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  مقدمه 

 

1سوری شهرستان 2ویرجینی ,    

 

 حوصله ام سر رفته بود.

3مزیار كایلی هم  دیروز .كند جلب را توجهم تا زدمی صندلیمپا به  به مدام 

4ِدرو اممیدوست صمی صندلی بهداشت   ار درو خواستمنمی  زد ومی لگد 

 ودر عوض به او كه كنارم نشسته بود . بود كایلدرو كشته مرده  چون، برنجانم

5اِوِنز آقای كه حالی در  نوشت,می تخته رویرا  ریدیگ سخت و ترسناك معادله  

 باید واقعا   كردم. نگاهكشید, می اش دفترچه یگوشه كوچك قلب ها میلیون

 ینهم راگ. بودم افتضاح ریاضی در درس چون كردممی ی به درسبیشتر وجهت

 شدند.نمی خوشحال بابا و مامان افتادم می سال اول از ریاضی اولِ ترم

 یا دیب ور سوال جواب و تخته پای بیای شهمی مزی،ار آقای» گفت: اِوِنز آقای

 «؟یبزن نیجاسل یو باز هم با پا به صندل ینیبش میدی ترجیح

هایم سگرمه. نگاه سرزنش آمیزی به من انداخت ِدرو و شد منفجر خنده از كالس

 شدم. خیره بود اِوِنز آقای كه جایی به را درهم كشیدم و

 «.مونممی نداره همین جا اشكال اگه» :خونسرد و با پررویی جواب داد كایلی

                                                             

1  - Surry 

2  -  Virginia 

3 - Kyle Ramsey 

4 - Dru 

5- Evans 
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 حس گردنم پشت اكایلی ر خیره نگاه گرمای گرچه و پشت چشمی نازك كردم

 .به سمتش برنگشتم كردممی

 «ینجا.ا بیا و شو بلند خواست.جواب نمیكایلی، بود لفظی سوالیه  این واقع در»

اش ای به در باعث توقف نالهتقهتابلو برود كه  یخواست پایكنان مناله یلیكا

6مدیرمان خانم شاو . با دیدنشد  ه چیزچ. سیخ نشستندساكت و  كل كالس 

 .آمدمی دردسر بوی بود؟ ندهكشا نامكالس به را مدیر

 «ی!!وااا » گفت: نفس زنان زیرلبی دِرو

 «ها پلیس» زد: لب و داد ناتك در سمت را سرش كردم، شهنگا اخم با

 اِوِنز قایآ گوش رد چیزی سریع شاو خانم كشیدم، سركدر  سمت شده شوكه

 نم.را ببیبودند  منتظر بیرونكه  مامور دوتوانستم كامل از الی در  و گفت

 «باتلر دوشیزه»

. مگردانبربه سمت او  را امهخیر نگاهباعث شد در كمال تعجب  ,شاو خانومصدای  

 جا كنده شد. از قلبم كردم حسكه  برداشت سمتم ی بهقدم

 از خواست دلم لحظه ناهمطوری كه  بودند دلسوزی و مالحظه از پر شنچشما

 كنم. فرار بگویدمن به  برایش اینجا آمده بود تا كه هرچه و او

 «كن. جمع هاتموسیله بیای؟ من باشه میلطفا  » 

« اوه»در آن افتاده بودم  كه دردسری مورد در كالس های بچه كه بود وقت آن

ی شوخ موضوع كه دبودن كرده حسمن  مثل هم آنها ولی بگویند.  «وااای» یا

جریان ون ن بیركه آ خبری هرقرار نبود برای  ظاهرا  .و چیزی نگفتند نیست بردار

 .سرم بگذارندسربه داشت

                                                             

6  - Shaw 
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 «.باتلر دوشیزه»

صدای  غیر یردیگ چیز سختیه ب و بودم شده میخكوب ,لرزیدممی آدرنالین از

 یا پدرم یا بود؟ افتاده درمما برای شنیدم. اتفاقیمیرا  میهاگوش از خون عبور

7بث كوچكم خواهر ن ادر این تابست را كار استرس كه این برای  و مادرم ؟ پدر

 امروز و دبودن كار را تعطیل كرده این هفته ,دكنن دور ناخودش نه كننده ازادیو

 .ببرند پیك نیك به ار بث بود قرار

 «جاس» زد: من به ایضربه دِرو

اعث بگرفتم و  فاصله میز ازبه سرعت , خوردبازویم به به محض این كه آرنجش 

 نگاه بدون .بپیچدكالس  در بیچو سطح روی صندلیمصدای كشیده شدن شد 

مع ج را بود میزم روی هرچهكیفم را برداشتم و  به كسی و با دستپاچگی كردن

 ردیس باد مثل كه هایی پچ پچبود،  شده شروع ها زمزمهداخلش ریختم. كرده, 

 علیرغمشد. اطراف كالس شنیده می از ,بوزد داخل به پنجرهشیشه  تَرك از كه

هرچه زودتر  خواستممی واقعا  است مدهآ سرم به چه نمبدا خواستنمی دلم اینكه

 خارج شوم. كالس این از

 نبیرو سمت به ار مدیرو  جلو رفته به سختی كه آیدمی یادم به صورت محوی

 به قطف .نگفتم چیزی .بست سرم پشت را در اِوِنز آقای كه شنیدم و كردم دنبال

كردم.  نگاه بودند شده خیره ه منب دلسوزی نچسبی با كه ماموری دو و شاو خانم

ه ب ماآر اما جدیبودم،  اش نشدهمتوجهقبال   كه بود ایستاده خانمی دیوار نزدیك

 رسید.می نظر

                                                             

7  - Beth 
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 سوئیشرتم رویرا  دستش كه جایی پایین به ,كرد لمسیم را بازو شاو خانم

 كردهن صحبت مدیر با هم كلمه دو حتی پیش از این م.انداخت نگاهی گذاشته بود

 ؟كردداشت دستم را نوازش می او حاال و بودم

8ویلسون مامور اینها سلیناج» 9زمایكل و   الیشیا خانومهم  ایشون و .هستن 

1ناگنت 0  «.هست دی اس اس از 

  شدم. خیره او به یسوالنگاهی  با

 «اجتماعی. خدمات سازمان» گفت: سازی شفاف برای

 ادامه مدیر. افتادم تقال به كشیدن نفس برای و انداخت چنگ ماهسین به ترس

 خواهرت و نوادتخو اما ....بگم بهتاینو  باید كه متاسفم خیلی سلیناج» داد:

1الیزابت 1  «كردن. تصادفبودن كه  توی ماشین 

 .   كردممی حس ام راسینه شدن كردم، فشرده صبر

 «متاسفم. خیلی .سلیناج شدن كشته جا در همه شون»

 بتصح به شروع و برداشت قدمی سمتم به بود آمده اجتماعی خدمات از كه زنی

 آنهازا كه بودند اییه رنگ دیدممی كه چیزی تنها ولی كردممی نگاه كرد، به او

 زدنش حرف از خفه صدایی بشنوم تونستممی كه چیزی تنهاو بود، شده تشكیل

 . بزندحرف  ,یباز آبِ شیرِ  كسی كه كنارصدای  , مثل بود

 .بكشم نفس نستماتونمی

چیزی كه كمك كند دوباره  وحشتزده, دست دراز كردم تا چیزی را بگیرم, هر

 .كلمات از ماآر هایی زمزمه .كردم حسروی خودم  ار اییهدستنفس بكشم. 
                                                             

8  - Wilson 

9  - Michaels 

1 0 - Alicia Nugent 

1 1 - Elizabeth 
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 منفجر خواستانگار میزد . . . از بس تند می قلبم ن وازب ، شوریها خیسی گونه

 ود.ش

 ردم.مُمی داشتم

 «سلین.اج بكش نفس»

 و دم روی فقط را تمركزم نستماتو تا شد تكرار گوشم كنار رنقدآ تكلما این

هایی كه لكه .برگشت نفسم و شد ماآر قلبم ضربان مدتی از بعد. ارمگذب بازدمم

 كنان زمزمه شاو خانم , شروع به محو شدن كرد.ندجلوی دیدم را گرفته بود

 «همینهدرسته, » گفت:

 «بكش. نفس همین جوری» :دادمی ماساژ دورانی را پشتم گرم یدست

 در را من كه ایهمِ «بریم باید ما»گفتن: با بود مدهآ اجتماعی خدمات از كه زنی

خوبه؟  حالت سلیناج .باشه» پرسید: ماآر شاو خانم. شكست بود گرفته بر

 «حاضری؟

 «ردن.مُ ها ناو» دادم: جواب

 داشته یقتحق نستاتونمی. دارند حسی چه كلمات این نمابد تا داشتم نیاز 

 .دباش

 «دلم. عزیز متاسفم»

 از پوستم .جاری شدگردنم  پشت و، مبغل ری، زم، كف دستمپوست یعرق سرد رو

 هجوم .بگیرم را لرزیدنم جلوی نستماتونمی دون دون شده بود و سرما

موج  ,استفراغ قبلی، اخطار بدونمرا به سمت چپ متمایل كرد و ای سرگیجه

داشتم هرچه امروز به عنوان كه  یحال در ,مشد خم. ال آمدام بازنان از دل و روده

 آوردم.باال می اجتماعی خدمات خانمهای كفش روی خورده بودم را صبحانه
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 «.شوكه تویِ»

  بودم؟؟؟

 بود؟  مریضی شروع فقط این یا

. بودم امنیت گرما و درجایی كه ، جای داشتم میزم پشتراحت  قبل دقیقه كی

 متفاوتكامال   جاییبه . . .  فلز یك شدن خراب بخاطر هو در عرض چند ثانی

 .پرتاب شدم
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  1 فصل  

 

1اسكاتلند 2  

 

 بعد سال هشت

 

 

 بود. جدید اینهاهمخ و جدید نهاخ یك كردن پیدا برای قشنگی روز

1نمیَ آپارتمان سبك جورجی نمناك و قدیمی های پله راه از 3  یكپایین رفتم تا  

1ادینبورگ در هالعاد فوق و گرم روز 4  سفید راهراه شلوارك سمت . بهرا تجربه كنم

1شاپ تاپ فروشگاه از پیش هفته دو كه بانمكم سبزو  5  نگاهی بودم خریده 

 از داشتم كم كم مه من بود. باریده نابار وقفه بی االن تا موقع نآ انداختم. از

 پشت از و مدهدرآ خورشیدامروز  الخرهاب اینكه شدم، تامی ناامید پوشیدنش

1اوانجلیكا برانتفیلد كلیسای 6 كرد و به دود میهایم را دلهره .می كرد خودنمایی 

جمع  را زندگیش همه كه كسی برایداد. میبه من  امید كمی و فرستادهوا می

تغییرات  بود، باآمده  مادریش سرزمین به امریكا ازدر هیجده سالگی  و كرده

 .خواستمتغییر نمی . دیگر بیشتر از اینبودمن راحتخیلی 

                                                             

1 2 - Scotland 

1 3 -  Georgian دیده آن  اخلی  د در فضای  احی چینی نیز  روم باستان است كه سبك طر ز یونان و  رجین سبكی برگرفته ا - جو   

د  .می شو

1 4 - Edinburgh 

1 5 - Topshop ز  –  زنانه هایترین برندمعروفیكی ا س  احی و تولید لبا 19در  تاسیس انگلیسی متخصص طر 64  

1 6 - Bruntsfield Evangelical 
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 برای دلمهای بی پایانش عادت كرده بودم. به آپارتمان بزرگم با مشكل موش

1ریان دوستم بهترین 7  با ادینبورگ دانشگاه اول سال از كه كسی.شده بود تنگ 

. شدیم جور هم با سریع و آشنا شده خوابگاه دیگر در همبا  .كردیممی زندگی هم

بیشتر به  و ذاشتیمگمی احترام طرف مقابل خلوت به كه بودیم اییه آدم دو هر

در كنار هم  آوردیمنمی فشار هم به ها گذشته بیان برای هیچوقتاین خاطر كه 

 تصمیم دوم سال درهمان سال اول خیلی صمیمی شدیم و طی  .راحت بودیم

بگیریم.  زد, یك واحد()یا آن طور كه ریان صدایش می آپارتمان یك گرفتیم

اینجا را به مقصد لندن   دكترا گرفتن برای بودیم، ریان شده التحصیل فارغ حاال

, اتفاق اینیكی از نتایج  .بودم ندهام دوست و اتاقی هم بدون من و كرده بود ترك

 .بود ریان پسر جیمز، دوستن نزدیكم یعنی دوستا از ردیگ یكی از دست دادن

)جایی كه باید اضافه كنم از آن باشد, به لندن كنار ریان دنابتو اینكه برای هم او

و حدس بزنید دیگر چقدر خوش شانسم!؟ خبر جدید این  .جا متنفر است( رفت

 .خواستمی را آپارتمانش و فترگمی طالق داشت ماهناخ صاحب كه

 الدنب های زنانی كرده بودم كهجواب دادن به آگهی صرف گذشته را هفته دو 

 یكی .تا حاال كه ناموفق بودم .بودند دنجوان جهت همخانه ش یافتن یك خانمِ

دیگه  این»نگاهش با حالت  .خانه شودهم امریكایی كی با خواستنمی اهدختر از

 بدبو و یفكث خیلی ها آپارتماناز  تا سه به صورتم نشانه رفته بود.« چه كوفتیه؟

رین آخ تمانآپار. بود موادمخدر دالل از دخترها یكی و كامال  مطمئن بودم .دبودن

 شود.از آن استفاده می نهاخ فاحشه رسید بیشتر به عنوانبه نظر می همدختر 

                                                             

1 7 - Rhian 
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1كارمایكل الی با امروزم مالقات قرار بودم امیدوار واقعا   8  ناگر .ودبر پیش خوب

 قرار داشت. شهر ردیگ تقریبا  طرف وكه قرار بود ببینم  بودآپارتمانی  ینتر قیمت

, گویی كه این می شدم جو صرفه حسابی د,آمپیش می امارثیه خرج حرف وقتی

 پیدا از داشتم ردیگ ولی كرد,را كم می« خوب»یك ارثیه  تلخی داشتنِ ,كار

 نداشتم. یردیگ چاره و شدممی ناامید نهاخ كردن

 .شتمدا نیاز بهتر ایخانههم و خوب یآپارتمان به موش نویسنده خواستممی راگ

 خدا ولی مدمآمی بر هم عهدش از .داشت مزایاییهم  كردن زندگی تنها البته

لم به تمای علیرغم .نبودم موافق بودن منزوی كل طور به ایده با كه نستادمی

 ،شومو با كسی شریك ن دارم نگه خودم پیشاین كه هشتاد درصد از زندگیم را 

 نستمادنمیشخصا   كه اییهچیز به راجع این كه. باشم مردم بین داشتم دوست

 ببینم. دریچه چشم آنها از ار دنیا تا دادمی اجازه ،دزدنمی حرفبا من 

 این با پس .شدن است موفق نویسندهباز داشتن الزمه یك  دیدِ  كه داشتم باور

1جرج ناخیاب در یبار در جمعه و پنجشنبه هایشبنداشتم،  ینیاز كه 9  كار ،

 همه همیشه بار نمسئوال :گفتمی كه بود قدیمی المثل ضرب كی. كردممی

  .دارند خبر چیز همه از و دشنونمی را خوب هایداستان

2جو همكارم یعنی دو با 0 2وكریگ 1  بودیم كار سرِ  وقتی صرفا ولی  .بودم دوست 

خانه خواستم باید یك هماگر كمی زندگی دور و برم می. ندیماگذرمی وقت باهم

                                                             

1 8 - Ellie Carmichael 

1 9 - George 

2 0 - Jo 

2 1 - Craig 
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واقع  كارم محل ازدر خیابانی بسیار دور  آپارتمان این كردم. عالوه براین,پیدا می

 شده بود.

 م را، چشمبكاهم دیجد محلكردن  دایاضطراب پ از كردممی یكه سع یدر حال

 حظهل نا. همداشتم، باز نگه یافتن یك تاكسی كه چراغ هایش روشن باشد برای 

 تنیبس تا داشتم كافی وقت كاش كردم آرزو و افتاد فروشی بستنی كی به چشمم

 مفطر به داشت ناخیاب از آن سمت ای كهتاكسی ودب نزدیك تقریبا   و. بخورم

كردم, در حالی كه ترافیك دو سمتم را بررسی می .مهبد دست از ار مدآمی

بود,  شیدهك كنار اتاكسی ر و دیده رام رانندهدستی برایش تكان دادم. از این كه 

 خوشحال شدم.

ی سفید ز وسب شده له حشره به بودم مواظب و دویدم تاكسی سمتبه  عجله با

 در داشتم قصد و بردم در دستگیره طرف را دستم .مونش تبدیل ناخیاب كف در 

 .قرار گرفت  یم روی دستدست ,گیره دردست یبه جا اما كنم. باز اتاكسی ر

 هاینهاش به كه بلندش بازوی بطرف اشبرنزه دست از منچشما اختیار بی

 شده تیره حسابی ابآفت تابش توسط كه صورتش به سپس و بود وصل عریضش

2از شیش فوت بیشتر. بود بلند .شد كشیده بود، 2  آدمی بلندقدترین .قد داشت 

 بود كه كمتر از پنج و نیم فوت خودم قد به توجه با بودم. دیده حاال تا كه بود

 رسیدم.می بنظر مه ترككوچ خیلی حاال

م حواسم گذاشته, تما من تاكسی رویرا  دستش مرد این چرا اینكه از متعجب

 به كت و شلوارش بود.

 «طرفه؟ كدوم مقصدت» مد:آ بیرون تاریك صورت نآ از آهی

                                                             

2 2 - feet  ابر با فیت یا ت  تقریبا   بر زه گیری طول كه هر فو احد اندا ت و 3فو 0 است.  5,  سانتی متر 
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 كردممی زندگی اینجا كه بود چهارسال .پرسید را این مانند غرش و بم یصدای با

این كه  وجود باو  .ندالرزمی را پشتم تیره اسكاتلندی سلیس لهجه مه هنوز و

 .داشت هلهجاو هم  مطمئنا  بود كوتاه شسوال

 «دوبلین. خیابون» گفتم: خودكار بطور

 .ام بگذرد تاكسی شود از خیر باعث مسیر بودن طوالنی بودم امیدوارم

 «خوبه.»

 دیرم حسابی كه جایی اون از و میرم مسیر همون منم» كرد: باز اتاكسی ر درِ

 هم با تونم پیشنهاد بدم تاكسی رومی كنیم تلف ور مون وقت اینكه شده، بجای

 «.بشیم ریكش

، گیج و منگ .داد هولم جلو به میاآر به و گرفت را كمرم پایین گرمش دست با

در سكوت از و  گرفتم  و انتهای صندلی عقب جام، دشتاكسی داخل  ینوع به

 به یاد نیاوردم موافقتم را با پیشنهادش اعالم كردم یا نه. ایكه آخودم پرسیدم 

 كرده باشم. كه

 راننده به دو نفرمان هر مقصدِ عنوان به ار دوبلین ناخیاب شلواری كت مردك

 .گفت

 «ممنون.» گفتم: كنان من من و كردم اخم 

 «هستی؟ مریكاییآ»

 نگاهی ماكناری مسافر به و كرده طرفش به را میرو باالخره اشساده سوال این با

  .انداختم

 .هوااا. اوه
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 و داشت خاصی رقب شنچشما ولی نبود كالسیك شلواریو  كت مردكزیبایی 

 خیلی پكیج، بقیه با در كل كهبود انگیز شهوت العاده فوق لبش گوشه انحنای

 شد.می جذاب

نقره  شلوارو  كت اتوی خط از .بود سالگیشسی  اوایل یا بیست دهه اواخر شاید

كه سر  مویبگتوانستم می بود پوشیده كه دوزی دست قیمتِ  ناگر طوسیِ  -ای

 زیراز  سفتش و صاف شكممردی خوش تیپ نشسته و  با آسودگیِرفت. كار می

 هایمژه نآ زیر روشنش آبی ایهچشم. بود مشخص سفیدش هناپیر و جلیقه

 كه اییه آدم با نستماتونمی واقعا   ,شیموها و .رسیدمی بنظر سردرگم پرپشت,

 همیشه. .دادممی ترجیح اا رهبلوند .میبیا كنار ددارن تیره موهای

 حساز  این چنینحاال هیچ مردی باعث نشده بود كه زیر شكمم  تا این حال با

 فشرده شود.شهوت  و خواستن

 ختم شاهناچ در یككوچ گودی به كه دارزاویه فكبا ، مردانه و قوی چهرهبا 

 , به من خیره شده بود.رومی كالسیك بینی استخوان گونه پهن و یك ,شدمی

 . بود شلوغ و ریخته بهم شیوهام و انداخته سایه شیها گونه رویی ریش ته

كامال  در تضاد  روز مد شلوار و كتاش با آن در مجموع رفتار خشن غیرمتمدنانه

 بود.

 برد باال را شیابرو یك من مالحظهبی كردن برانداز برای شلواری و كت مردك

 این قدر هیچ وقت .كردم غافلگیرم كردچهار برابر شدن شهوتی كه حس می و

دورانی كه نوجوانی وحشی بودم تا به حال نشده بود  از بودم. دهنش مردی جذب

كه  نبودمهم  ولی مطمئنكه به مردی به چشم یك پیشنهاد سكس فكر كنم. 
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شوكه و عصبی, دریافتم  .چنین پیشنهادی بدهد بتوانم رد كنم ماكناری مرد راگ

 ه است.شد ور شعله خواستنم حس كردممی رفك كه چیزی از زودتر

 ام فرو رفتم.در ظاهر مودبانه ، وبردم باال ام رادفاعی گارد سریع

 :م, جواب دادبود پرسیده چه شلواریو  كت مردك به یاد آوردم كه باالخرهوقتی 

 «بله»

 خداو  .ندمابرگرد ،انددمی را چیز همه انگار كه اشمغرورانه پوزخند از را صورتم

 آن معلوم شود شكر كردم. خیسر ذاشتگنمیرنگ زیتونی پوستم كه  بابت را

 «دیدن اینجا اومدی؟ واسه گردش و فقط» پرسید: زمزمه با

 كردم سعی كردمی تحریكم حسابی شلواریو  كت مردك كه نجاییآ از

 ای احمقانه حرف یا حركت چه نستادمی نم،كیابرس حداقل بهیمان را گفتگو

 بزنم!؟ بود ممكن

 «نه.»

 «دانشجویی. پس»

 پس» گفت كه جوری ازهمین طور ستگیرم شد. و موضوع د لحنش از

 بدون وقت دادن هدر بودن دانشجو انگار .نداچرخ نش راچشما و «دانشجویی

 از را سوزانش نگاه تا دادم تحویلش یترسناك نگاه .بود زندگی در هدفی هیچ

 بگیرد. لختم پاهای

 رتاللو اش راپ نچشما تا ندمام منتظر و بردم باال یم را برایشابرواین دفعه من 

قیافه ام  و صورتش را باال آورد ،امخیره نگاهبا حس  .دبردار میپا برهنه پوست از

 را نگاه كرد.
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 نم از سریع را نگاهش كرده یانمی نیاچر چشم كه دكن تظاهر داشتم انتطار

 باال اینهاشكه  نداشتمرا  شنتظارچیزی در همین مایه ها. اما اصال  ا یا دبگیر

به من  را بودم دیده حال به تا كه لبخندی ترینجذاب و شریرترین و دندازیب

 بزند.

 بگیرم. جواب نادیده یم راپاها بین گرمای كردم سعی و گرفتم نم را از اوچشما

 «بودم. دانشجو» دادم:

 «.ی هستمدوتابعیت واقع در كنم.می زندگی اینجا» دادم: ادامه سریع خیلی

 دادم؟می توضیح شیبرا را این داشتم چرا

 «داری؟ اسكاتلندی رگ یه»

را  اسكاتلند 'ت' كه جوریبه زور سری تكان دادم در حالی كه پنهانی عاشق 

 .شدم كرد تلفظ محكم و با تشدید

 «كنی؟می چی كار شدی التحصیل فارغ كه حاال»

 كت قیمتتنها انداختم، او  به نظری چشمم گوشه ؟ ازدنابد خواستمی چه برای

دانشجویی مزخرف  غذای هزینه نستاتومی پوشیده بود كه یاكهسه تی شلوارو 

 تامین كند. ار ماندانشجوییسال  چهار در تمام ,ریان و من

 بدرفتاری تاكسی توی ایه زن با كه وقتاییه كنی؟ منظورممی چی كار تو»گفتم:

 «كنی؟نمی

 تو نظره ب» :ش به جواب تمسخرآمیزم بود. پرسیدواكنشپوزخند كوچكی تنها 

 «؟ كنممی چی كار

 ن، پوزخنددن، بدرفتارمی جواب سوال با ور وكیلی، از اونا كه سوال به گمونم»

 .«..زنن و می
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 .ندالرزام را سینه درون عمیقش خنده صدای. خندید شكوه با گیری نفس بطور

. باشیتونی می تو ولی .نیستم وكیل»گفت: و دوخت نم به را براقش نچشما

 «.ن . . یدادی. و ا جواب سوال با كه سوالم روبینم چون می

 با داشت یانگارنشست,  چشمانش در تیره ایسایه، با سر به دهانم اشاره كرد

 وزخندپ یه قطعا   این» كرد, ادامه داد:می نوازش را شكاف بین لب هایم نگاهش

 «بود.

 ضربان لحظه یك شد قفلدر هم  كه ننماچشما .بود شده كمی خش دار صداش

 سیتاك در غریبه دو از فراتر و ترعمیق خیلی نامخیره نگاه .گشت قطع قلبم

 سكوت و او توسط بیشتر و بیشتر داشتم گرفت. گُر تنم بقیه مثل میها گونه.بود

، ندشد سفت لباس زیر از میهاسینهنوك  وقتی .شدممی تحریك نامیاهبدن بین

 .حال برگشتم و به زمان واقعیت پرتاب به كه شدم شوكهقدر آن 

 این زودتر كردم دعا و انداختم نظری ترافیك و بیرون به گرفتم و او از را نگاهم

2زنسیریپ خیابان به كه جور ناهم. ودش ماتم سواری 3  از و شدیممی نزدیك

 فكر این به شروع بود، طرفه یك خیابان پروژه تراموای مجلس، بخاطر كه نجاییآ

 .كنم فرار مویبگ او  ی بهردیگ چیز اینكه بدون كه كردم

 «؟ی هستیخجالت» جناب كت وشلواری پرسید:

 یل كرد.ریز تبد های تكه بهمتالشی و  را  فرار برای امیدم همه حرفش این و با

 بطرفشبا لبخند سردرگمی  شد باعث سوالشنتوانستم جلوی خودم را بگیرم. 

 «ید؟ببخش» :و بگویم بچرخم

                                                             

2 3 - Princes 
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 برمثل ب .شد خیره نم بهبادقت  اش هشد تنگ هایچشم با و كرد كج را سرش

تعقیب  ارزش غذایی وعده این گرفتمی تصمیم داشت انگار پایید می مرا تنبلی

 .نه یا ددار ار شكارو 

 لرزیدم. , به خودكرد تكرار را سوالش دوباره وقتی

 «هستی؟ خجالتی»

ن بودم. ای تفاوتبیكامال   خوشبختانه همیشه فقط .بودم؟ نه، نبودم خجالتی

 فكر اینجوری چرا» بود: ترامن این جوری دوست داشتم چون ارخصلت 

 «كنی؟می

 گرفته خنده ام هم بودن خجالتی فكر ؟ ازاست درست .ندادم بروز چیزی كه من

 .بود

گیرانداختنم  برای اه زن بیشتر»انداخت: باالدوباره شانه ای  شلواریو  كت مردك

زنن، می حرف اونقدر كه خورنمی ور گوشم .گیرنمی سبقت هم تاكسی از توی

 «چیزاشون. بقیه مثه . . .گیرنمی صورتم بطرف ور شمارشون

  .رفت امسینه سمت دبرگرد صورتم به سرعت بطرف اینكه از قبل شیاه و چشم

 یبار آخرین رموبیا بیاد تونستمشدم، نمی قرمزفرنگی  گوجه خدا، مثل به قسم

 ترس اسحسای اعادی غیر بطور .ی بودكِبود  داده خجالتم این قدر كسی كه

 حدش از بیش بنفس اعتماد .بگیرم نادیده را حسماین  كردم تالشو  كردم

 .زدم پوزخند بهش. بود كرده متحیرم

از لذتی كه مرا فرا گرفت,  شد گشاد شنچشما قدری مخندپوز جواب در وقتیو 

 «.كنیمی فكر خودت به خیلی واقعا  ، تویوااا» گفتم:شگفت زده شدم. 
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 و آشكار شد مرتبشولی نا سفید ایهنادندو ، هم با پوزخندی جوابم را داد او

تجربه  ازداشتم  فقط» .كرد سرازیر قلبم بطرف ار ناآشنایی حس كجش لبخند

 «زدم. می حرف هام

 «بدم. دیدم تازه مردی كه به ور مه اشمار كه نیستم ادختر م از اونمن خب»

 «آهااان»

 لبخند .است كرده كشف موردم دری را حقیقتجوری كه انگار  ادد نتكا را سرش

 زن دسته اون از پس» گفت: و شد سخت و سفت رفت و ظاهرش چهره اش از

 «خوان.می بچه و ، و ازدواجسكس بی سكس سوم قرار تا گنمی كه هستی اه

 «.نه و نه، نه» گفتم: عجوالنش قضاوت بهبا شكلكی 

 سنگینی میهانهشا روی روزها و روزها كه ترسی .لرزیدم فكر این از .بچه و ازدواج

 .فشرد را قلبم لغزید و كرد،می

 امقیافه از هرچیزی كه و .كردمی نگاهداشت به من  شلواری و كت مردكحاال 

 «.جالبه» كرد: زمزمه ود.ش ماآر تا شد باعث ه بودكرد دریافت

 «دم.بهت نمی ور ماهشمار» گفتم: .باشم جالب مرد این برای خواستمنمی .نه .نه

 ازت خواستممی اگرم حتی .نخواستم ازت» گفت: زد و پوزخند دوباره

 «دارم. دختر تدوس من .پرسیدمنمی

 نگاه بهم جوری این پس» گرفتم: هنادید بود گرفته را فرا وجودم كه ناامیدی

 «نكن.

 تدوس درسته» بود: شده شلواریو  كت مردكظاهرا  حرفم باعث سرگرم شدن 

باشم،  داشته ور چیزی تونمنمی كه این ,ضمن در. نیستم كور ولی دارم دختر

 «.نگاه كردنشم نداشته باشم اجازهكه  شهنمی دلیل
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را  صورتم .بودم مستقلی و قوی دختر من .نشدم زده هیجان اصال   توجهش از

 كه موضوع این با را . خودمانداختم نگاهی بیرون به و ندماگرد پنجره سمت

 جا ممنونم، همین» گفتم: راننده كردم. به ماآر یمهست دوبلین خیابان نزدیك

 «خوبه.

 «؟كجا» پرسید:

 «جا. همین» دادم: جواب داشتم قصد كه چیزی نسبت به یتحكم بیشتر با

 مردك به اینكه بدون .كشیدم راحتی از كشید آهی كنار اراننده تاكسی ر وقتی

 حساب اتاكسی ر كرایه بزنم حرفی یا دازمبین نگاهی ترینكوچك شلواریو  كت

 .بردم در دستگیره سمت م رادست و مكرد

 «كن. صبر»

 «چیه؟» :از روی شانه نگاه نگرانی به او انداختم. پرسیدم و خشكم زد

 «داری؟ هم اسم»

 حس شدممی دور ناآمیزبینم تحریك حس و او ازداشتم  كه زدم، حاال لبخند

 «دارم. اسم تادو واقع در» كردم:می راحتی

 وجودم به هیجان و لذت از ایخائنانه حس خندید وقتی. پریدم بیرون تاكسی از

 شد. سرازیر

 
 

 

 


