتر بلی باال رفته و او را دنبال کردم 

  پرسیدم  . روی شانه ام انداخته بودم را محکم تر گرفتم

  ؟ مطمئنی اشکالی به وجود نمیاد_ 

بپوشم را کاله سویشرت بسیار بزرگی که من را مجبور کرده بود آن را  . دستش را پشت سرم برد 

  موهایم کشید  روی

  ؟ کی قراره جلوی ما رو بگیره _ 

  ؟ اگه فهمیدن من یه زن هستم چی _ 

تنها راهی که میتونیم بفهمیم قادر به  . پذیریبا آغوش باز می ون واقعیت ر ایبعدش لبخند میزنی و  _
   اینه که خودمون رو به یه کمی درد سر بندازیم  انجام چه کاری هستیم

  ویم را باال دادمیک ابر  

  ساز ویل و کای بپر  . کم دردسر می تونه تو رو به خیلی دردسر بکشونه هبعضی موقع ها ی _ 

  طوری به من خیره شد مانند این که یک احمق هستم 

  خیال داری پلیس ها رو بزنی یا با دختر های زیر سن قانونی بخوابی ؟ _ 

  دستم را گرفت و من را از پله ها باال کشید  . .چشم هایم را چرخاندم  

  یاال_ 

صدای خنده و سر و . سرم را پایین نگه داشتم . به دنبال خود کشید  را من.  در را باز کرد و وارد شد  
ن قرار داد و ممیکائیل دستش را پشت  . صداهای اطراف را که از اتاق غذاخوری می آمد می شنیدم

  صدایی از پشت سر گفت . نمایی کردن را به طرف پله ها راهم

  آقای کریست _ 

  من نچرخیدم .   قلبم از سینه ام بیرون پرید . ما را متوقف کرد و

  جا میطلبه که هرکسی اول ثبت نام کنه آقااینقوانین  _

  میکائیل پاسخ داد 

  این ویلیام گریسونه  _
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بعد  . مرد را پشت سرم احساس کنممی توانستم نگاه . پر از اعتماد به نفس بود  و صدایش خونسرد
  از چند لحظه گلویش را صاف کرد و پاسخ داد

  البته قربان _ 

چطور می توانست  د . . . احساس آسودگی خاطر من را در بر گرفت اما می دانستم که می دان 

 . استماهیچه ای تر   اصال ویل را بشناسد می داند که خیلی از من قد بلندتر و  اگر ؟ نفهمیده باشد

از راهرو پایین  . ن را به باالی راه پله ها هدایت کرد مفشار وارد کرده و  ممیکائیل دوباره به پشت کمر 
  از باالی شانه به من گفت . .  رفتیم

  بلند نکنو سرت ر  . دنبال کن ور  نزدیک من باش و من _ 

کف زمین چوبی  . .  وارد یک اتاق دیگر شدیم . سایه او را به طرف پایین راهرو دنبال کردم مانند 

طبق دستور  . توانستم صدای کفش های تنیس و برخورد توپ با راکت را بشنوم. می براق بود   و

در اتاق رختکن را باز کرد و  . تنها به سرعت و در سکوت او را دنبال کردم . میکائیل باال را نگاه نکردم

 . تر بشنوموانستم صدای صحبت کردن مردها را چند قدم آن طرفت .می ن را به داخل هدایت کرد م
میکائیل پشت سر من   . .  ای مات شدیموارد چند ردیف درهای شیشه  . .  به طرف راست چرخید

یک دوش و چند قفسه شامپو و صابون  . . .    چرخیدم و به باال نگاه کردم . . .  وارد شد و در را بست

لباس هایم را بیرون آورد  . آن را باز کرد . میکائیل کیف من را از من گرفت . ه بودندروی دیوار قرار گرفت

دست  . .  دیدمنخ . روی زمین زانو زد و شروع به باز کردن شلوارم کرد . . کیف را روی زمین انداخت. 

  او را گرفتم و گفتم 

  خودم میتونم انجامش بدم_ 

  با صدایی سرخوش پاسخ داد 

  وام من این کار رو انجام بدماما می خ _ 

لباس های شمشیربازی را به  و ایستادم و اجازه دادم کفش ها و جوراب هایم را بیرون بیاورد صاف 

لب هایش به طرف باال  ی نگاهش مستقیم به چشم هایم قفل شده بود و گوشه . دقت تنم کند

کردم پروانه ها در س میحساا . چشمای عسلیش کامالً نمایان بوددر  گرما  ند .متمایل شده بود

رفتار خشن و بی اعتنای  . عاشق این بودم که به من خیره بشود . به پرواز در آمده بودند مشکم
من برخورد کند بسیار خیره کننده و گیرا  باشد لحظاتی که با توجه و مالیمت همیشگی اش باعث می

ن هر زمانی که اخم و ترشرویی و بدبخت م  بود و قلب کوچک و یاو یک سادیسم  . . .  باشد

به دام عشق او افتاده بودم و  . .  بدخلقی او به نوازش های مهربان تبدیل می شدند پرواز می کرد

  و خودم را متوقف نکرده بودم  ههرگز جلوی خودم را نگرفت
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  میکائیل دست هایش را از روی رانهایم باال آورد و در حالی که به چشمام خیره شده بود گفت

   تو خیلی خوشگلی _

که زیبا  ویدنمی توانستم باور کنم میکائیل کریست روی زانوهایش مقابل من افتاده و به من میگ 

سپس  . .  موهایم مرا به صورت دم اسبی پشت سرم جمع کنم تا سپس به من کمک کرد. .  هستم 

  مو از زیر آن بیرون نزندمیکائیل به دقت مراقب بود تا حتی یک تار   کفش ها و ماسکم را پوشیدم و

  دست من را گرفت و به طرف در چرخید . . . ایستاد 

  بزن بریم  _ 

  دستم را بیرون کشیدم و لبخند زدم

  معموالً دست ویل رو میگیری ؟ _ 

  ه دمانند این که تازه فهمیده بود چه کار کر  . متوقف شد 

  نکته خوبی بود _ 

طور که به طرف اتاق تمرین حرکت انهم . .  دنبال کردم او را به بیرون من در اتاق را باز کرد و

  بل میکائیل ایستاد و پرسیدقام . .  رختکن شد میکردیم کای وارد

  ؟ داری چیکار می کنی . .  هی _ 

و به سرعت  نداما چشم های کای به طرف من کشیده شد . میکائیل سرش را تکان داد و پاسخ نداد 

لب هایم به طرف باال  . بدون دودلی دستش را جلو آورد و ماسک من را باال زد د . . باریک شدن
  خندید و دوباره ماسک را پایین انداخت . .  لبخندم را پنهان کنم سعی کردم. . متمایل شد 

  باید جالب باشه .خوبه  _ 

و من را به اتاق  حرکت افتاد همیکائیل جلوتر ب. حرکت کرد  ختکنسرش را تکان داد و به طرف اتاق ر  

مبلمان های چرمی دور تا دور اتاق چیده شده بودند  . با کف و دیوارهای چوبی راهنمایی کرد یبزرگ تر

میکائیل من . شان لذت می بردند و با یکدیگر صحبت می کردند های بعضی از مردها از نوشیدنی. . . 

اهنمایی کرد و به من اجازه داد تا یکی را به طرف دیواری که انواع شمشیر ها روی آن چیده شده بود ر 
اتاق نگاه کردم متوجه شدم که اکثر آن ها شمشیر آهنی  ی اطرافوقتی به مردها. .  را انتخاب کنم 

در حالی که ضربان قلبم باال رفته بود من هم یک شمشیر مشابه آنها . . بزرگ انتخاب کرده اند 

  انتخاب کردم

  صدایی از پشت سر گفت 
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  ی یکم مبارزه پایه ای ؟ هی برا _ 

  کرده بود چرخیدم گیردر حالی که قلبم داخل گلویم 

  اه . . .  _ 

  بیخ گوشم زمزمه کرد . نیشخند زد و به طرف من خم شد  اما او تنها . میکائیل نگاه کردم به

  خوش بگذره _ 

  و از آنجا دور شد 

  چی ؟  _

  مرد دستش را جلو آورد و گفت . ناگهان احساس اضطراب و تنهایی به من دست داد

  کولین _

    اه . . _

  دستم را به سرعت جلو بردم و دست او را گرفتم 

  اریک_ 

  در حالی که احساس می کردم دستم را از از مفصل جدا می کند آن را تکان داد و گفت 

  بیا  . خوش اومدی بچه _ 

  چرخید و به طرف وسط اتاق حرکت کرد

 . میکائیل را دیدم که روی یکی از صندلی ها طرف راستم نشسته . .  به اطراف نگاه کردم 

طور که نوشیدنی اش را سر انبه دستش داد . همنوشیدنی  به او نزدیک شد و یک لیوان   کاریخدمت

ضخیم لباس های شمشیر زنی روی پوست حساسم  پارچه  . . .  .می کشید به من خیره شده بود 
  کولین پرسید . دوسخت تر ش منفس کشیدن ند و باعث می شدندکشیده می شد

  ؟ رو بشناسم درسته فکر نمیکنم تو _

  گفتم م .چرخاندم و در حالت دفاعی ایستاد شسرم را به طرف 

  ؟ قراره مبارزه کنیم یا چی _ 

  حالت دفاعی گرفت زیر لب خندید و او هم 

  خیلی خوب _
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برای سال ها آنها را تمرین کرده بودم را فنونی که سالها پیش یاد گرفته و  . به سرعت حرکت کردم 
مجبور او را حرکت می دادم و  یحلقه های کوچک درشمشیرم را  . او را به چالش کشیدم . اجرا کردم

دستها و پاهای او بلند بود . او را بیشتر و بیشتر عقب می راندم  . می کردم در حالت دفاعی قرار بگیرد

او را دور می زدم و باز می  . کردم جسورانه عمل کنمسعی می . .  بنابراین من به سرعت حرکت کردم

و ه درست زمانی که متوجه شدم دیگر انرژی برایش باقی نمانده به طرف جلو حمله کرد گشتم . .
  مسینه او کوبید  شمشیر را به

  عالی بود . . واو _ 

  خودم را عقب کشیدم و با نفس نفس گفتم 

    متشکرم _ 

آشنا شده و بیشتر من را به چالش می کشید اما من  مبا متد بازی . . ر با هم بازی کردیمچند راند دیگ

  غرید. او را متعجب می کردم 

  لعنت _ 

  گفتدرحالی که به سختی نفس می کشید  . را بیرون آورد و خندید شماسک.   متوقف شد 

  حاال به یه نوشیدنی نیاز دارم.  خوبه بچه تکار  _

اما هنوز آماده نبودم تا شمشیر را  . ادم و لبخند زدم و اجازه دادم از زمین بیرون برودسرم را تکان د 

میکائیل دارد تماشا  متوجه شدم فراموش کرده بودم م .سرم را به طرف راست چرخاند. کنار بگذارم 

هایش پر از گرما و چشم . به من خیره شده بودشتکان می داد و نوشیدنی طالیی را در لیوان . می کند

در آن لحظه هر اینچ از پوست  . را تحت کنترل در بیاورم منمی توانستم نفس کشیدن . خواستن بود

  صدایی از پشت سر پرسید . .  بدنم از حضور او آگاه بود

  یه حریف می خوای ؟  _ 

پاهایم .  و چیزی نگفتم  سرم را تکان دادم.با موها و چشم های تیره کنار من ایستاده بود و یدیگرمرد 

دیگر به شمشیربازی فکر نمی  اما و کردما شروع به کلنجار رفتن با م .را در حالت مناسب قرار داد

می توانستم چشمهایش را روی  . تنها او در سر من بود . .  میکائیل . .  میکائیل . .  میکائیل. کردم 

ه لباس هایم را پاره کنم و پوست بدن او را تنها چیزی که میخواستم این بود ک . خود احساس کنم

  مرد ناگهان گفت. مقابل بدن خودم احساس کنم 

  فقط سعی دارم یه کم از شمشیر بازی لذت ببرم . هی هی هی اروم باش  _ 

  سرعت حرکاتم را آرام تر کردم و گفتم 
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  متاسفم _ 

میکائیل داشت ما را تماشا میکرد  . کنمدو راند دیگر با هم مسابقه دادیم اما دیگر نمی توانستم تمرکز 

. را احساس کنم  قلبممی توانستم باال رفتن ضربان  . .  به جای شمشیربازی چیز دیگری می خواستم. 

به سرعت  . ضخیم لباس پوستم را بسیار حساس کرده بودپارچه عرق روی پوست بدنم نشسته بود و 

 . سرم را چرخاندم و دیدم که فک میکائیل منقبض شده و سینه اش سریعتر باال و پایین می رود

می دانست تحت تاثیر قرار  . گوشه لب هایش با حالتی خودخواهانه به طرف باال متمایل شده بود
  لعنت . . .  ناگهان نوک شمشیر را مقابل لباسم احساس کردم  . . .  گرفته ام 

بسیار  مبدنهر اینچ از  . لبخند کوچکی روی لبهایش بود . میکائیل اخم کردم به . د به من خندیدمر  

ضخیم روی  یلباس شمشیربازی مانند پتوی . داغ بود و احساس ناآرامی تمام بدنم را در برگرفته بود

 . . .  کشم بخواستم آنها را پاره کنم تا بتوانم راحت تر نفس .می شد می باعث آزار من  و سرم افتاده

  به مرد گفتم م .میکائیل دید ا در چشمهایر  چالش . .  دستهایم را مشت کردم

  مسابقه خوبی بود  _ 

  از پشت سر شنیدم که مرد گفت . سپس چرخیدم و زمین را ترک کردم

  هی _ 

دانستم من می م . .از اتاق بیرون رفت م . .یل پایین انداختمیکائ  شمشیرم را مقابل . اما متوقف نشدم 

و متوجه شدم که  مرا چرخاندن مسر     م .را به طرف اتاق رختکن باز کرد راهم . را دنبال خواهد کرد

  . .  پشت سر من حرکت می کندمیکائیل 

 . .  ته باشیمدر اتاق های کوچک می توانیم فضای خصوصی داش . حرکت کردم  دوباره به طرف دوش 
به  . در اتاق را باز کرد و من را مجبور کرد وارد بشوم . متوقف کردمرا اما میکائیل کمر من را گرفت و 

اتاق کامال خالی  . هوا پر از بخار بود . .  سرعت به اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی انجا نیست

  اما برای این لحظه تنها بودیم  و هر لحظه ممکن بود کسی وارد شود . .  در قفل نبود. بود 

  . . .  بازی بازی بازی . . .  اجازه داد روی زمین بیفتد  کرد و مبه سرعت شروع به بیرون آوردن ماسک

  . . . زیپ لباسم را باز کردم

  داری منو دیوونه می کنی  _

لب ختی لباس ها را از روی بازو هایم پایین آورد و به سر  . میکائیل من را گرفت و به طرف خود کشید
من را باال کشید و محکم مقابل خود نگه  . .  شانه های او را گرفتم . هایش را روی لب هایم کوباند

 . می توانستم قدرت و سختی بدن او را احساس کنم. زبانش روی لب پایین کشیده شد  . داشت

   نکه گرسنه بودطوری من را می بوسید مانند ای
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  از دیوونت بیشتر خوشم میاد _ 

کش موهایم را باز کرد و اجازه داد موهایم پشت  . سپس دوباره شروع به بوسیدن و گاز گرفتنم کرد 

مقابل گردن او  . دست های پر از نیازش تمام پوست بدنم را نوازش می کرد . .  دنکمرم پایین بیفت

  زمزمه کردم 

  نفر ممکنه بیاد داخل هی_ 

لباس اش را گرفت و محکم کشید  جلویمیکائیل  . کت چرمی او را از روی شانه هایش پایین کشیدم 

   ه های لباسش پاره شده و روی زمین افتادندمدک. . 

  رو ببینم می خوام زیر نور تو _ 

ود اما بدنم پر از نیاز می دانستم هر لحظه ممکن است یک نفر وارد ش. به در نگاه کردم  اضطراببا  

نجا وسط اتاق ایستاده بودیم در حالی که اهم . داشتن میکائیل اهمیت نمیدادم  بود و به چیزی جز

مقابل  . میکائیل با هر دو دست کمر و باسن من را گرفته بود و گردن و لب هایم را می بوسید
  زمزمه کرد گردنم

  هر لحظه . .  هر ساعت . .  دارمهر روز بهت نیاز . بهت نیاز دارم .   ریکا _ 

و برای من همه ا . شدمی امیدوار بودم که زمان متوقف  . او را در آغوش گرفتم . سرم را عقب آوردم 
می دانستم  . تمام زندگی ام تنها زمانی که او کنار من بودن احساس زنده بودن میکردم . چیز بود

  بدون او هیچ چیزی در زندگی برایم لذت بخش نیست

  زمزمه کردم  چشم هایم را بستم و . سرم را روی شانه های او قرار دادم 

    دوست دارم _ 

وقتی چیزی نگفت اشک  . به نظر می رسید نفس کشیدن را متوقف کرده . میکائیل بی حرکت ایستاد

نکه از ای  . . .  خواهش می کنم منو پس نزن . . .  محکم گرفتم  او را  . . .  در چشم هایم جمع شد
با این حقیقت که  . روبرو شوم شاحساسم را به گفته بودم پشیمان نبودم اما نمی توانستم با سکوت

  بود ممکن بود با احساس من یکی نباشد او احساسی که در قلب

  ریکا . . .  _ 

من را رها  مرا مجبور کرداو  . را تکان دادمسرم  . . مناسب می گردد  ی کلمه لرسید دنبانظر می به

  کند 

  چیزی نگو_ 
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  ش نگاه کنمنتوانستم به چشمانمی 

  ازت انتظار ندارم چیزی بگی _ 

  عمیق و مردانه گفت یصدای  . . . 

  یا مسیح   . . .  فقط بهش بگو که تو هم اون رو دوست داری _ 

جستجو کردم و باالخره یک جفت پا که روی سکوی  ار  غباراتاق پر از  . به سرعت سرم را باال آوردم 

  کای چند قدم آن طرف تر گفت.  باالیی نشسته بود را دیدم

  ؟ نتیعاینقدر گفتنش سخته ل _ 

  زانو هایش تکیه داد و به میکائیل خیره شد  آرنج هایش را روی 

  نقدر قیافت شکنجه شده به نظر می رسد مثل اینکه خیلی به سختی افتادیاو _ 

  . . .  ای خدای من. . و نفسم را حبس کردم و به سرعت لباس میکائیل را برداشتم تا خودم را بپوشم  
  ؟ این دیگر چه کوفتی بود  ؟  . . .  تمام مدت اینجا بوده او 

و تو هرگز توی زندگیت  . .  یه دختر زیبا تمام عمرش طوری به تو نگاه می کرد مثل اینکه خدایی _

و هنوز هم نمیتونی این  . .  نمیاد چون هیچ چیز از اون بهتر نیست گیرت اون دیگهچیزی بهتر از 

  ؟جمله رو بگی ؟ میدونی چقدر خوش شانسی 

.  . نمی خواست با او بحث کند  . باریک شده بود  چشم هایش روی کای . میکائیل ساکت باقی ماند
جدی و  . .  انگشت هایش بازی میکردبا وسیله ای کوچک بین  و چشم هایش را پایین انداخت. کای 

  به او گفتم  . ناراحت به نظر می رسید

  ن ؟اونها چی_ 

  پوکه _ 

  پوکه ؟  _ 

    وکه ی گلوگله_ پ

  میکائیل از او پرسید . ضربان قلبم باالتر رفت 

  ؟ داری ونها ر اوچرا  _ 

  اما کای تنها شانه هایش را باال انداخت 
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  مهم نیست _ 

  برداشتم و گفتمو ایک قدم به طرف  

  ؟ داری ونها ر اوچرا  _ 

  ؟نستم دوران خوبی را سپری نمی کند اما به خاطر کدام جهنمی پوکه فشنگ همراه خود داشتامی د 

  توضیح داد 

  برای تمرین تیراندازی به کبوترهای گلی بیرون برد  ور  منکه پدربزرگم  هنا متعلق به آخرین باریاو _ 

  چ احساسی در صدایش نبود هی

    آوردم بچه بودمآخرین باری بود که به خاطر می . .  سالم بود ۱۳اون موقع _ 

موهای مشکی اش خیس و . حوله ای سفید دور کمرش بسته بود . ایستاد و از روی سکو پایین آمد  

  نزدیک می شد گفت ام در حالی که به ند . . به سمت عقب مرتب شده بود

 _  ً   فکر می کردم من . . .  . اعالم کنم وحضور خودم ر نکردم تا  سعی متاسفم که قبال

  دهد بهتر استنمانند این که فکر می کرد اگر ادامه  . . .  دیگر ادامه نداد 

  پرسیدم 

  فکر می کردی چی ؟  _ 

  اعتراف کرد. سپس چشم هایش را پایین آورد  . میکائیل انداخت نیم نگاهی به طرف

 ؟ میخواستم ببینم آیا منو تحریک می کنه _ 

  

به خاطر آوردم که به من گفته بود به مدت سه سال به . کامالً قرمز بشود  مباعث شد صورت  گرما
. . .اما  مطمئن نبودم چرا  . و ایستادماحرکت کرد تا از ما عبور کند اما مقابل   . هیچ زنی دست نزده

غمگین به نظر می رسید که دلم میخواست احساس خوبی راجع به خودش داشته و انقدر گمشده 

  رسید پرسیدمصدایی که به سختی به گوش می . باباشد 

  و اینطور شد ؟ تو رو تحریک کرد ؟  _ 
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. را دیدم که آب دهانش را به سختی قورت داد  کشیده می شد . او  نگاهش از این طرف به آن طرف
به  . نگاه کند ند به ماکای به خود اجازه نمی د . کردم اما به او نزدیکتر شدم اارا ر نم چرا این کامی دن

  نرمی گفتم

  ؟ چرا به من نگاه نمیکنی _ 

  تحویلم داد ای لبخند مضطربانه 

  مدم باهاش صحبت کردم و می ترسم . . . اوچون تو اولین زنی هستی که وقتی از زندان بیرون  _ 

  فت . . اال و پایین میر قفسه سینه اش سریعتر ب

  میترسم دلم بخواد لمست کنم  _ 

نگاه میکرد مانند اینکه  نم آن چنان به سختی به .   میکائیل چرخاندم به آرامی سرم را به طرف
سعی کردم  . . . .  به آرامی دوباره به کای نگاه کردم  بعد از آن می خواهم چه کار کنم ببیند منتظر بود

  م اما به من نگاه نمی کردوشبه چشم هایش خیره 

  منو نگاه کن _ 

   اما تنها سرش را تکان داد و سعی کرد از من عبور کند 

  باید از اینجا برم بیرون _ 

  را متوقف کردم واقرار دادم و  شدستم را روی سینه ا 

  من نمی خوام از اینجا بری  _ 

  باال آورد من باالخره چشم هایش را به طرف

  ؟ چرا داری این کارو می کنی _ 

  با من احساس راحتی داری ؟ . .  چون به نظرم درسته 

 در گلویم گیر میکند بخاطر او بغضی گاهی اوقات آنقدر تنها به نظر می رسید که احساس می کردم  

بدون هدف میچرخیدیم و همه ما آنقدر تنها و گمشده  . برای همیشه تغییر کرده بودیم. . . همه ما 

. . میکائیل  من به . زیرا هیچ کدام نمی خواستیم اعتراف کنیم تنهایی هرگز نمی توانیم خوشحال شویم

می خواستم او هم احساس کند که تنها نیست بلکه . ی ویل به عنوان دوست نیاز داشتم و کا
 را  دگیر می شود برای آن خود را دور از دسترس خواستم هر چیزی که باعث می . میدوستانی دارد 

  پایین بریزد 
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همان  . .  صورتم را بین گردنش فرو کردم  . .  دور گردن کای حلقه کردمبه دستم را جلو آوردم و آن را 
آنقدر محکم به او  م . . طور که خودم را به او می چسباندم سعی می کردم اشک هایم را عقب بران

  زمزمه کردم  . . چسبیدم مانند اینکه من کسی بودم که به او نیاز داشت

  لطفاً  . منو بغل کن _ 

همانطور   . می توانستم ضربان گردنش را احساس کنم. صدای نفس کشیدن سنگین او را می شنیدم 

آب دهانش را قورت  .  بدنش را به من تکیه داد و دکر شد . . .  به من تکیه می  ریلکس ترکه به آرامی 
برای چند ثانیه همانطور بی حرکت ایستاد تا نفس  . .  دست هایش را دور کمرم احساس کردم. داد 

حلقه  . .  اما سپس احساس کردم که دستش پشت کمرم را نوازش می کند . .  هایش را آرام کند

   نیاز تر می شود پر  محکم تر و نبازوهایش اطراف م

  ؟درد داره  _ 

د بلکه از باالی شانه هایم به میکائیل خیره ر اما به من نگاه نمی ک . سرم را باال آوردم تا به او نگاه کنم

دیدم که لب های میکائیل اندکی از یکدیگر باز شده و به سرعت و . گردنم را چرخاندم  . شده بود
  پاسخ داد یبا صدای آرام . نامنظم نفس میکشید

  ه ار  _ 

  سر به سر او گذاشتم 

  شکنجه بدی خوشت میاد واما تو از این که خودت ر _ 

م . کای در آغوش گرفتاو را سرم را روی شانه هایش قرار دادم و محکم . به طرف کای چرخیدن دوباره  

و ناگهان کای به شدت مرا . . .  به لب هایم خیره شده بود . . به ارامی روی انگشت های پا بلند شدم 

  . . ناله کرد بوسید . . انچنان عمیق و پر از نیاز که چاره ی دیگری جر بوسییدن متقابل او نداشتم

سرم را به  . میکائیل موهایم را محکم به مشت گرفت.  ناگهان احساس کردم کسی پشت سرم آمد 

  با عصبانیت گفت . عقب آورد و محکم لبهایم را بوسید

  تو به من تعلق داری  _ 

در نگاهش زمزمه  یبا صداقت . به چشمهای تیره اش خیره شدم . چشمهایم به طرف کای کشیده شد

  کرد 

  متشکرم ریکا _ 

  با عصبانیت به او گفت میکائیل  . .  به آرامی گونه ام را بوسید
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خوب حاال که میدونی دم و دستگاهت به خوبی کار می کنه میتونی بری اون بیرون و یه زن دیگه  _ 
  برای خودت پیدا کنی

  و ما را تنها گذاشت . .  کای خندید و سرش را تکان داد 

  به آرامی از میکائیل پرسیدم 

  دیدن این صحنه اصال درد ناک بود ؟  _ 

  در حالی که صورتش غمگین به نظر می رسید گفت

  میخواستم بکشمش _ 

ترسیدم که ممکن بود قبالً می . احساس آرامش و گرما می کردم . سرم را تکان دادم. لبخند زدم  

 شکی در آن وجود نداشت  . قلب من به کجا تعلق داردنست ارابطه ما در خطر باشد اما میکائیل مید
  . . .  به خود شک میکرد  بلکه او قبال. . . 

  بعد از چند ثانیه سکوت به او گفتم

  میدونی . . .  هرگز در تمام عمرم زمانی را به خاطر نمیارم که عاشقت نبوده باشم_  

  پوشیدن کردم وع به لباسشر   تنها . به او نگاه نکردم 

نمیخوام هرگز  . عاشق زندگی میشم میکائیل . . .  منو نوازش می کنی . وقتی به من نگاه می کنی _

  باشم ای دیگهجای 

. وقتی کارم تموم شد مستقیم ایستادم تا به او نگاه کنم  . باالخره خم شدم تا بندهای کفشم را ببندم 
  پرسیدم 

یا  ی ؟آیا هرگز احساس می کنی که به من نیاز دار؟  آیا هرگز چنین احساسی برای من پیدا می کنی _ 

  از اینکه منو از دست بدی بترسی ؟ 

طور که به من خیره شده بود چیزی جز آرامش خونسردانه در عمق چشم هایش وجود نداشت  انهم

  دوباره پرسیدم. می توانستم بفهمم در ذهن او چه می گذرد ن . . . 

  سیب پذیر باشی ؟آیا هرگز به خودت اجازه میدی آ _ 

. از باال شانه  باالخره به طرف در حرکت کردم . .  اما زمانی که تنها انجا ایستاد و پاسخی به من نداد 
  گفتم

  بیرون می بینمت _ 



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 302 

  

  

 * * * * * * *  

 

  همان طور که از پیاده رو پایین می رفتیم الکس گفت

  می بایست امشب درس بخونیم _ 

   بودیمتازه از کالس بیرون آمده 

ن ومهم ویک شیرینی خودم ر  متکنیک خوب دارم که هر موقع جواب صحیح به سوال ها مید همن ی _ 

  می کنم 

  سرم را تکان دادم وخندیدم 

  نی بودنوال های آسواما س _ 

  ه اسنک کوچولو برای هر سوال ارزش دار  هپس حداقل ی _

کیفش را کنار یک میز  . دنبال کردم به طرف چپ چرخید و او را به داخل یک کافه رستوران کوچک 

  دختری با موهای قرمز به باال نگاه کرد و با خوشحالی گفت . پر از دختر های دیگر پایین انداخت

  هی الکس  _ 

  سالم به همگی_ 

  سپس به طرف من چرخید. یک صندلی بیرون کشید  

پارسال توی خوابگاه با هم زندگی می  . نیال ستاین هم دددریکا این انجل بک و  . این ریکاست _ 
  کردیم 

  طرف من خم شد و بیخ گوشم زمزمه کرد به

میتونم بهت اعتماد  . حمایت میکنه وکنندمن با یک آدم پولدار ازدواج کردم که من ر نا فکر میاو _ 

  کنم به کسی چیزی نگی ؟ 

  سرم را تکان دادم و همانطور که روی صندلی می نشستم گفتم

  به همگیسالم  _ 
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صحبت درباره دوست پسر ها تا امتحانات  . و مکالمه آن ها دوباره باال گرفت دلبخند زدن دختر ها 
نشسته بودم و سعی می کردم آرام باشم و از بعد از ظهر لذت  در گردش بود . .  میان ترم به آرامی

ات شب گذشته فکر چشمهایم را بستم و به اتفاق . ببرم و به سر و صداهای اطراف گوش می دادم

باختن  . . او به عقب و جلو رفتن . . . کای به من کمک کرد ببینم میکائیل هنوز آماده نیست . .  کردم

  و برنده شدن بازی نیاز دارد و نمی تواند به این سادگی خودش را به من بدهد

آن را  . حه آن دیدممیکائیل را روی صف و نام  آن را بیرون آوردم . آن به صدا درآمد متلفن در جیب 
این ششمین باری بود که در طی روز با من  م .قرار داد منادیده گرفتم  . . .  دوباره تلفن را داخل کیف

می دانستم  . .  فرستاده بود مشب گذشته هم چند تماس از دست رفته و پیغام برای رفت .تماس میگ

من هم نمی توانستم به دستورهای او گوش  اما اگر نمی تواند قلبش را به من بدهد . .  چه می خواهد

  دهم

  الکس یک لیوان آب به طرف من هل داد و پرسید 

  ؟ میکائیل بود _ 

  سرم را تکان دادم و به عقب تکیه دادم  

  همه چیز خوبه ؟_ 

  نمی دانستم چگونه راجع به او صحبت کنم  . دوباره سرم را تکان دادم 

  صدایی عمیق از پشت سر گفت

  همه چیز خوب نیست. نه  _ 

الکس سرش را  . بقیه دخترها صحبت کردن را متوقف کردند و به باال نگاه کردند . .  بی حرکت شدم  

از باالی شانه به کای و  . .  از روی استیصال چشمهایم را بستم . .  چرخاند تا ببیند چه کسی است
  لی ما حرکت کرد و گفتکای به طرف صند . ویل که پشت سر من ایستاده بودند نگاه کردم

مارو فرستاد تا دنبال تو ه وقتی نتونست باهات صحبت کن. میکائیل سعی داشت با تو تماس بگیره  _ 

   میبیا

  جواب می دادم  رو شو اگه می خواستم باهاش صحبت کنم پس تلفن _

  ویل گفت 

ه که این جا امنیت نگران . اون فکر میکنه اگه بری خونه و منتظر اون بمونی خیلی بهتر باشه _ 

  ینداشته باش
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  پاسخ دادم 

  متشکرم.  متوجه شدم  _ 

به  . آن را از دستم گرفت و محکم روی میز قرار داد . . کای لیوان آب را برداشتم و او را نادیده گرفتم 

  ز که با چشمهای گشاد شده به ما خیره شده بودند گفتمیدختر های اطراف 

  ببخشید خانم ها  وما ر  _ 

  بیخ گوش من با عصبانیت گفت سپس

  ریکا  ئهنگران تو _ اون

  من هم با عصبانیت پاسخ دادم 

  تا منو بگیرن هبفرست وسگاش ر  نه اینکه ه .این رو به زبون بیار  خودش پس می بایست_ 

  را گرفت و من را سر پا کشید  و هایمباز . . صندلی مرا عقب کشید   . به سرعت ایستاد 

  فریاد کشیدم  

کیف را گرفتم اما  . .  را گرفت و آن را به طرف من پرتاب کرد مکیف . ل دادوبه طرف ویل ه من را

درحالی که کیفم را با یک دست گرفته بود با  . دوباره آن را به طرف صورت او پرتاب کردم

  دستور داد   عصبانیت

  سوار ماشین شو ب_ 

  مه ایا میندازمت روی شون. .  

  الکس ایستاد و پرسید 

  ؟ ریکا حالت خوبه  _

  اما کای چرخید و باالی سر او خیمه زد  

  و دخالت نکن سر جات بشین_ 

 . .  الکس روی صندلی نشست و برای اولین بار از زمانی که او را دیده بودم ترسیده به نظر می رسید 

  م را کشید و گفتویویل باز 

  بزن بریم  _ 
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کای ما را دنبال کرد  . ماشین با عصبانیت حرکت کردمو بیرون کشیدم و به طرف ادستم را از از دست 
کنار من تمام  کایبلند  دق . دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم . .  و همگی سوار ماشین شدیم

می توانستم نگاه او را روی طرف چپ صورت خودم احساس کنم  . . . . فضای ماشین را پر کرده بود 

  ن را گرفت و روی پاهای خود قرار داد . . م دستش را جلو آورد 

  ؟داشت چه غلطی میکرد 

  سرم را گرفت و گفتشت پ . سعی کردم خودم را از او دور کنم

  همینطور که سر گرم اخم کردنی بذار یه چیزی رو برات توضیح بدم _ 

  بکشم اما خیلی قوی بود  سعی کردم خودم را از از چنگال او بیرون 

 . .  چه احساسی داشتی . .  که چه بویی میداد . . این تریور بودی رو تصور کنآخرین باری که با _ 

اون ه چطور با تو می خوابید و چطور از تک تک . . اینک چطور بود تروی بدن اون احساس لب های

  برد . . . لحظات لذت می

  غریدم و سخت تر در برابر او دست و پا زدم 

  هممم ؟  ؟ . .  شتمی خوای بدونی چی توی سرش می گذ_ 

  به جای تریور صحبت کرد . عصبانیت تمام وجودم را فرا گرفته بود .به سختی نفس می کشیدم 

ماسک    اون شب من بودم که اون خطور نمیکنهحتی  شلعنتی کوچیک به مغز . هرزه لعنتی احمق _ 
خیال راحت داره به من راه و حاال این جا ایستادم و با . .  می خواستم بهش تجاوز کنم  و رو زده بودم

  چه احمق بی مغزی. .    میده

تریور  . . .  خونم به جوش آمده بود . با عجله به طرف دیگر ماشین حرکت کردم. . من را رها کرد و 

  لعنتی

او داده ام   آخرین باری که با یکدیگر خوابیده بودیم واقعا می بایست از این که تن به خواسته های 

  . . .    احساس قدرت کرده و مرا یک احمق فرض کرده باشد . لذت برده باشد

تنها با خطراتی که می دونیم از کجا میان  اینو بدنی که ماتریور همه ما رو گول زد و می بایست _ 

   کوریم لحظه ما  در این. .  و  . میتونیم مبارزه کنیم

   اجازه نمی دادم به او نگاه کنم مبه خود 

  تنفر . . .  پیش بینیه و دیمون االن تنها یک احساس در وجودش داره تریور غیر قابل _ 
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آن بیرون خطرهایی وجود  . حق با او بود . به ساختمان دکلور رسیدیم . به بیرون پنجره خیره شدم 
  کای با لحنی آرام تر پرسید . داشت و من داشتم بچه گانه رفتار می کردم

  ه ؟لش می خواد دخترش در امنیت باشمیکائیل د  خیلی سخته که متوجه بشی _ 

  به او نگاه کردم 

م هانید بتونید باور این طرف اون طرف بکشه زواما شاید شما پسر ها به جای اینکه منو ب . شاید _

  ؟ به نظرت این امکان پذیره. صحبت کنید 

هر  . . .  چند لحظه گذشت . .  نفسم را حبس کردم . تر شد و به چشمهایم خیره ماندنگاهش نرم 

  به نظر می رسید ناگهان فضای ماشین خیلی کوچک  . دو خاطرات شب گذشته را به یاد آوریم

صدای کای را شنیدم که به ویل  . به محض اینکه ماشین مقابل ساختمان متوقف شد بیرون رفتم 

  میگفت

  ک کنر برو ماشین رو پا. کنم  کچ ومیرم تا آپارتمان ر  _

کای من را به داخل  . همانطور که وارد ساختمان می شدم لبخند کوتاهی تحویل نگهبان دادم 

  آسانسور دنبال کرد و دکمه آن را فشرد 

  کامالً قادرم به داخل واحد خودم برم  . مجبور نیستی دنبال من باال بیای_ 

  به آرامی خندید

    اون موقع همراه تو خواهد بود . میکائیل به زودی میرسه . و زمان زیادی طول نمیکشه _ 

ا مطمئن ام . می دانستم میکائیل سر تمرین است برای همین بود پسرها را به دنبال من فرستاده بود 

جلو تر از به محض اینکه وارد واحد من شدیم کای  . . .  بودم بعداً بتوانم او را به داخل خانه راه بدهمن

درها و پنجره ها را چک کرد به دقت به گوشه  . را بررسی کرد تمام اتاق ها . من شروع به حرکت کرد

  باالخره گفت . .  های اتاق نگاه کرد

  همه چیز خوب به نظر میرسه _ 

  پاسخ دادم . قفل در ورودی خانه را چندین بار بررسی کرد 

دختر نوجوان  عالمه هبا ی وو دیمون احتماالً داره غم و اندوه خودش ر  دانشگاستتریور توی . البته  _ 

  برطرف میکنه
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به  . اما نگاهش به چشم های من قفل شده بود . در را گرفت و میان درگاه ایستاد  . . .  زد میشخند 
احساس می کردم گرما زیر پوستم  . سر جام خشک شدم . . .  آرامی سرتاسر بدنم را از نظر گذراند 

  م خیره شدیاه دوباره به چشم . جریان پیدا کرد

  اگه بخوای میتونم بمونم  _ 

  ملب هایم را به طرف باال متمایل کردم و به طرف او قدم برداشت . صدایش عمیق و خش دار بود

  و اوموقع باید چه کار کنیم ؟  _ 

  لبخندی جذاب صورت زیبایش را جذاب تر کرد

  . . ؟ یه چیزی بخوریم ؟ شاید غذا سفارش بدیم _ 

  به طرف در حرکت کردم 

من پشت سر میکائیل بهش خیانت  ید . . . . تو فقط داری منو امتحان می کنی که ببینی آیایا شا _ 

  ؟ می کنم یا نه

  ؟ چرا باید تو رو امتحان کنم _ 

  خیلی بیشتر از من دوست داری وچون میکائیل ر  _ 

  در حالی که لبخند می زد نگاهش را پایین انداخت و پاسخ داد  

  شاید _ 

  را نوازش کرد گونه امو دستش را جلو آورد 

  که تو رو برای خودم داشته باشم  هیا شاید دوست دارم ببینم چه احساسی دار  _ 

  دستش را پایین انداخت و به آرامی خندید  . . .  یک ابرویم را باال دادم و به او خیره شدم

  می بایست مطمئن میشدم. متاسفم  _ 

  گفت هشان قبل از اینکه بچرخد و از آنجا برود از باالی 

برای اتفاقاتی  و یکی از مایی . . تومن و ویل هم برای تو نگرانیم  . . .  فقط میکائیل نیست میدونی _ 

  برای تو بیفته ه ایاجازه نمیدیم اتفاق بد دیگ . .  نی می کنیموکه قبال افتاد به شدت احساس پشیم

  ادامه داد آرام یبا صدای 

  ما به تو احساس نزدیک بودن می کنیم _
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  ای من خیره شده دوباره به چشم 

  نمیخوایم ببینیم صدمه دیدی خیلی خوب ؟ _ 

در را قفل کردم و در  . . پشت سر او سپس چرخید و از آنجا رفت . قلب من را گرم کرد شکلمات 

  فضای آرام و در سکوت آپارتمان غرق شدم 

هایی که می بایست در س هایی که می بایست برای فردا بخوانم و برنامهدر ده و به پشت کانتر ایستا

به طرف  . اما ناگهان احساس خستگی شدیدی در وجودم رخنه کرد . .  آنها ثبت نام کنم فکر میکردم

کنار میز تخت خواب قرار دادم  م راتلفن همراه م .اتاق خواب حرکت کردم و لباس هایم را بیرون آورد
    فرو رفتم ی عمیقبه سرعت چشم هایم بسته شده و به خواب  م . . . و روی تخت خواب پایین افتاد

  

  

* * * * * * *  

  

فکر می کنم صدای چیزی  . سرم را از روی بالش باال آوردم و به اطراف اتاق نگاه کردم . . .  میکائیل ؟ 

دستم را روی  . به بیرون در نگاه کردم اما راهرو کامالً تیره بود . اتاق تاریک و ساکت بود . شنیدم
شب بود  ۱۱ساعت  . ساعت کنار تخت خواب نگاه کردم. به  صورتم کشیدم و سعی کردم بیدار شوم 

  نمی توانستم باور کنم این همه مدت خوابم برده  ؟ برای شش ساعت خوابیده بودم . . 

  آخرین پیغام می گفت . از طرف میکائیل برایم آمده ماغتلفن را برداشتم و دیدم چند پی 

  کنی بهتره وقتی اونجا رسیدم در لعنتی رو باز _ 

هیچ کدام از پیغام های او را در طول روز نخوانده بودم اما می دانستم که به مرور زمان در هر کدام از  

  م . . . ی از اتاق خواب بیرون رفتتلفن را روی تختخواب انداختم و به آرام . پیغام ها عصبانی تر شده

  به شدت گرسنه بودم . راهم را به طرف آشپزخانه باز کردم تا چیزی برای خوردن پیدا کنم

متوجه  . قلبم به داخل گلویم پرید . . .  چرخیدم  . .  چشم متوجه چیزی شدم ی اما ناگهان از گوشه 

هیکلی تیره که سر تا پا   . . .   کامالً باز است و نور راه پله ها به داخل نفوذ می کند یشدم در پشت

  درگاه ایستاده و به من خیره شده بود نسیاه پوشیده بود و یک ماسک سفید به صورت زده میا

اما ناگهان متوقف شدم و  د . . دست هایم شروع به لرزیدن کردن. نفس کشیدنم سخت تر شد  

  میکائیل  . . .   . عصبانیت ماهیچه هایم را منقبض کرد . .  ایم را به یکدیگر فشردمدندانه
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  عصبانیت گفتم  با 

  چیه ؟ به اسنک نیمه شبت نیاز داری ؟_ 

اصال حوصله بازی های او را   حاال وقت این کارها نبود و امشب . . .  و آن بازی های لعنتی اش  او

   نداشتم

  میکائیلاز اینجا برو بیرون  _ 

ضربان قلبم باال رفته  . اما در آن هنگام دستش را باال آورد و متوجه شدم چاقوی بزرگی در دست دارد 

در حالی که سعی می  . . .  و با چشمهای گشاد شده به اون نگاه کردم که به طرف من حرکت می کرد 

  کردم از او دوری کنم با صدایی خفه شده گفتم

  دیمون _ 

  تش را انداخت و به طرف من دویددر آن لحظه دس 

از پشت به من   سعی کردم به طرف در ورودی فرار کنم اما به موقع م .چرخید م  . . . جیغ کشید 

چاقو را زیر  نوک تیزمقابل گردنم قرار داد و را  شتدس. من را به در میخکوب کرد  رسید و با بدن خود

  گلویم فشرد

  دیمون این کارو نکن _ 

  بیخ گوشم زمزمه کرد . سپس چاقو را روی لبهایم کشید. گلویم را فشار داد  

  ؟ قراره منو متوقف کنه یک _ 

  و سپس همه چیز تیره شد 

  

* * * * * * *  

  

سرم گیج می رفت و برای یک لحظه احساس می کردم بدنم  م .کردم در هوا معلق هستساس میاح

 . چند بار پلک زدم . . .   ناله کردم . سرم پراکنده شد به شدت در یدرد تیز . در هوا شناور است

  م که درد میکرد قرار دادماگیجگاهی   روی نقطه ای باالی ادستم ر 

  لعنت 

  دیمون . . . . آن ها دیده نمی شد اما درد میکرد  خونی روی  هیچ. به دست هایم نگاه کردم  
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  خدای من  . . .  آپارتمان خود دیده بودمرا در او  مبه خاطر می آورد شدم . بی حرکت  

 م .نرم زیرم قرار داد ی دستم را روی پارچه  . . .  ؟  کجا بودم . .  من سعی کردم بنشینم و تمرکز کنم 

.  زمین چوبی آن طرف درهای شیشه ای شدمو متوجه مبلمان چوبی . به سرعت به اطراف نگاه کردم 

 . ..   ها و اسباب و اثاثیه اطراف احساس آشنایی داشتقالی . . .  نقاشی ها و دیوارکوب های طالیی  . 

  و سپس متوجه صدای موتور در جایی دور دست شدم 

  پیتوم 

  . . . روی قایق تفریحی خانواده کریست بودم 

  صدایی از پشت سر گفت

  خوشحالم حالت خوبه _ 

دراز  روی ان که من یتخت خوابآن طرف   دیمون . . .  به سرعت سرم را به طرف آن چرخاندم  

شانه اش را به دیوار تکیه داده و دستهایش را روی قفسه سینه اش در هم  . کشیده بودم ایستاده بود

  با صدایی ترسناک و آرام گفت . چشمای سیاهش روی من ثابت شده بودند بود .فرو کرده 

  دیگه داشتم کم کم نگران میشدم   -

به هیچ عنوان شباهت به کسی نداشت که تنها یک هفته  . رسیدظر مینسرد به نخوکامال متمرکز و 
   پیش چاقو خورده بود

    اینجا و توی آپارتمانت . . . . .  دیدن تو وقتی که خوابیبا هرگز قبال راجع بهش فکر نکرده بودم اما  _ 

  جدی به نظر می رسید . .  برای چند لحظه چشم هایش را پایین انداخت 

معصومانه رو اطراف  ی لب های پر . . . و این هاله . مو های بلوند بلند . .  خوشگلیتو خیلی  _ 

  خودت داری

وقتی  . ضربان قلبم به شدت باال رفته بود و احساس مریضی می کردم به او خیره شدم  در حالی که 

  خدایا  ؟ در آپارتمان خوابیده بودم مرا تماشا کرده بود

  ؟ مدت آنجا بوده م چهوقبل از اینکه بیدار ش

   از خود دفاع کنم  آن اامیدوار بودم چیزی پیدا کنم تا ب . چشمهایم را اطراف اتاق چرخاندم 

  میخواد تورو اون که همونجوری درست نقص  . .  و عیب بیتمیز و  _ 
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 ایستادم پا سر آرامی به کردم . باریک را هایم . چشم کرد حرکت من طرف به و گرفت فاصله دیوار از 
   گفتم لرزان صدایی با رفتم . .  عقب و

  _ کی ؟

.  دارم نگه عقب را او کردم گرفتم .سعی می جلو را دستم داشتم . سرگیجه احساس و میکرد درد سرم 

  دیده می گرفت گفتاالم را نوکه س حالی در

میکائیل تو رو به چنگ آورد و تو حاال فقط  ؟ . .  فقط اینکه دیگه اینقدر هم تمیز نیستی مگه نه _ 

  برای یه چیز خوبی

   دست هایم را مشت کردم . احساس ترس تمام بدنم را در بر گرفته بود 

  ؟ راجع به کی صحبت می کنی _ 

  بالخره اون هم یکم باهات خوش میگذرونه . نگران نباش _

  نگاهی دیوانه وار و مریض در چشم هایش بود 

  ا فاحشه برادرش ازدواج نخواهد کرداما هرگز ب _ 

  ازدواج . . . چی ؟  

چرخیدم و تریور را دیدم که درست پشت سر . د دنسپس چشم هایش به پشت سر من کشیده ش

چشم های آبی اش مرا سر جایم میخکوب .  بلند قد و خونسرد همان جا ایستاده بود  . من ایستاده
  سرم را تکان دادم . از خود راضی به نظر می رسید . کردندمی

  تریور ؟ _ 

 . و با صورت من برخورد کرد هتنها یک ثانیه فرصت داشتم قبل از آنکه دستش به سرعت پایین آمد 

یک طرف صورتم آتش گرفته بود و .  فتم نیسعی کردم روی زمین   . . .  چند قدم به عقب برداشتم 

درد سرم  . اشک در چشمانم جمع شد  . . .  احساس میکردم هزاران سوزن در پوست صورتم فرو رفته

  چند برابر شدیدتر شد و همه چیز جلوی چشم هایم تار و مبهم شد

  با حالتی گریه کنان گفتم .دیمون من را گرفت و روی شانه های خود انداخت  

  نه  _ 

یین سعی کردم خودم را پاچند بار ا . .  زدمو به پشتش ضربه می چنگ می زدمشانه های او  به

  دارم باال می آید ماحساس می کردم هر چه در شکمبیندازم . .
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  خفه در حالی که احساس تهوع داشتم گفتم  با صدایی  . من را از راهرویی تیره پایین برد 

  دیمون خواهش می کنم . دیمون_ 

    فریاد کشیدم . در را گرفتم و او را متوقف کردم چوبچهار . از یک در عبور کرد  

  امیدوارم بری بمیری  . تو فقط یه تیکه آشغالی ؟ میشنوی . تو هیچی نیستی . ولم کن مریض روانی _ 

چند ثانیه بعد احساس کردم در هوا به  ند .به شدت من را کشید و دستهایم چهارچوب در را رها کرد

سرعت سعی کردم به . نفس در گلویم گیر کرد  موقتی روی تخت خوابی افتاد . . .  پرواز در آمده ام 

  . . بنشینم

یک زانویش  . من را باالتر کشید . مچ دست هایم را گرفت . روی شکمم نشست اما دیمون بالفاصله 
  فریاد کشیدم . میخکوب کرد را روی قفسه سینه ام قرار داد و من را روی تخت خواب

  دیمون  _ 

  فس بکشمکه روی قفسه سینه ام بود نمی توانستم به خوبی ن یبه خاطر وزن

  با عصبانیت گفت 

  حرف نزن _ 

برای نفس کشیدن به تقال  . یندازمبسعی کردم با او مبارزه کنم و خودم را از روی تخت خواب پایین  

چیزی قهوه ای از جیبش بیرون آورد و آن را به دور مچ دست هایم  . افتاده بودم و سرفه میکردم
  سعی کردم دستهایم را عقب بکشم . بست

  نه _ 

هر دو دست من  . پایین بیاندازم اما من را محکم تر گرفتاز روی خود او را   پیچ خوردم . سعی داشتم

   درآمد  شسوز ه آنقدر محکم دستانم را بسته بود که پوست آن ب بست . را محکم به تخت خواب

  از او پرسیدم

  ؟ کجا هستیم _ 

  دو مایل دورتر از ساحل تاندر بی _ 

  به آرامی گفتم . اینجا هیچ کمکی به سراغ من نمی آمد ؟  چرا ؟  روی دریا بودیم. . . به او خیره شدم  

  میکائیل  _ 
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  دیمون گفت . مطمئن نبودم چرا اسم او را بر زبان آوردم

  اون هم به زودی اینجا خواهد بود _ 

 . شد به زودی همه چیز تمام خواهد . .  لحن صدایش طوری بود مانند این که می خواست بگوید 

وقتی زانویش را از روی قفسه سینه ام برداشت سعی کردم چندین  . لرزه ای از ستون فقراتم باال رفت

هر ماهیچه از  . دوباره خودش را روی من انداخت . نفس عمیق بکشم اما این آزادی زیاد طول نکشید

گرمایی   ر داد و بادست هایش را دو طرف بدنم قرا. وزنش را روی من انداخت . .  بدنم منقبض شد 
  در چشم هایش گفت

  . . حاال تو رو برای خودم دارم _

  اشک روی گونه ام جاری شدم . سعی کردم خودم را آزاد کنم . را کشیدمبازو هایم چرخیدم  

  میدونستم با تو قراره یک عالمه خوش بگذره . چه مبارزه گری _

او را از روی خودم پایین بیاندازم اما تنها خندید و بدنش را بیشتر به   سعی کردم بدنم را تکان بدهم و 

سعی کردم تا جایی که   صورتم را در بالش فرو کردم و. سرم را به طرف دیگری چرخاندم . من فشرد 

  می توانستم از او دور شوم

  خوبی داره ریکاخیلی احساس  . انجام بده ودوباره این کار ر  _ 

  روی گونه هایم پایین آورد لب هایم را سپس 

  یاال _

   زبانش روی گونه و فکم کشیده شد 

کنم حاال ترسیدی و تو از این احساس و فکر می. دت می دونی که باالخره این اتفاق خواهد افتاد خو _

  خوشت میاد

  به چشم هایش خیره شدم . سرم را تکان دادم 

  من تو رو میشناسم . تو این کار رو نمی کنی  _

  با لحنی تهدید کننده گفت

فکر میکردم تو و کای یا  . صفت نیستیتو بی رحم و عوضی هستی اما شیطان . تو منو نمیشناسی _
نمیدونستم داری شوخی می کنی یا جدی هستی اما  . نیدوبه من آسیب برس دهمون تریور میخوای

   به اندازه جهنم ترسیده بودم . احساس امنیت نداشتم
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   ایستاده بود به من خیره شد من ری سدر حالیکه چند اینچ باال 

شوخی بود اما به  هبرای تو ی . بهش اجازه ندادی به من آسیب برسونه . .  اما تو به اون اجازه ندادی _ 

محض اینکه فهمیدی تریور داره بیشتر از اون چیزی که تو برنامه ریزی کرده بودی پاشو جلوتر میزاره 

  تو آدم بدی نیستی . اون رو متوقف کردی

با لب  . . بدنم با هق هق گریه می لرزید . . چشمهایم را محکم بستم . م کشیدازبانش را روی چانه  

  روی گونه تا پایین گردن دنبال کرد هایش اشکهایم را از

  تو آدم بدی نیستی  _

  در حالی که دهانش چند اینچ با سینه ام فاصله داشت گفت

  من یه تیکه اشغالم  . . من هیچی نیستم . من آدم بدی نیستم _

چشم هایش مانند یخ . به پایین به من نگاه کرد . بلند شد و از تخت پایین آمد  نسپس از روی م

  د بی احساس بودن سرد و

  من کابوس تو باشم ریکا فین هقرار _ 

 به طوی آزار دهنده . چرخید و به طرف یکی از صندلی های سمت چپ حرکت کرد و روی آن نشست 

. .  ی که در گلویم ایجاد شده بود را قورت بدهم ا هز گ مکرد . سعی خونسرد به نظر می رسید ای
  گفتم . آنجا نشسته و منتظر ماند  .

خوب حاال چی ؟ حاال تریور کنترل تو رو بدست داره ؟ توی زندان یاد گرفتی چطور فاحشه یه نفر  _

  ؟ باشی

  با عصبانیت گفتم . به عقب تکیه داد . . .  نیشخند زد 

  برای همیشه از دست میدی وها ر اوناگه این کار رو بکنی  _ 

    ؟ ا روکی _

  نمیبخشن  به خاطر این کار وتو ر ان و هرگز و ت اوناخانواده . . .  پسرها_  

  . ن داد و به طرف دیگری نگاه کرداتک اسرش ر  

  حاال دیگه هیچ چیز مثل سابق نمیشه  . به هر حال دیگه خیلی دیر شده _

دیگر همه  . .  عزمی راسخ روی صورتش دیده می شد نگاهی جدی و. خیره شده بود به دور دست 

  دیمون کنترل و احساساتش را از دست داده بود و مشخص شد  .  .  چیز تمام شده بود
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  دیمون پرسید

ا کی میخوابه مگه اینکه بمیکائیل  معموالً اهمیت نمیدم ؟ دیمر رو بیرون بتو میدونی چرا اون شب  _ 

اون شب  . اما تو متفاوت بودی . مشخوشم بیاد و بخوابم خودم هم سهمی داشته با هاز قیافه دختر 

  . . می دونستم اون بیشتر از فقط یک شب خوابیدن از تو میخواد . .  بیرون

  ؟ رو تا این اندازه اذیت می کرد ن تویچرا ا _ و 

  با عصبانیت گفت 

تو قرار بود بین ما  . نها چیزی جز خوشگذرونی موقت نیستناو زن ها وسط باشه پایچون وقتی  _

  خراب کنی واشتیم ر ن چیزی که دوو ا . . تغییر بدی وما ر  و قرار بگیری

. .  دانستم راجع به چه صحبت می کند ینم . و به من خیره شد ندابروهاش به یکدیگر نزدیک شد 

  ؟ چطور می توانستم بین آنها قرار بگیرممن 

  ادامه داد  

من چیزی  . تو بترسونیم و وقتی اون شب با تریور برخورد کردم فکر کردیم یکم سر به سرت بزاریم_ 

و تریور کوچولو بز  . . از میکائیل دور میشدی و همچنین از بقیه ما ها وت.  می گرفتم و که میخواستم ر 

. . ویل آسون بود  . . تحت کنترل خودش می گرفترو دل که همیشه به برادرش حسودی میکرد تو 
وقتی ماسک کای روی بنابراین  . نوشیدنی زیادی خورده بود و نمی تونست دو رو با دو جمع کنه

    همه چیز سر جای خودش قرار گرفت. صورت تریور قرار دادیم 

  میان صحبت او پریدم 

وقتی به جنگل رسیدیم تو فهمیدی تریور نقشه مجزای خودش رو داره که تو چیزی راجع بهش نمی _ 

با من بخوابی تا م ادسر به سرم بزاری و اگه بهت اجازه مید. . تو میخواستی منو بترسونی  . دونستی
  یونبه من آسیب برس یاما نمی خواست . میکائیل رو در رو بشم نتونم با اونقدر شرمنده بشم که

  نفس عمیقی کشیدم 

  نیوو حاال هم نمی خوای به من آسیب برس _

  با حواس پرتی سرش را تکان داد

  تو اشتباه می کنی  یه کهاینجا جای _ 

  به چشمهایم نگاه کرد

   و بعدش می خوام تریور رو بکشم . . می خوام بکشمت لعنتی. برسونم اسیب ت می خوام به _ 
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  ؟ تریور _ 

  سرش را تکان داد

 . . و دزدیده  وحاال که میدونم اون بوده که تلفن ر  . چیزی که لیاقتش رو داره رو میگیره _ اون باالخره

چیزی برای از دست دادن ندارم و درست مثل  . رو به این دلیل میکشم که به طور لعنتی عصبانیم تو

   تو بین ما برادر ها قرار گرفتی . خراب کردیو زن همیشه انجام می ده همه چیز ر  هکاری که ی

 را انتخاب کند  یکی هرگز از میکائیل نخواسته بودم که بین ما. .  من هرگز بین آنها قرار نگرفته بودم  

 . دوستی آنها باشم  میخواستم قسمتی از. . را از دست بدهند  هرگز نمی خواستم چیزی که داشتند. 
یا آنها را متوقف  . نمی خواستم آنها را تغییر بدهم. کنجکاو بودم و می خواستم کمی خوش بگذرانم 

خاطره آن شب را به خاطر آوردم که با کاری که ویل می خواست  . چشم هایم را پایین انداختم. . کنم 

به کاری . وقتی میکائیل از من خواست بمانم چرخیدم و آنجا را ترک کردم . ق نبودم انجام بدهد مواف

آن شب میکائیل  . شاید حق با دیمون بود. . . که آنها انجام می دادند نگاهی از باال به پایین داشتم 

نها با آ مدیگر نمی خواست که شاید باالخره زمانی می آمد . می خواست در کنار دوست هایش بماند
دیگر نمی خواستم قسمتی از  . . شاید باالخره بعد از تصمیم گیری های الابالی بیشتری م .همراه شو

  کرد داد و من را انتخاب میا به آنها ترجیح میمر شاید باالخره روزی می آمد که میکائیل  . . آنها باشم

حاال که از چشمهای دیمون به آن البته که من هیچ کار اشتباهی نکرده بودم و این تقصیر من نبود اما 

و با دانستن اینکه اگر آن شب با  م . .میکائیل نفوذ می کرد اینکه باالخره زیر پوست . . نگاه می کنم

شاید وقت آن بود که بالخره پیش خود قبول  . . .افتاد  ها نمی آن ها نمی بودم هیچ کدام از این اتفاق
گفته بود من همین حاال هم درگیر  همان طور که ویل قبال . که من هم قسمتی از این ماجرا بودم مکن

  شده بودم

  به چشم های او خیره شدم و گفتم 

  ن تنبیه بشم اومن کسی نیستم که باید به خاطر . افتاد صدمه دیدیم  که همه ما به خاطر اتفاقی _

  .باالخره پاسخ داد  . برای چند ثانیه ساکت بود

   بقیه ما تنها یک قربانی باشیشاید تو هم مثل . . شاید _ 

که سعی می کرد مانند یک ماسک آن را  یعصبانیت و احساس نفرت. چیزی از صورتش عبور کرد  
اما نمی  . . مانند یک خاطره. . چیزی پشت چشم هایش بود  . . بپوشد برای چند لحظه تکان خورد

  آرام گفت یبا صدای . توانستم آن را درک کنم

  میتی نداره واقعاً دیگه اه _
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. .  ا قبل از آنکه شانس این را پیدا کنم که از او بپرسم منظور او چیست سایه ای روی زمین افتاد ام
  سرم را چرخاندم و تریور را دیدم که میان درگاه ایستاده.

  شما دو تا با هم دوست شدید ؟  _ 

 نزده بود کتک سبک بود مانند این که همین حاال من را  صدایش آنقدر آرام و

  

توانست هر موقعی که بخواهد دانشگاه را رها چشمهایم را باریک کردم . او قرار نبود اینجا باشد . نمی
میکائیل افتاده بود دیمون به دنبال او رفته بود  ؟ می  کند . آیا بعد از اتفاقی که در خانه پدر و مادر

ت ترسیده باشد که میکائیل به دنبال او بیاید بایست همین طور بوده باشد . .  احتماالً تریور می بایس
 کرد. داشت قبل از او اقدام می

دیمون از روی صندلی بلند شد و اتاق را ترک کرد . بدنم منقبض شد . متوجه شدم من را با تریور تنها  
گذاشته . بنا به دالیلی با تریور احساس خطر بیشتری می کردم . تریور در حالی که وارد اتاق می شد 

  گفت

  _ چون هرگز بهت کمک نمیکنه . اون از زنها متنفره 

آینه باالی تختخواب برخورد کرد . . .    عی کردم از او دور شوم . دستم بهبه من نزدیک شد . س
  متوقف شدم. . .  

  سال داشت مادرش شروع به تجاوز کردن به اون کرد ؟ ۱۲_ میدونستی وقتی فقط 

  ضربان قلبم متوقف شد . چشمهایم را به طرف تریور برگرداندم . وحشت تمام وجودم را گرفته بود  

  _ چی ؟ 

ساله شد تا سرحد مرگ مادرش رو کتک زد و تهدیدش کرد که اگر دوباره اونو لمس کنه  ۱۵و وقتی _ 
میکشش . چند سال پیش وقتی پدرم داشت با پدر اون صحبت می کرد یواشکی حرفهای اون ها رو 

  شنیدم

  نفر است . لرزیدم . .  فکر می کردم حاال می توانم درک کنم چرا دیمون تا این اندازه از زن ها مت 

_ پدرش روی اون قضیه سرپوش گذاشت و دوباره هرگز راجع بهش صحبت نکرد . پسرها تمام چیزی 
  بودند که اون داشت . و تو اونها رو ازش گرفتی

  با عصبانیت گفتم  

  _ این تو بودی که اونها رو ازش گرفتی
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بزنم و او را کنار برآنم اما تنها دستهای تریور روی پاهای من قرار گرفتند . .  سعی کردم به او ضربه  
لبخند زد و پای من را محکم تر گرفت . باعث شد از روی درد ناله کنم  . نمی توانم باور کنم هرگز اجازه 
داده بودم من را لمس کند . . .  سال گذشته باالخره تسلیم آن همه فشاری که به من وارد می آمد تا 

کنم دلیل اصلی این بود که میخواستم تنها از او به عنوان یک با او قرار بگذارم شدم . اما فکر می
میکائیل استفاده کنم . میخواستم فراموش کنم و به جلو حرکت کنم . .  زمان  حواس پرتی در برابر

زیادی طول نکشید تا متوجه شوم تریور چیزی به من نمی دهد . . در یک شب میکائیل به من نشان 
یبا هستم . . خواستنی هستم . . قوی هستم و اگر چه ان شب بسیار کوتاه داد که ضعیف نیستم . . ز

بود  . .  اما می دانستم چیزی که در برابر تریور احساس می کنم حتی قابل مقایسه با احساسم برای 
میکائیل نیست . تریور تنها مرا به چشم یک امتیاز و جایزه می دید . . خود من را نمی دید . به او 

  گفتم

  چطور میتونی این کارو انجام بدی ؟ چی میخوا ی بدست بیاری ؟ _ 

_ دیگه از این که سایه میکائیل باشم خسته شدم . از اینکه تو رو ببینم که مثل یک سگ پشت سر 
  او له له  میزنی خسته شدم 

  چشم هایش را باال آورد و به من خیره شد 

  _  می خوام به هر دوی شما اسیب برسونم

  طنابی که دور دست هایم پیچیده شده بود فشار وارد کردم  به 

  _ بزار برم

دستش زیر لباسم خزید . خودم را عقب کشیدم و سعی کردم از او فاصله بگیرم . باعث می شود  
  پوست بدنم مور مور شود 

  _ دیمون میخواد همه آسیب ببینن . من و اون جفت خوبی میشیم

یستاد و باالی سر من خزید . . صورتش تنها چند اینچ با صورت من سپس روی دست و زانو هایش ا
  فاصله داشت

  _  یا شاید تو بالخره اونو درست همون طوری که هست دیدی 

  _ و اون چیه ؟

  _ کوچکتر و کمتر از من

سپس سرش را باال گرفت . مانند اینکه چیزی شنیده باشد . به سرعت از روی تختخواب پایین پرید .  
  ف پنجره حرکت کرد و به بیرون خیره شدبه طر 
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_  تنها اشتباهی که کردم این بود  که . .  جمله ای که همیشه پدرم میگفت رو اون شب توی جنگل 
ماسک   تکرار کردم . در غیر این صورت ممکن بود هرگز نمی فهمیدی که این من بودم که اون شب

  کای رو گذاشته بودم

خودم را می چرخاند و طناب را می کشیدم تا شاید آن را باز کنم . از او بدنم از روی ترس می لرزید .  
  پرسیدم 

_ خوب پس حاال برنامت چیه ؟ میخوای با این کارا به کجا برسی ؟ میکائیل تمام چیزهایی که به من 
نی تعلق داره رو پیش خودش داره .  خونه . . مغازه . . سرمایه . . همه چیز رو . . و تو هرگز نمی تو

  کاری کنی تا من پیشت برگردم . ترجیح میدم بمیرم تا اینکه اجازه بده به من نزدیک بشی 

  _ فکر می کنی می خوام تو رو پیش خودم برگردونم ؟

  چرخید و بازوهایش را مقابل سینه اش در آن فرو کرد 

  _ فاحشه برادرم رو ؟

  بسته خندید و به طرف من حرکت کرد . با قیافه ای متکبرانه ادامه داد  با دهان 

میکائیل همه چیز رو به  _ اوه نه . میتونم خیلی بهتر از تو رو گیر بیارم . راجع به اون قسمت که
  مرده ها مالک چیزی نمیشن. . .  دست گرفته . . خیلی آسونه 

. . . اگر میکائیل زنده نباشد همه چیز دوباره به آقای کریست باز مرده ها ؟ آیا منظور ش این بود که  
  گشت و آن موقع برای تریور آسمان خواهد بود که همه چیز را از من بگیرد  خواهد

  با عصبانیت گفتم 

    _  لعنت بهت

  سوزش اشک ها پشت پلک چشم هایم را می توانستم احساس کنم . تریور با صدایی شاد گفت  

  اینو میشنوی ؟ . .  . _ گوش کن

. .   با دقت گوش دادم . .  مانند صدای باالی موتوری بود و داشت بلندتر و بلندتر می شد . . نزدیکتر
  نه . . .  .بی حرکت شدم . یک قایق موتوری

  _  اون داره میاد

  حالتی از هیجان در چشم هایش بود 
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  فریاد کشیدم 

  _ سریعتر 

  نگرانی در صورتش موج می زد گفتویل در حالیکه 

_  دارم با بیشترین سرعت حرکت می کنم . آروم باش . اون به دلیلی این یادداشت رو برای ما جا 
  گذاشته . اون میخواد که ما ریکا رو پیدا کنیم

  از البالی دندان های به هم فشرده گفتم 

  _  به این معنا نیست که بهش آسیب نمیرسونه  . عجله کن

. های مان برخورد می کرد ن طور که با سرعت از روی آب حرکت می کردیم باد به شدت با صورتهما 
تریور لعنتی .  وقتی به آپارتمان ریکا رسیدم پاسخ در را نداد بنابراین از کلید خودم استفاده کرده و . .  

آن موقع بود که متوجه  . . . وارد شدم و متوجه شدم کل اتاق لعنتی در تاریکی فرو رفته و خالی است 
  یادداشتی روی زمین شدم .  تنها یک کلمه روی آن نوشته شده بود :  " پیتوم  "

همانطور که سوار ماشین شده و از شهر خارج میشدم با مامور بندرگاه پشت تلفن صحبت کردم . به 
از آن با ویل و کای من اطالع داد که تریور این بعد از ظهر کشتی خانوادگی را به آب انداخته . بعد 

تماس گرفته و به آنها گفتم که در اسکله با من دیدار کنند . جایی که خانواده کای یک قایق موتوری 
  نگه می داشتند 

  " دوست دارم میکائیل "

  نفس در گلویم گیر کرد و دستم را در موهایم فرو کردم . پیش خود زمزمه کردم 

  _  ریکا خواهش می کنم حالت خوب باشه

همانطور که نزدیک تر می شدیم قایق بزرگتر می شدم و ویل سرعتش را کم کرد .  چرخید . پشت  
کشتی خزید و قایق موتوری را متوقف کرد . به سرعت از روی آن پایین پریدم . به طرف ویل چرخیدم 

  و به او گفتم
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. . و اگه چیزی دیدی  _  تو همینجا بمون و حواست به کشتی باشه که کسی با قایق از این خارج نشه
  آژیر خطر رو به صدا در بیار

. . نمی خواستم تریور یا دیمون با ریکا از کشتی خارج بشود . سرش را تکان داد  . . به کای نگاه کردم 
  به باال اشاره دادم و گفتم .  

  _  باالی عرشه . چشماتو خوب باز نگه دار . اونا می دونند ماداریم میایم 

ای صاف راست باال رفت در حالی که من مستقیم به آن طرف عرشه حرکت کرده و وارد کای از پله ه
یک سالن شدم . خودم را مجبور کردم به آرامی حرکت کنم در صورتی که تک تک ماهیچه های بدنم 

. .  می خواستند با عجله به دنبال او بگردم . یک اسلحه پشت کمرم پنهان کرده بودم که کامالً پر بود
اما آن را زیر لباسم پنهان کرده بودم شاید قبل از این که من آنها را ببینم آنها من را پیدا کنند .   .  

  کردن طرف من باشدمیخواستم کارت سوپرایز

به آرامی از اتاق گذشتم و وارد راهرو تاریک شدم . دوکابین در طرف راست و یکی در طرف چپ من  
  باشد . امیدوار بودم کای روی عرشه باال او را پیدا کرده باشد . . قرار داشت . او می توانست هر جایی

به طرف چپ قدم برداشتم . دستگیره ی در را گرفتم اما صدای ناله ای من را متوقف کرد . به دقت  
  گوش دادم .  به طرف کابینه پدر و مادرم حرکت کرده و با عجله در را باز کردم

کشیده بود . با طنابی که دور مچ دست هایش بسته شده بود ور  ریکا روی تخت پدر و مادرم دراز 
نفس عمیقی کشید و در حالی که به آرامی  . . .  می رفت . به سرعت سرش باال آمد و متوجه من شد

  شروع به گریه کرد گفت

  میکائیل . .  نمی بایست به اینجا می اومدی  _ 

ا گرفتم و متوجه شیشه شکسته ای کنارش به سرعت به طرف او حرکت کردم . طناب های دستش ر 
  شدم

  _  خدا لعنتش کنه . باهات چیکار کردن

دستهایش باالی سرش بسته شده بود و خون ریزی می کرد . موهایش به هم ریخته بود . کف  
  دستش زخمی شده بود و یک شیشه را محکم میان مشتش گرفته بود 

  _  می بایست طناب ها راو می بریدم

ید . متوجه شدم که شیشه تکیه گاه تخت خواب شکسته شده و انگشت های ریکا را صدایش لرز 
  بریده بود . . سعی داشته فرار کند

  باقی مانده طناب ها را باز کردم  
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  _ تو رو از اینجا بیرون می برم . خیلی متاسفم عزیزم 

  ح******* . .   .صدایی بیرون به گوش رسید . سرم را باال آوردم . خونم به جوش آمده بود 

  چیزی اشتباه بود . دست های ریکا را آزاد کردم و او را باال کشیدم 

  _  بیا اینجا 

  دستهایش را گرفتم و کف دست هایش را باال آوردم اما آنها را عقب کشید

_  من خوبم . می بایست از اینجا بیرون بریم . اونا میخواستن که تو منو پیدا کنی . ممکنه االن هر 
  ی باشنجای

به خاطر نیاز به در آغوش گرفتن او قلبم به درد آمده بود اما خودم را نگه داشتم . نمی توانستم زمان  
را هدر بدهم . دست او را گرفتم و همان طور که از در بیرون میرفتیم او را نزد خود نگه داشتم . زمزمه 

  کرد 

  ز آپارتمان برداشت. حدس می زدم اون کسی بود که منو ا _ دیمون با تریورئه

سرم را تکان دادم و سعی کردم عصبانیتم را عقب برانم . دست های ریکا بریده شده بود زیرا سعی  
من همیشه این را برای او می خواستم مگه نه . . .  منتظر من نبود  . . .  داشت خودش را نجات بدهد

ساسی که االن داشتم عصبانیتی بی حد و مرز این که برای خودش مبارزه کند ؟  . .  اما تمام اح . . .  ؟ 
  بود

او را از من گرفته بودند و ممکن بود برای همیشه او را از من می گرفتند .  ممکن بود هرگز او را پیدا  
  نکنم 

به محض اینکه پایمان را روی عرشه گذاشتیم کارای روی زمین دیدم . به سختی نفس می کشید و  
ن می آمد . دیمون باالی سر او ایستاده بود و به من خیره شده بود . خون از بینی و دهانش بیرو

ویل کدام  . . .  خالی بود  . . .  چشمهایم به سرعت به قایق موتوری پشت سر او کشیده شد . 
  جهنمی  بود ؟

  ریکا را پشت سر خود پنهان کردم . .  لعنت 

آن موقع بود که تریور را دیدم . لبه کشتی ایستاده بود و نگاهی سرخوش در چشم هایش بود . یک  
انگشتش را حرکت داد و به من اشاره کرد که به او نزدیک شوم . ریکا سعی کرد از پشت سر من 

برادرم بیرون بیاید اما او را گرفتم و همان جا پشت سرم نگه داشتم . نگاهم را مستقیم به چشمهای 
  نفسم را از دست دادم  . . .  دوختم  . یک قدم به طرف راست برداشتم و از نزدیکتر نگاه کردم
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ویل داخل آب بود . سرش به سختی باالی سطح آب مانده بود . متوجه طناب های روی آب کنار او 
کنار پای تریور شدم . آنها را دنبال کردم که نزدیک قایق بسته می شدند . انتهای آنها جایی نزدیک 

  یا مسیح . . .  بسته شده بودند . .  همچنین به دور دو بلوکه بزرگ پیچیده شده بودند 

  ویل فریاد کشید 

  _  اون دستای منو پشت سرم بسته 

و می توانستم ببینم داشت . . .  سعی می کرد سرش را باال نگه دارد اما به سختی تالش می کرد 
تریور انداختم . دستش را باال گرفت و یک اسلحه به طرف من نشانه  خسته میشد . خودم را به طرف

  گرفت . متوقف شدم . .  به او خیره شدم . فریاد کشیدم

  _  این دیگه چه کوفتیه ؟

پائه . تاریخ و سرد  .وقتی چیزی اون پایین بره  ۱۹۵۵_  میدونستی متوسط عمق اقیانوس آتالنتیک 
  دیگه هرگز باال نمیاد

  ه در آب شناور بود نگاهی انداخت . چشم هایش را دوباره به طرف من بازگرداندبه ویل ک 

  _  تو هرگز اون رو پیدا نخواهی کرد 

چشم هایم به طرف کای کشیده شدند . روی دست ها و زانوهایش ایستاده بود و سعی داشت خود  
  فته . به او گفتم را جمع و جور کند . می توانستم ببینم خون یک طرف صورت او را در بر گر 

  _ حالت خوبه ؟

  _  خوبم

  لرزان بود . تریور در حالی که به ریکا پشت سر من اشاره می کرد گفت 

دادم . اما واقعاً چه لذتی میتونه داشته _ می بایست قبل از این که اینجا می رسیدی ترتیبشو می
  باشه وقتی که تو نتونی تماشا کنی ؟ درسته  ؟

  کنی تریور ؟_ داری چه غلطی می 

دستم را پشت سر بردم و با انگشت به کمرم ضربه  زدم به ریکا اشاره دادم دستش را زیر لباسم فرو  
حالت سردرگمی   کند  . . اسلحه را بیرون کشید و آن را به آرامی داخل دست من سر داد . . تریور با

  مصنوعی گفت

  _  نمیدونم . اما مطمئناً داره بهم خوش میگذره 
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  او از من متنفر بود .  این را می دانستم . اما ویل . . کای . .  ریکا ؟ . . .  لعنتی او چه بود ؟  مشکل

  نمی توانست از زیر اینه قصر در برود.  آیا مغز لعنتی اش را از دست داده بود ؟

  اسلحه ای که در دست گرفته بود را به طرف من نشانه گرفت و من را به چالش کشید  

  اما هنوز میتونی منو زمین بندازی برو جلو  . . بیا طرف من ع. جله کن . تیر میخوری_ یاال 

  سرم را تکان دادم و چشمهایم را به طرف دیمون برگرداندم 

  آسیبی نرسوندن . ریکا هرگز به تو آسیب نرسونده  هرگز به تو  _  این کارو نکن . کای و ویل

  پاسخ داد  

  به تو آسیب میرسونه _ اما آسیب رسوندن به اونها

کای ناله کرد . .  چشم هایش را محکم  هول داد . .  پایش را روی پشت کای قرار داد و او را روی زمین 
بست . آن طور که پهلویش را محکم گرفته بود می توانستم بگویم چند تا از دنده هایش شکسته 

  بودند 

  دیمون گفت

ز دست نداد .ی این زندگی تو رو برای همیشه تغییر _  تو هرگز زجر نکشیدی . تو هرگز چیزی رو ا
  میدادی  ده . .  هرگز نمی بایست اون رو انتخاب میکردی و به ما ترجیحمی

  کای فریاد کشید 

  _  تو یه ترسوی لعنتی

بین ما فاصله بود . دیگر او را نمی  دیمون تنها به او اخم کرد و دوباره به من خیره شد . یک اقیانوس 
  شناختم

  _  بهم بگو اون رو رها می کنی . بهم بگو همه چیز همونطوری میشه که توی دبیرستان بود 

  منقبض شد . دست ریکا را پشت سرم فشردم  ماهیچه های بدنم

_  جای اون پیش ما نیست و تو بهش خیلی قدرت دادی . بهم بگو که اون هیچ چیز نیست . به من 
  یا بهتر . .  بگو که ما رو به اون ترجیح میدی . . 

  متوقف شد . برقی از چشم هایش گذشت  

  _ بهم بگو ریکا رو به جای ویل و کای معاوضه می کنی
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  تریور گفت  . راه گلویم بسته شد . می توانست ضربان محکم قلبم را احساس کنم 

م باشید . ریکا میتونه جای ویل رو بگیره و هر چهار تایی شما میتونید دوباره مثل قدی . انتخاب کن  _
 مثل اینکه هیچ کدوم از این اتفاق ها نیفتاده

سریع و پر از اضطراب ریکا را پشت سرم احساس کنم . میدانستم   می توانستم صدای نفس کشیدن 
ترسیده است . می توانستم او را همه جا احساس کنم . . او در قلبم بود . .  در دست هایم  . . در 

  وجودم 

  دیمون گفت

  هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد اما تو می بایست اون رو قربانی کنی _ کای و ویل

او را قربانی کنم ؟  . . نمی توانستم . . . گره ای که در گلویم بود را قورت دادم . چشم هایم به طرف  
کای پایین آمدند و می توانستم صدای کمک خواستن ویل را در آب اقیانوس بشنوم . قرار بود چه 

اما تریور منتظر پاسخ من نماند . دستش را با این برد و بلوک سنگی را لبه ی کشتی  غلطی بکنم ؟
  قرار داد . فریاد کشیدم

  _  نه 

  دست ریکا را رها کردم و به طرف او حرکت کردم

  _  صبر کن . فقط . . .  فقط  صبر کن

  با پا سنگ را عقب و جلو می برد و با من بازی می کرد . غریدم  

  . . لعنت بهت .  ..   _بس کن

دندانهایم را به هم فشار دادم  . سرم گیج می رفت . اگر به یکی از آنها شلیک می کردم هنوز هم زمان 
این را داشت که سنگ را داخل آب بیندازد و دیمون می توانست ترتیب کای را بدهد . . همچنین می 

  آنها را نجات دهمبایست ریکا را از اینجا بیرون ببرم . اما نمی توانستم همه 

  با عصبانیت گفتم  

  _ چرا داری این کارو می کنی ؟

  _  چرا ؟ به خاطر این  . . 

  باالخره عصبانیتش را نشان داد 
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_ به خاطر اینی که درست رو به رومه . تا تو رو دقیقا اینطوری ببینم . .  تا این اندازه ناامید و بیچاره. 
یشه تمام توجهات روی تو بود . تو همیشه کارها رو طوری به .  واقعاً لذت بخش و با ارزشه .  هم

اتمام می رسوندی که من هرگز نمی تونستم اون ها رو شروع کنم . اون طوری که ریکا همیشه عاشق 
  تو بود هرگز حتی یک بار هم به اون شکلی که به تو نگاه می کرد به من نگاه نکرد 

  قدم کنار من گذاشت به پشت سر من به ریکا خیره شد . ریکا یک

_  اما حاال فکر می کنم میکائیل کریست بزرگ کامالً بیچاره و درمانده شده . می خواستم اون نگاه رو 
توی چشم های ریکا ببینم زمانی که میدونه دیگه همه چیز قراره تموم بشه و تو نمیتونی اون رو نجات 

  بدی

  . به سختی می توانستم نفس بکشم شدند احساس می کردم شش هایم کوچکتر و کوچکتر می 

  _ نگران نباش . تو هم به زودی به اون ملحق میشی 

و سپس بلوک را جلو آورد و ان را داخل دریا انداخت  . .  به سرعت به طرف جلو حرکت کردم . دستم 
را جلو آورده و ماشه اسلحه را کشیدم . . اسلحه را پایین انداختم و داخل آب شیرجه رفتم  . . و 

  درست در همان موقع سر ویل زیر آب ناپدید شد 

سرمای آن به سرعت ماهیچه های بدنم را در بر گرفت . تقریباً اب دریا کامال یخ زده و سرد بود و 
حرکت کردن را سخت تر میکرد . چشم هایم را باز کردم . .  ویل را دیدم که مقابل من به سرعت در 

آب فرو می رفت و سعی داشت با طناب هایش مبارزه کند . .  به سرعت به طرف او با تمام توان شنا 
را گرفتم . در حالی که سعی کردم و او را باال بکشم و با دست و پا به شدت راه  کردم . . جلوی لباس او

خود را به سطح اب باز کنم  . . متوجه شدم که بیشتر در عمق اب فرو می رفتیم  . . داشتیم غرق می 
  شدیم

مستاصل شده بودم .   محکم تر لباس او را گرفتم . شش هایم می سوختند و برای نفس کشیدن 
کردم گره طناب ها را باز کنم . وزن سنگین بلوک باز کردن گره را بسیار سخت تر می کرد . ویل  سعی

می چرخید و مبارزه می  کرد . سعی می کرد که خودش را باالتر نگه دارد . . و من به فشار وارد کردن 
داشت تیره تر می  به طناب و کشیدن آن ادامه می دادم و سعی کردم او را آزاد کنم . .  اما آب تنها

  تری فرو می رفتیم   . . و ریکا و کای آن باال تنها بودند شد . .  به این معنا بود که داشتیم در عمق پایین

لعنت . نمی توانستم اجازه بدهم تا طناب را بکشم  . .   غریدم و با عصبانیت بیشترین سعیم را کردم
  برود 
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انگشت هایم   ام فشار دادم  .آنقدر با گره های آن و رفتم کهزده دوباره گره طناب رابین انگشتهای یخ
طناب را کشیدم و اجازه دادم به همراه سنگ   زخمی شدند . .  باالخره گره از جای خود بیرون آمد . . 

  در عمق دریا فرو برود . محکم دور کمر ویل را گرفتم و هر دویمان را روی سطح آب کشیدم

ن آمدیم با ولع شروع به نفس کشیدن کردیم . به اطراف نگاه کردم . . کای به محض اینکه از آب بیرو 
را دیدم که با دست گردن دیمون را فشار میدهد . او را به گوشه ی کشتی کشاند و محکم با مشت به 

  او ضربه می زد  . . 

  ریکا  . . . 

  به طرف قایق موتوری اشاره کردم و به طرف ویل فریاد کشیدم 

  ا _ برو اونج

به باال نگاه کردم و دیدم طنابی از یکطرف  . .  در همان لحظه چیزی طرف راست من داخل اب  افتاد
  کشتی پاین می رود

  چی__؟  

سرم را باال آوردم . تریور را دیدم که به سختی نفس می . .  دو بلوک دیگر داخل آب دریا افتادند  
دم و به سرعت تمام در آب شیرجه رفتم . با کشید اما لبخند شیطانی روی صورتش بود . نعره کشی

تمام توان دست هایم را به کار می گرفتم تا آب را به عقب برانم . چشمهایم را به همه جا می 
چرخاندم . .  به دنبال پیدا کردن دست های ریکا یا لباس سفیدش یا موهای بلوندش در اب تیره 

  اما . . . بودم  

پایین تر . . تا جایی که می توانستم به سرعت حرکت می کردم و همزمان به پایین تر رفتم . . پایین و 
طرف چپ و راست نگاه می کردم . نمی خواستم حتی یک ثانیه را هم از دست بدهم اما همانطور که 

سینه ام پخش می شد . نزدیک بود عقلم را از    گذاشت اثری از او ندیدم . ترس در سراسرزمان می
  دست بدهم 

  جهنمی بود . . ؟ کدام

دیدم تار شد . .  به اکسیژن نیاز داشتم . .   احساس می کردم به قفسه ی سینه ام فشار می آمد . 
هیچ خبری از او نبود . تا جایی که چشم کار میکرد آب تیره قرار داشت . خیلی عمیق بود . .  او آن 

  پایین بود و هر لحظه از من دورتر و دورتر می شد

  وانم او را پیدا کنم هرگز نمی ت 

  خواهش می کنم عزیزم . کجایی ؟ . . 
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ریکا داشت سریع تر و سریع تر نزدیک می  . .  ناگهان قلبم متوقف شد . چیزی سفید در آب دیدم  
زد و با دست خود را باال می کشید . سرعتم را بیشتر کردم و بازوهای شد . با پاهایش آب را عقب می

او را گرفتم . . . با تمام توان او را باال کشیدم . . . هر دو با هم به سطح آب رسیدیم . همانطور که 
  د . .  او را باال گرفتم و صورتش را نوازش می کردم . . سرفه می کرد سعی می کرد نفس بکش

  _  ریکا

  احساس می کردم چاقویی در قلبم فرو رفته 

  _  حالت خوبه ؟ چطور . . ؟

احساس کردم شکمم زیر و رو شد . دیگر نمی توانستم ادامه بدهم . .  نزدیک بود او را از دست  
  بدهم . . 

  در هم شد سپس پس به شدت شروع به گریه کردن کرد  بدنش شروع به لرزیدن کرد و صورتش 

شلیک کردی منو زد . منو بیهوش کرد . . وقتی به هوش اومدم دست و پای   _ بعد از اینکه تو بهش
  منو بسته بود و منو مجبور می کرد به لبه ی کشتی برم

دست او را گرفت و او را  ازعرشه باال رفتیم . کای  او را در آغوش گرفتم و به طرف کشتی شنا کردم .  
  باال کشید . از ریکا پرسیدم

  از طناب ها آزاد کردی  _  خودت رو

  درحالی که می لرزید مشتش را باز کرد و گفت 

  _  شیشه شکسته . وقتی از اتاق خارج شدیم اونو برداشتم و با خودم آوردم

او را در آغوش گرفتم . بازو هایم را محکم به دور او حلقه کرده و او را به خود فشار دادم . . . طوری  
  که بدنم لرزه درآمد

  از کای پرسیدم 

  _  دیمون کجاست ؟

  پاسخ داد

  _  وقتی شما بچه های زیر آب بودید اون به وسیله قایق نجات کشتی فرار کرد

ر کردم که ریکا به حمام آب داغ نیاز دارد . . یک تخت خواب گرم و چشم هایم را بستم و به این فک 
  نرم . . و من
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لبه کشتی دراز کشیده . .  خونریزی داشت   به آن طرف عرشه حرکت کردیم و متوجه شدیم که تریور 
  و سعی داشت بلند شود  . . به سختی می توانست سرش را باال بگیرد  . . به سختی نفس می کشید

  ئیل_  میکا

    سینه اش گرفته بود  دستش را مقابل 

  _  کشتی رو به لنگرگاه برسون . من خونریزی دارم

کای و ویل کنار من ایستاده و او را تماشا می کردند . در حالی که ریکا را محکم در آغوش گرفته بودم .  
کنیم . او تقریباً  عصبانیت خونم را به جوش آورده بو .د هیچ کدام از ما حرکت نکردیم تا به او کمک

  ریکا را به کشتن داد  . . سعی کرد کای و ویل را بکشد . .  و من را تهدید کرد 

    التماس کرد

  _ میکائیل من برادر توام

  _  اما من برادری نمیبینم

دیدم که ریکا و ویل مانند یک در عوض می دیدم که بلوک های سنگی را داخل آب می انداخت . می 
  ه زنده ته اقیانوس می افتادند تا جان بدهند . مانند این که هیچ ارزشی نداشتد . . . کیسه زباله زند

ممکن بود آنها را از دست بدهم . ممکن بود ریکا را از دست بدهم . برای همیشه . . .  آن موقع برادرم  
  کجا بود ؟

  به پایین هول دادمپایم را بلند کردم . .  کفشم را روی شانه او قرار دادم  . . . و او را  

ناله کرد و پایم را به چنگ گرفت . از روی ترس چشم هایش گشاد شده بودند . . . اما باالخره پایین  
  افتاد . . سعی کرد دستش را به جایی بگیرد اما فایده ای نداشت

  ریکا در حالی که به سختی نفس می کشید به من نگاه کرد  

  اینطوری مجبور میشی تا آخر عمر با این زندگی کنی _ میکائیل تو . . . خواهش می کنم .

رنج بکشم . به   . می ترسید پشیمان بشوم و از نتیجه آن  این کار را بکنم می دانستم که نمی خواهد 
  او گفتم

  تو هرگز در امنیت نبودی  _  در غیر این صورت

میلرزید او را محکم گرفتم . . طور که بدنش با هق هق گریه صورتش را میان گردن من فرو کرد . همان 
  دست ریکا را گرفتم . .  چرخیدم و او را به طرف کابینه خودم در کشتی هدایت کردم
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  دست دیگرم را میان موهایم فرو کردم . . .  خدایا نزدیک بود او را از دست بدهم 

ها را جستجو کردم . نمی دانستم دنبال اتاق من رسیدیم بالفاصله وارد حمام شده و کابینت  وقتی به 
  چه بودم

  _  بیا 

  به طرف او حرکت کردم و با دست بازوهایش را باال و پایین ماساژ میدادم

  _  داری یخ میزنی . لباسات رو بیرون بیار

  سپس چرخیدم . .  دمای آب را چک کردم 

  یکم آبو گرم تر می کنم باشه ؟_ 

  به نرمی گفت 

    میکائیل _ 

  کردم شکمم به هم می پیچد سعی کردم من را متوقف کند اما ادامه دادم . .  احساس می

. اگه دلت بخواد میتونم وان رو برات آماده کنم . فکر می کنم اگه توی وان   _ اینجا حوله تمیز داریم
  دراز بکشی بهتر باشه

  ئیل _  میکا

  دستم را روی صورتم کشیدم

  _  من فقط . . . برات ییه لباس پیدا می کنم . احتماالً مادرم یه چیزی اینجا داره که بتونی بپوشی ____ 

  با صدای بلند تری گفت

  _  میکائیل

دستش را جلو آورد و صورتم را میان دو دستش گرفت . خودم را عقب کشیدم . به دیوار تکیه دادم و  
پایین انداختم .  احساس می کردم درد در تمام بدنم حضور دارد . . .  ایا این چیزی بود که قبال  سرم را

از من می خواست . . . ؟ اینکه آسیب پذیر باشم . .. ؟ مانند امشب . .. ؟ احساس ترس داشته باشم . 
  ؟ . ؟ ترس از دست دادن او . .؟ آیا این چیزی بود که همیشه برای من احساس میکرد

  در حالی که صدایم به سختی قابل شنیدن بود گفتم

کردم هرگز نمی _  فکر کردم رفتی . .  واب خیلی عمیق تیره بود .  نمیتونستم تو رو پیداکنم . فکر می
  تونم پیدات . . 



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 331 

کنم به طرف من آمده و دوباره صورتم را میان دست هایش گرفت . به چشمای آبی اش خیره شدم .  
کابوس هایم را شکار خواهد کرد . . .  اگر هرگز باال نمی آمد چه . . ؟ آن  ین خاطره هموارهمی دانستم ا

  موقع چیکار میکردم . . ؟

یک دستم را دور گردنش و دست دیگرم را به دور کمرش حلقه کردم . او را به خود چسباندم و محکم  
تمام بدنم را پر کرد . . پیشانی ام  گرمای بدنش   و عمیق شروع به بوسیدن او کردم  . . احساس کردم
  را به پیشانی اش تکیه دادم . صورتش را نوازش کردم

  _  دوست دارم ریکا . . همیشه دوست داشتم

لبخند زد . . اشک روی گونه هایش جاری شد . بازوهایش را دور گردنم حلقه کرد و من را به خود  
نمی خواستم هرگز اجازه بدهم برود . .  بعد از تمام نزدیک تر کرد . صورتم را بین موهایش فرو کردم . 

این سال ها . . تقریباً به قیمت کشته شدن او تمام شد تا متوجه شوم که او چه معنایی برای من دارد 
که فکر نبود او در زندگیم غیر   . .  اینکه متوجه بشوم آنقدر به هر لحظه در زندگی من گره خورده

  ممکن است

    دم و باالخره احساس کردم شکمم آرام تر می شودنفس عمیقی کشی 

  _  اونا . . . به طریق دیگه ای بهت آسیب رسوندن ؟ 

  کمی خودش را عقب کشید و سرش را تکان داد

  _  نه 

  _ دیمون هنوز هم اون بیرونه

  با لحنی مطمئن پاسخ داد 

  _  اون رفته 

  د پرسیدبا حالت نگرانی که کامالً به وضوح روی صورتش نمایان بو

  _  قراره چطور راجع به این به پدر و مادرن بگیم ؟ . .  راجع به تریور ؟

  در حالی که لباس های خود را بیرون می آوردم گفتم  

  _ خودم درستش می کنم . نمیخوام نگران چیزی باشی

سپس او را در آغوش گرفته . .  او را بلند کردم و روی کانتر قرار دادم . در حالی که لب پایینش را گاز  
  میگرفت پرسید
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  _ تو واقعا منو دوست داری ؟

  چشم هایم را بستم و عطر بدن او را تنفس کردم . زمزمه کردم 

  طرش زندگی می کنم_  دوست دارم . .اونقدر که احساس می کنم این تنها دلیلیه که بخا

  

  

* * * * * * *  

 

وارد خانه کریست شدیم . ادوارد کت من و مادرم را گرفت . . ماردم بسیار زیبا به نظر می رسید سه 
هفته از زمانی که از از مرکز توانبخشی مرخص شده بود میگذرد . همانطور که روز ها می گذاشتند 

تر و زیبا تر به نظر می رسید . رنگ گونه ها و برق چشم  آرام تر و آرام تر می شدم . مادرم بسیار سالم
شد . به آوردم می بیشتر و بیشتر شبیه به مادری که از بچگی او را به خاطر می  هایش بازگشته بود .

  نظر می رسید ده سال جوانتر شده

  _  ریکا 

را دیدم که از راهرو به صدای خانم کریست را از پشت سر شنیدم . سرم را باال گرفتم و مادر میکائیل 
  طرف ما می آمد . .  مانند همیشه شیک و زیبا به نظر می رسید

  _  عزیزم فوق العاده به نظر می رسی 

  من را در آغوش گرفت و گونه ام را بوسید و سپس به طرف مادرم چرخید

  _  کریستین

  او را در آغوش گرفت 

تا تابستون آینده خونه ات تعمیر نمیشه دلیلی _  خواهش می کنم بیا با من بمون . از اونجایی که 
  نمی بینم که اینجا نباشی 

  مادرم خود را عقب کشید و لبخند زد 

  _ متشکرم . اما االن دارم از شلوغی شهر لذت میبرم

بعد از آنکه مادرم از مرکز توانبخشی مرخص شده بود او را با خود به مردیان سیتی آورده بودم .  
به من و میکائیل کمی فضای   یکی از اتاق های آپارتمان من بماند اما می خواستپیشنهاد دادم در 
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خصوصی بدهد و به جای آن برای خود یک اتاق هتل رزرو کرد . به مدت دو هفته پیش او ماندم تا 
مطمئن شوم حالش خوب است . اوقاتش را با گذراندن در باشگاه و برگرداندن سالمتی اش . .  کمک 

رای سرگرم نگه داشتن خود سپری می کرد . و همچنین با آدم های جدید مالقات می کرد . .  به خیریه ب
به خوبی غذا میخورد و استراحت سالمی داشت . و به طور عجیبی هیچ عجله ای برای برگشتن به 

  تاندر بی نداشت

امنیت من بسیار باالخره به دکلر بازگشتم که باعث آسودگی خاطر میکائیل بود . هنوز هم راجع به  
حساس بود . میگفت مربوط به این است که نمی دانند دیمون االن کجاست و چه چیزی در سر دارد 
. از زمان حادثه کشتی حدود یک ماه پیش . . .  نیمه شب چندین بار از خواب بیدار می شد در حالی 

دریا و راجع به این که   که به سختی نفس می کشید و عرق سراسر بدنش را پوشانده بود . راجع به

میدید . .  تنها اینکه . . در کابوس هایش هرگز نمی توانست من   من در آب تیره فرو می رفتم کابوس
  را پیدا کند. .  من غرق شده بودم

  شلوغ بوده  _  نمیتونم باور کنم تا چه اندازه سرتون

میکائیل را دیدم که باالی راه  گاه کردم وبه اطراف اتاق که به تازگی دکور شده بود نگاه کردم . به باال ن 
پله ها ایستاده . کت و شلوار مشکی به تن کرده بود و لبخند کوچکی روی لبهایش بود . چشم هایش 

روی من خیره بود . نفس عمیقی کشیدم . مانند همیشه احساس کردم پروانه ها در شکمم به پرواز 
  درآمدند . خانم کریست با لحنی غمگین گفت

  گرم کنم  نیاز داشتم سر خودم رو با چیزی_  

  چشم هایش با اشک خیس شد . احساس گناه مرا در بر گرفت .  

  _ متاسفم

  امیدوار بودم هرگز چیزی که احساس میکند را احساس نکنم . سرش را تکان داد  

کنم این حرفو نزن . این که پسره من چه شخصیتی داشت تقصیر تو نبود . و حاال هر _ خواهش می
  سالمید  دوی شما

  به میکائیل نگاه کرد 

  _ و من اینو با چیزی عوض نمیکنم 

میکاییل در حالی که به مادرش خیره شده بود احساس پشیمانی از صورتش گذشت . می دانستم تا 
ا دوست دارد . بعد از اینکه تریور غرق شد ویل سعی کرد با میکائیل صحبت کند تا چه اندازه مادرش ر 

او را راضی کند جسد او را در اقیانوس رها کنند . .  بنابراین میکائیل مجبور نمی شد به پدر و مادرش 
مادرش  راجع به به اینکه برادرش را کشته چیزی بگوید . . اما میکائیل قبول نمیکرد . نمی توانست با
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این کار را بکند و اجازه بدهد جسد پسرش را هرگز پیدا نکند . میدانست نمیتوانست مستقیم به 
  چشمهای مادرش نگاه کرده و به او دروغ بگوید 

وقتی به ساحل رسیدیم به پلیس ها زنگ زده و همه چیز را گزارش دادیم . اینکه چگونه تریور من را  
  را به آنجا کشاند و تقریباً من و ویل را کشت  گرفت . .  میکائیل و دوست هایش

های طوالنی خانم کریست از اینکه حال همه ما خوب بود خدا را شکر می کرد اما برای مدت  اگرچه 
ناراحت بود . از طرف دیگر آقای کریست بیشتر به نظر می رسید ناامید شده تا اینکه عزادار باشد . 

  گذشته سعی می کرد بیشتر در زندگی حاال تنها یک پسر داشت و برخالف 

میکائیل دخالت کند . بدون هیچ اتالف وقتی تمام امیدهایی که روزی برای تریور در سر داشت را می 
انتقال دهد . .  خوشبختانه میکائیل زمان زیادی تمرین کرده بود که مقابل  میکائیل خواست به

  بایستد    پدرش

منتقل کرده و با این کار حسابی پدرش را    همچنین میکائیل کنترل تمام ارثیه ی من را به خودم
  عصبانی کرد 

میکائیل به طرف اتاق غذاخوری   مادرم و خانم کریست مشغول صحبت با یکدیگر شدند من و 
دست گرفته بودند  حرکت کردیم . . .  ویل و کای را دیدیم که کنار میز ایستاده در حالیکه نوشیدنی به

با پدر و مادر و چند تن از آشنا هایشان صحبت می کردند . کای متوجه ما شد . . او و ویل به طرف ما 
  حرکت کردند . کای به میکائیل گفت 

  _ دیمون رو پیدا کردم 

  پرسیدم

  _  کجاست ؟

  _  سن پترزبورگ 

  میکائیل با حالتی متعجب گفت

  اونجا رفته ؟_  روسیه ؟ به خاطر کدوم جهنمی 

_  کامالً با عقل جور در میاد چون افراد پدرش اونجا هستند . بنابراین توی زمین دوستانه ایه . اما البته 
  که ما میتونیم دنبالش بریم 

  سرم را تکان دادم

  _  فقط تنهاش بزار 
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  میکائیل سرش را به طرف من چرخاند 

  اش پیدا بشه ریکا . اون خطرناکه _ نمیتونم همینجا منتظر بمونم تا دوباره سر و کله

_  برنمیگرده . نمیخواد برای بار سوم شکست بخوره . فقط تنهاش بذارید . بیا از این ماجرا عبور کنیم 
  و به زندگیمون برگردیم 

کای و میکائیل برای مدتی به من خیره شدند . امیدوار بودم متوجه بشوند به آنها چه می گفتم . این 
ی سنگین بود که برای بار سوم شکست بخورد . .  اینگونه رقت انگیز به نظر می برای دیمون خیل

  رسید . باالخره زمان آن رسیده بود که از زندگی لذت ببریم  . ویل پرسید 

  _ خوب حاال چه کار کنیم ؟

  گوشه ی لب های میکائیل به طرف باال متمایل شدند  

. .  یکم شیطنت به پا می کنیم . حاال گم بشید من با _  چیزی که توش خوبیم . . خرابکاری می کنیم 
  ریکا کار دارم

  

  در حالی که می خندیدم میکائیل من را به داخل خانه کشاند

  

  

  

* * * * * * *  

 

از ماشین پیاده شدم . صدای برگ خشک درختان زیر کفش های پاشنه بلندم . .  گوش هایم را 
  برخورد میکرد . پرسیدمنوازش می داد  .نسیم مالیمی به صورتم 

  _  چرا اینجا اومدیم ؟

  میکائیل دستم را گرفت و مرا از دروازه ساختمانی قدیمی که مقابل مان بود عبور داد 

  _  دارم اینجا رو بازسازی می کنم 

کردم . تقریباً تمام کارها انجام شده بود . .  با همانطور که جلو می رفتیم به دقت همه جا را نگاه می
  حالتی گیج پرسیدم



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 336 

  _  بازسازی ؟ چرا  ؟

  نفس عمیقی کشید . .  مانند اینکه کمی نگران بود . باالخره پاسخ داد

  _  می خوام . .. . یه خونه زیبا بشه

  _  یه خونه ؟ متوجه نمیشم 

  خندید و به اطراف نگاه کرد 

خوام و امیدوار بودم تو  کردم . . . من واقعاً اینو می_ می بایست قبل راجع بهش باهات صحبت می
  هم دلت بخواد اینجا زندگی کنی

  بی حرکت شدم . . .  اضافه کرد 

  _  با من اینجا زندگی کن

کامالً شکه شده بودم . مطمئن نبودم منظورش چیست . .  آیا ممکن بود هر زمان که دلش بخواهد  
  . مرا وادار کند وسایلم را جمع کنم و از خانه او بیرون بروم ؟ . . 

  در حالیکه قلبم به شدت می تپید پرسیدم  

  _ این دقیقا چه معنی میده ؟

نگاهش را مستقیم روی چشم های من نگه داشت  .به آرامی به من نزدیک تر شد . به طرف پایین  
    خم شد و زمزمه کرد

  بچرخ  _ 

  الش را رد نمی کردم مردد بودم . .  با خود در فکر بودم چه چیزی در سر دارد ؟ . . . اما هرگز یک چ

به آرامی چرخیدم . اجازه دادم دستم را بگیرد . من را بی حرکت نگه دارد. .  در حالی که سینه اش را 
به پشت من چسبانده و صورتش را در گردنم فرو کرده بود . .  به آرامی مرا می بوید و می بوسید . .  

  با صدای عمیق که پر از گرما بود گفت

ن که دوست دارم به بازی کردن ادامه بدیم . یعنی اینکه تا زمانی که خونه آماده میشه _  این یعنی ای
و آماده میشیم که توی اون مستقر بشیم آپارتمان من مال توئه . . تخت خوابه من مال توئه . . و 

  اندچشمای من فقط به دنبال تو 

  ند گردنم را بوسید . . نفس گرمش باعث شد لرزه ای از بدنم عبور ک
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_ به این معناست که می خوام تمام تالشم رو بکنم تا از هر فرصتی استفاده می کنم و تو رو عصبانی 
  کنم . . چون هیچ چیز جذاب تر از وقتی که عصبانی میشی نیست

  می توانستم لبخند را در صدایش بشنوم  

بنابراین وقتی با هم نیستیم مدام _  و بعد قراره تمام تالشم رو بکنم تا بهت یادآوری کنم چقدر خوبم 
  فکرت مشغول من میشه

  نفسم را حبس کردم . انگشت هایش را احساس کردم که پوستم را نوازش می کنند 

_  به این معناست که قراره دانشگاهتو تموم کنی اما با تمام احترام ازت می خوام وقتی به خونه 
  روی من رسیدی قبل از این که تکالیفت رو انجام بدی بپری

سپس دست دیگرش را مقابل من آورد و با چشمهای گشاد شده دیدم که انگشتش را به آرامی باز  
  کرد  . . و چیزی درخشنده مقابلم ظاهر شد 

  نفس کشیدن را متوقف کردم  . .  دست چپم را باال آورد و حلقه را داخل انگشتم فرو کرد 

  بیخ گوشم زمزمه کرد 

زندگی با من رو بخوای چون من میدونم تو دقیقا چی دوست داری ریکا و من _  تا هر ثانیه از این 
  نمیتونم بدون تو زندگی کنم 

میلرزیدم .  . . چشم هایم پر از اشک شده بود . هر دو بازویش را به دور من حلقه کرد و محکم مرا در 
  آغوش گرفت . مقابل پوست گردنم زمزمه کرد

  _  دوست دارم 

  خدای من . . . به حلقه داخل انگشتم خیره شدم .  گرما سراسر بدنم را داغ کرد 

  _ من این حلقه رو همون شب شیطان خریدم

  _ چرا ؟

   چرا می بایست برای کسی که از او متنفر است حلقه بخرد ؟ . .  با عقل جور در نمی آمد

  زمزمه وار ادامه داد  بیخ گوشم با حالتی 

  یی در عمق وجودم می دونستم که باالخره روزی این روز میرسه _  فکر می کنم جا

لبخند زدم  . . اشک روی گونه هایم جاری شد . .  چرخیدم  و باز هایم را دور گردنش حلقه کردم  . .  
  به خانه خیره شدم



www.roman 21.com 

 

 ��� 	
�� ������� .  ���� 21  pg. 338 

  _   نمیتونم باور کنم این خونه ماست

  سپس به چشم هایش نگاه کردم 

  _  دوست دارم 

  ن دست هایش گرفت و محکم مرا بوسیدصورتم را میا

  _  من هم دوست دارم . .. خوب این یعنی جوابت بله است ؟

  سرم را تکان دادم و لبخند بزرگی روی صورت نشاندم 

  _ بله
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