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 ♤شغل رویایی♤

 

 

در حالی که امروز صبح به دفتر هلن میرفتم    

 مطمئن بودم که میخواهد اخراجم کند  
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این واقعا در حوزه ی اختیارات رئیس نبود که  

 اخراجم کند 

 منابع انسانیستاین کار  بخش 

ولی منابع انسانی همکاری اش را با این اداره قطع   

 کرده بود  

نوشتن در دفتر مجله ای که از دوران فارغ 

 التحصیلی از دانشگاه  عاشقش بودم به مویی بند بود  

سه قدم به داخل اتاق بهم ریخته ای که پر از مجالت  

 قدیمی ،ما و رقبایمان بود رفتم  

نه ام که شامل ،قهوه  با دو  حس می کردم صبحا 

حبه قند و مربای توت فرنگی که روی نان تست  
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سبوس دار کامل زده  بودم درون شکمم به یک  

 سنگ تبدیل شده 

بدون اینکه حتی از پوشه ای که در دستش بود چشم  

 بردارد  به صندلی روبرویش اشاره کرد 

 (" Rachel"بشین ریچل) 

 بی صدا نشستم

 انم آمد تا بگویم هزاران فکر به نوک زب

 'من میتونم بهتر بشم'

 'میتونم کارای بیشتری انجام بدم' 

 'بزار بیشتر تالشمو بکنم'

 'دو مقاله در  هفته بجای یه مقاله' 
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 حتی!

'من رایگان کار میکنم تا  بتونیم دفتر مجله رو سر پا  

 کنیم'

 

 ولی نمیتوانستم رایگان کار کنم! 

 باید اجاره میدادم

 ای دانشجویی ام را میپرداختمهنوز باید وام ه

و مادری داشتم که عاشقش بودم و باید شرایط  

 سالمتش را محیا میکردم و هیچ بیمه ای نداشتم  

 ولی با همه ی اینها هنوز هم شغلم را دوست داشتم 

 دلم نمیخواست بگذارمو بروم
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هیچ وقت نمیخواستم چیز دیگری بیشتر از چیزی که  

 حاال هستم باشم

 ظه سرنوشتم در دستان او بود  و در این لح

پس با وحشت و حس از دست دادن قریب الوقوع  

کارم اینجا نشسته ام و منتظرم تا هلن آن پوشه را 

 پایین بگذارد و به من نگاه کند  

و من کنجکاوم که داستان بعدی که قرار است از  

 زندگی ام بنویسم   اخراج شدنم توسط اوست یا نه! 

 م! من عاشق داستان ها هست

 اینکه چطور زندگیمان را شکل میدهند  

داستان ها از مردمی میگویند که حتی ما را  
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 نمیشناسند  

اینکه چطور آنها می توانند رویمان تاثییر بگذارند  

 وقتی که دقیقا آن اتفاق برایمان نیفتاده  

اولین کلماتی که عاشقشان شدم  حرف هایی بود که  

 ف میکردند  مادرو مادر بزرگم راجع به پدرم تعری

در آن کلمات  چیزی را که در زندگی واقعی ام   

 نداشتم به دست آوردم... یک پدر! 

آن داستان ها را در ذهنم جمع میکردم و به آن  

 داستان ها شکل میدادم  

 جایی که پدرم برای اولین قرار مادرم را برده بود  

 )یک رستوران ژاپنی(  
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 که آیا خنده اش بامزه بود 

 )همینطور بود(

اینکه نوشیدنی مورد عالقه اش چه بود )دکتر پپر}یه  

 نوع نوشیدنیه{(

من عاشق خاطرات و همه ی جزئیاتی بودم که  

 باعث میشد به داستانم شکل دهم   

من با همین تصویر سازی و شکل دادن  خاطرات  

 پدرم بزرگ شدم  

وقتی گفتم دلم می خواهد شغلم در رابطه با داستان و  

به من گفت که خیالبافم ولی   کلمات باشد عمه ام

 مادرم  به نقل از مادر پیکاسو گفت  
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"مادر پیکاسو بهش گفت که اگه به ارتش بره یه  

ژنرال میشه اگه دیر نشین }صومعه{ بشه یه پاپ  

میشه،در عوض یه نقاش شد و پیکاسو شد}می خواد 

بگه مادر پیکاسو به پسرش گفته بود تو هر شغلی  

ظورش اینه که دخترش به  بره بهترینش میشه کل من

هر شغلی که بره موفق میشه{این دقیقا همون 

احساسیه که نسبت به تو دارم  پس  ریچل هر کاری  

 که دوسش داری رو انجام بده" 

 همیشه جوابش را میدادم که... 

"من کاری که دوست دارمو انجام میدم اگه توام اون  

 کاری که دوست داری رو بکنی"
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 را به من برمیگرداند و او همیشه این جواب 

 "چیزی که من دوست دارم اینه که مواظب تو باشم" 

مادرم یک نقاش دوست داشتنی بود ولی به هیچکس  

بجز من و گالری کوچکی که چند ماه پیش 

 ورشکست شده بود فکر نمیکرد  

پس یک شغل معمولی داشت و  پیکاسو  فقط منبع  

 الهامش ماند 

ش را فدا  بخاطر تربیت  و آموزش من همه چیز

 کرده بود  

راستش چون نسبت به غریبه ها خجالتی بودم از  

 طرف خیلی از معلم هایم تشویق نشدم 
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هیچ کدام از آنها باور نداشتند از من خبرنگاری  

 ....سرسخت در بیاید  

پس تنها چیزی که باعث شد به خواسته ام برسم  

 انگیزه های مادرم و باورش به من بود! 

بود که در اِج}اسم دفتر   حاال تقریبا دو سال

 مجلشونه{کار می کنم  

اخراج شدن ها از سه ماه پیش شروع شد   و منو  

 همکارهایم میترسیدیم که نفر بعدی باشیم 

 همه از جمله من، بیشتر از حد ،تالش میکردیم  

ولی انگار برای داشتن یک کسب و کار موفق این   

 کافی نیست  
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بزرگ یا  بنظر میرسید بجز سرمایه گزاری های 

داستان های خیلی بزرگتر از آنچیزی که ما در حال  

تحقیق درباره اش بودیم الزم بود تا از  لبه ی تیغ  

 ماندن نجات پیدا کنیم 

لحظه ای که هلن دهانش را باز  کرد تا حرف بزند  

 از اینکه بشنوم باید اخراجم کند وحشت داشتم 

 از قبل درمورد داستانی فکر میکردم 

 یک ایده! 

وانم  برای ستون بعدی سرمقاله ام از آن استفاده  میت

کنم ،یک چیز حاشیه ای ،چیزی که بتواند اسممان را  

سر زبان بیاندازد  و به نوعی اجازه دهد کمی  
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 طوالنی تر  به کارم ادامه دهم 

 او گفت  

 " بفکرت بودم ریچل ،تو االن کسیو میبینی؟"

 "اومم کسیو میبینم؟ نه"

 یه که می خواستم بشنوم!""خوبه ،این همون چیز

کاغذ های روزنامه ای که جلویش بود را کناری  

گذاشت ،یکی از مجله ها را از قفسه بیرون آورد و   

 روی میز ،بینمان گذاشت  

" ببین، من برات یه پیشنهاد دارم،این مستلزم اینه که  

یکم اخالقتو عوض کنی  و آخرش  فکر میکنم   

 بتونی پاداش خوبی بگیری"
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ی قدیمی را نشانم داد و لبخند تاسف آوری به  مجله 

 من زد  

"این اولین شماره ی نشریمون بود ،پونزده سال  

 پیش"

 "عاشقشم"

 بدون هیچ حالت گرمی گفت 

"میدونم عاشقشی ...تو همیشه به نحوه ی شروع 

کارمون}شروع دفتر مجله{ عالقه داشتی ،این دلیلیه  

 که دوستت دارم ریچل" 

   مثل روز روشن  بود

"تمام اون سال ها شما توی' اِج' کار میکردین ،از  
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شکستن قوانین نمیترسیدین،خیلی جاها ریسک هایی 

میکردین که مجله های دیگه نمیکردن،بنظر میرسه  

تنها کسی هستی که این جسارتو داره،تند ترین 

 حواشی در مقاله ها بیشترین نظرات رو داشتن ، 

خامو بدون  تو همیشه راه خودتو میری  و نظرات  

 سانسورتو  میدی. 

حتی وقتی بقیه با نظرت موافق نیستن بخاطر اینکه  

نظراتتو صادقانه به اشتراک میزاری بهت احترام  

 میزارن " 

"به نظرم  همین دلیله که االن بجای ویکتوریا تو  

 توی دفترمی" 
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هلن چانه اش را بسمت بیرون،جایی که ویکتوریا  

مشغول باشد  ،بزرگترین رقیبم باید در اتاقکش

 حرکت داد  

ویکی سرپرست دیگری  در  'اِج' است و بسختی 

تالش میکرد که در  این تالش هایش هم همیشه 

 بیشتر از من شانس میاورد  

 دلم نمی خواست با ویکتوریا دشمنی کنم  

ولی حس میکردم انگار بینمان مسابقه ی محبوبیت  

 برگزارشده بود که من در آن ثبت نام نکرده ام 

ر میرسید همیشه  وقتی هلن از چیزی که نوشته بنظ

ام راضی نیست ویکی بطرز لعنتی خوشحال میشود   
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و گاهی  نمی توانستم حتی یک جمله ی ساده را  

 بنویسم چون نگران ارزیابی کردن ویکتوریا هستم  

"ببین من فکر میکنم اگه بخوایم سر شغلمون بمونیم  

کسری آدم  باید یسریا رو عصبانیو ناراحت کنیم  }ی

مشهورو{این داره واضحو واضح تر میشه که آخر  

خطیم،و الزمه که یه کار افراطی تر انجام بدیم،باید  

 کاری کنیم مردم به 'اِج' توجه کنن ،نظرت چیه؟"

"موافقم،باید دنبال چیز جدیدی باشیم که جون تازه ای  

 به ...." 

"ما خیلی ضعیف عمل میکنیم ،هممون  بطور 

هممون جاهای امنمون نشستیم و  محرزی میترسیم،
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از نوشتن درباره ی چیزای ترسناک میترسیم 

،میترسیم دکمه ی اشتباهی رو فشار بدیمو همه چیو 

نابود کنیم،،االن هممون داریم درباره ی چیزای  

حوصله سربر مینویسیم ،باید در مورد چیزایی  

بنویسیم که مارو میترسونه،که مجذوبمون میکنه  

یشتر از میلیاردرای مجرد شهرمون  ....و هیچ کس ب

مجذوبمون نمیکنه،میدونی درباره ی کیا حرف 

 میزنم؟"

آدم های ثروتمندی که   playboys"عیاش ها؟}

عمرشونو به لذت بردن از زندگی و دختربازی  

 میگزرونن{"
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 لبش کمی باال رفت  

 "بدترینشون..."

 مجله ی دیگری را بیرون آورد

که نوشته بود  سنت یا  به جلد مجله خیره شده بودم  

به معنی 'مقدس  یا   Saint or Sinnerسینر }

گناهکار' هست اینجا اسم سینت چون مقدس معنی  

میشه و خودش آدم عوضییه و سینر که به معنیه  

 گناهکاره  این عنوان رو برای مقاله انتخاب کردن{ 

 "مالکوم سنت"

 زمزمه کرد 

 "میدونی اون کیه؟"
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اه میکرد ساختار چهره  مردی که در عکس به من نگ

اش بی نظیر بود،لب هایی زیبا  و چشمانی که از ته  

بطری آبجو هم سبزتر بود ،از لبخندش شرارت و  

 نابکاری میبارید  

خنده اش میگفت از دردسر درست کردن برای  

دیگران خوشش میاید و بیشتر از همه میگفت که  

دلش می خواست اینکار را با روش خودش انجام  

 دهد 

 چیزی مبهم و سرد در چشمانش وجود داشت   ولی

 اوه بله! 

 آن چشمان از یخ سبز ساخته شده بودند 
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 "دربارش شنیدم"

 کمی نگران شده بودم 

"اگه چیزی دربارش نمیشنیدم مثل این بود که انگار  

 تو شیکاگو زندگی نمیکنم" 

 آنها به او میگفتند ،سنگدل! 

عناست  آنها میگفتند که یک 'مرد فاحشه' ی به تمام م

! 

و انقدر جاه طلب بود که میداس}یه اسطوره ی  

یونانیه که به هر چی دست میزد طال میشد و خیلی  

 جاه طلب بود{را شرمنده میکرد  

 اوه بله! 
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آنها میگفتند سنت تا دنیا را مال خود نکند از پا  

 نمینشیند

"ویکتوریا فکر میکرد تو جوونتر و بی تجربه تر از  

جسورانه ای رو انجام   اونی که همچین پروژه ی 

 بدی ریچل،ولی تو مجردی و اون نیست" 

"هلن، میدونی که چقدر از نوشتن در مورد گرایشات  

لذت میبرم،ولی اینم میدونی که میخوام داستان های  

بزرگتر،راجع به اتفاقات که درون  خونه ها میفته  

 بنویسم

می خوام این شانسو بدست بیارم،اگه فکر میکنی من  

س ناامیدت نمیکنم،تواین مرد چه داستانی  میتونم ،پ
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 میبینی؟"

 "یه افشاگری" 

 نیشخندی زد 

"یه چیزی دربارش می خوایم که آبدار و یکم چرب  

و نرم باشه،من به چهار تا چیز خاص فکر  

میکردم،اینکه چطور میتونه تموم مدت خونسردو 

 مسلط بمونه، دوم اینکه قضیش با پدرش چیه

ها تو زندگیش چه نقشی   سوم اینکه،همه ی اون زن

دارن؟  و چرا ،اوه چرا  عالقه ی واضحی داره که  

 تو همه ی کار هاش از عدد چهار استفاده کنه 

 و حاال...." 
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 برای تاکید دستش را روی میز کوبید  

"بریم سر اصل مطلب....بزار باهات صادق باشم  

ریچل،باید سعی کنی که بهش نزدیک بشی،و تو این  

هایی هم گفته بشه...دروغ های  مسیر باید دروغ 

مصلحتی،باید آروم تو دنیاش نفوذ کنی،سنت مردی  

نیست که بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد  بخاطر  

همینه که هیچکس تا حاال نتونسته حتی یدونه از اون  

چیزها}چهارتا چیز{رو کشف کنه،چه برسه به هر 

 چهار مورد" 

 به حرف هایش گوش می کردم  

 ذهنم را مشغول کرده بود کنجکاوی کامال 
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 ولی از ترس به خود پیچیدم 

 دروغ!

 دروغ های کوچک مصلحتی!

 درست است که گاهی دروغ میگفتم  

 خب من انسان هستم!  

گاهی کارهای درست وگاهی کارهای  نادرستی 

 انجام میدادم ! 

 ولی  ترجیح میدادم در سمت درست بمانم  

ذاب  از ،با آرامش خوابیدن لذت میبرم)بدون ع 

 وجدان(

باشد، ولی ممنونم  چون این فرصتیست که از زمان  
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 کالج آنرا می خواستم 

 هلن ادامه داد 

 "و ممکنه سنت بخواد اغوات کنه... 

پس باید براش آماده باشی،شاید الزم باشه یکم باهاش  

 قاطی بشی،می تونی اینکارو بکنی؟"

 گفتم

 "مطمئنم که میتونم"

ه حس میکردم بود   ولی صدایم مطمئن تر از چیزی ک

و من فقط ....مطمئن نیستم که باز هم فرصتی مثل  

 اینرا بدست بیاورم 

 اگر تالش بیشتری برای گوش کردن نمیکردم
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هرگز نمی توانستم در خبرنگاری و چیز هایی که   

 برایم مهم بود پیشرفت کنم 

پرداختن به موضوعی که آنقدر مخاطبان را مجذوب  

بیشتر میکرد  و من واقعا  خودش میکرد انگیزه ام را  

 ،واقعا این انگیزه و اینکار را می خواستم 

 "فکر میکنی بتونی اینکارو بکنی یا...؟" 

 هلن به بیرون اتاق نگاه کرد  

نه نمی توانستم تحمل کنم ویکتوریا این سوژه را  

 بگیرد  

این مثل یک قرص نیست که بتوانم آنرا ببلعم}یه نوع  

که قرص تلخه اصطالعه منظورش اینه با این
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مجبوره که بخورتش ولی این قضیه از اونم تلختره  

که هیچجوره نمی تونه هضمش کنه کال براش  

ناخوشاینده این قضیه{این کامال تلخ است  و من نمی  

 خواهم آنرا هضم کنم

 به هلن اطمینان دادم  

" اینکارو میکنم،من مشتاقم،من این سوژه ی  خوب  

 رو می خوام" 

م صبر کنیم تا برات یه سوژه ی  "ما بازم می تونی

 خوب دیگه پیدا کنیم ریچل" 

 حاال داشت ساز مخالف میزد

 "من اینکارو میکنم،حاال دیگه این سوژه ی منه" 
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"اون توشیکاگوعه،و توی شیکاگو محبوبه، پس خیلی  

 با احتیاط عمل کن" 

 به او اطمینان دادم 

 "اون یه قصه داره که من می خوام نقلش کنم"

 چیزیه که دوست داشتم بشنوم" "این همون 

 هلن خندید

"تو کامال زیبایی ریچل ،تو خیلی طنازو خواستنی 

هستی،بامزه و سختکوشی ولی با همه اینا تو تموم  

طول عمرت معصوم موندی،تو دوساله داری اینجا  

کار میکنی و حتی قبل از فارغ التحصیلی کار  

میکردی،ولی تو هنوز یه دختر جوونی که تو دنیای  
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 زرگترها داره فعالیت میکنهب

تو خیلی جوونی که بدونی توی این شهر ثروتمند ها  

 با هم پروتکل هایی  دارن" 

 "میدونم ما معموال برای همین ثروتمندا کار میکنیم" 

"فقط یادت باشه که سنت میتونه مجله رو نابود  

کنه،اون نباید چیزی بفهمه تا وقتی کارت تموم بشه و  

 مجله ببینه"اون عکس خودشو روی 

 زمزمه کردم 

 "اون نمیتونه مچمو بگیره" 

"خیلی خب ریچل، ولی من می خوام جزئیات خیلی  

محرمانه رو کشف کنی،جوری که حس کنم جای  
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اونم و هر روز همون کارایی که اون داره میکنه رو  

 انجام میدم  

نمیدونم چطوری  قراره اینکارو بکنی؟شاید باید از  

 نی"تموم مرد شهر بازجویی ک

با شادی لبخندی زد و انگشتش را روی  موس    

 کامپیوترش گذاشت  

"مشتاقانه منتظر شنیدن در موردش هستم  ریچل،  

االن میتونی بری ،از این سوژه یه قصه دربیارو  

 بنویسش"

 خدای بزرگ! 

 )لیوینگستون ،باالخره سوژت رو بدست آوردی(
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 بشدت گیج و سر کیف بودم

م  کامال از سرخوشی همانطور که بسمت در میرفت

 شروع کار جدید میلرزیدم    

 "ریچل؟"

 در حالی که در شیشه ای را باز کردم صدایم کرد  

 شکمم از استرس بهم پیچید 

 هلن سرش را برایم تکان داد  

 "من بهت اعتماد دارم ریچل"

آنجا ایستادم ، حیرت کرده بودم که باالخره ،و در  

 نهایت اعتمادش را بدست آورده ام  

تظار داشتم ترس بزرگی از شکست خوردنم را با  ان
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 حرفش روی شانه هایم بگذارد ولی اینطور نشد  

 زمزمه کردم 

 "ممنون بخاطر شانسی که بهم دادی هلن" 

"اوه و آخرین مورد ،سنت معموال در دسترس  

مطبوعاتو خبرنگار ها نیست ،ولی استثنائاتی هم  

تو   وجود داشته،و من می تونم به نوعی فکر کنم که

قراره خوش شانس باشی و جزو اون استثنا ها قرار  

 بگیری، 

وبسایت های شبکه های اجتماعی 'رابطش'}یه شبکه 

ی اجتماعی مثل فیسبوک ولی وسیعتره که متعلق به  

خود سنته { رو بررسی کن،برای شروع از اون  
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استفاده کن ،ممکنه  از مطبوعات خوشش نیاد ولی  

ود خودش استفاده  اون یه تاجره و از ما برای س

 میکنه تا  'رابطو' به مردم معرفی کنه" 

 با اعتماد بنفس سر تکان دادم 

و بمحض اینکه از در بیرون رفتم با حالتی عصبی 

 نفسم را بیرون دادم 

 'خیلی خب لیوینگستون تمرکز کن و برو تو کارش!' 

 

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
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و امشب ده ها   باید از سنت اطالعات بدست میاوردم

 ایمیل بود که باید در آپارتمانم بررسیشان میکردم  

با دفتر کارش)سنت( تماس گرفتم ،با یک منشی 

روابط عمومی اش  صحبت کرده و درخواست 

 مصاحبه کردم 

او}منشی{به من اطمینان داد که به من اطالع خواهد 
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 داد  

 با امیدواری گفتم

م خیلی "ممنونم ،من هر ساعتی در دسترسم،رئیس

هیجان زدست که قراره درباره ی آخرین سرمایه 

 گذاری}رابط{ آقای سنت بنویسه"

 برای امروز دیگر کافی بود   

 یکراست به خانه ام رفتم  

خانه ام نزدیک کارخانه ی شکالت بلومر در منطقه  

 ی فالتن بود  

بوی شکالتی که در هوا پیچیده بود عقل را از سرم   

 پراند 
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آن زندگی میکردم پنج طبقه  و در  ساختمانی که در 

 حاشیه ی مرکز شهر قرار داشت  

گاهی اوقات باورش سخت است که در خانه ی  

رویاهایم ...یا حداقل نیمی از آن خانه ی رویایی ام  

 زندگی میکردم 

من کیف چرم،موبایل،کفش پاشنه بلند و کت و   

 دامنی هماهنگ میخواستم  

برای مادرم  دلم میخواست انقدر خودکفا شوم که 

ماشینی که آرزویش را داشت و  خانه ای  برایش  

بخرم جایی که اورا بخاطر اینکه اجاره اش را نداده   

 است بیرون نیاندازند  
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 ولی متاسفانه کارم کساد بود 

حتی قبل از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شوم 

 روزنامه نگار کارمزدی بودم 

 و هیچ درآمد ثابتی نداشتم 

زندگی ات فکر هایی داری ولی زندگی    تو برای 

 همیشه هم آماده ی پذیرفتن ایده هایت نیست  

و بعد یک آگهی در شیکاگو تریبون }یه  

 روزنامه{دیدم  

بنظر میرسید دفتر مجله ی  'اِج'  در جستجوی کسی 

برای پر کردن ستون هفتگی با موضوعات  

مد،سکــس،دوستیابی،نوآوری ها،دکوراسیون و حتی 
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 هایی در مورد حیوانات خانگی بود  یافته 

دفتر مجله در ساختمان دو طبقه ی قدیمی در مرکز  

شهر قرار داشت و به سختی نمایانگر محیط دفتری  

 بود که  در ذهنم مجسم کرده بودم  

طبقه باالیی با خبرنگار ها و میز هایشان اشغال شده  

 بود 

 کف پوش چوبی بود 

،صندلی های  دفاتر تحریریه با رنگ های روشن   

ساتن همیشه پر از وز وز های تلفن ها و گفتگو  

 هایی که افراد با هم میکردند بود  

به جای پوشیدن لباسی که تصور میکردم تمام   
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کارکنان باید بپوشند  هر کسی هر چیزی که دلش  

 می خواست میپوشید 

به همان اندازه که دفتر مجله دیوانه وار است   

 ا هم دیوانه وار بودند  بعضی از مقاالت و ستون ه

 و من عاشق همین بودم

ولی وبالگ نویسان داشتند مارا از دور خارج  

میکردند و وقتی به تیراژ دوم میرسیدیم تقاضا پایین  

 میامد 

'اِج' به چیزی جدید نیاز داشت،و من با درماندگی  

می خواستم  که بتوانم به رئیسم ثابت کنم که می  

 یش بدست بیاورمتوانم همه ی اطالعات را برا
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وقتی  داخل آپارتمان دوخوابه ام شدم هم اتاقی ام را  

 صدا کردم  

 {Gina"جینا؟"}

 صدای جینا را شنیدم

 "ما اینجاییم" 

 {در اتاق خودش بود  Wynnبا وین }

 آنها بهترین دوستانم هستند 

وین موی قرمز و پوستی ککی مکی، صورتی رنگ  

 و بسیار دوست داشتنی داشت  

 ا که پوستی تیره داشت  برخالف جین

ما شبیه بستنی ناپلی بودیم}بستنی رنگارنگو الیه 

@romansara_tarjome



 الیه{

از نظر قد منو جینا قد بلند بودیم ولی وین شبیه یک  

 اِلف}یه موجود قد کوتاه تخیلی { بود 

منو جینا همیشه سعی میکردیم منطقی برخورد کنیم  

 ولی وین با  احساساتش تصمیم میگرفت  

،وین  یک فرهیخته و جینا یک  من دختر کاریی بودم

دختر سکسی بود که هنوز متوجه نشده بود که اگر  

بخواهد می تواند  از مردها به عنوان 

 دیلـــیــدوی}آلــت مصـنوعی{شخصی اش استفاده کند 

 )اگر بخواهد..(

 او واقعا اینرا نمی خواست  
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 کیفم را کنار در گذاشتم  

برگزار   به آنها که پیک نیک بزرگی از غذای چینی 

 کرده بودند نگاه کردم  

من هم به آنها ملحق شدم و  کنارشان روی زمین  

 نشستم 

آنها مشغول دیدن فیلم قدیمی ســـکس و شهر  

 بودند)یه فیلم آمریکایی درام،عاشقانه،کمدی(

در سکوت مشغول خوردن شدیم و آنها به تماشای  

فیلم ادامه دادند ولی من به صفحه ی لپ تاپ توجه  

 نکردم  

 بیش از حد مضطرب بودم و باالخره از دهانم پرید  
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 "سوژمو بدست آوردم" 

 "چی؟"

 هر دو، دست از خوردن کشیدند  

 سر تکان دادم 

"یه داستان کاملو گرفتم،شاید سه صفحه}سه صفحه  

از مجله{ بهم بدن شایدم چهار صفحه ،جهنم... شایدم  

پنج صفحه بستگی به اطالعاتی داره که بدست  

 میارم" 

 چل!" "ری

 آنها با هم فریاد زدند و بسمتم آمدند  

 "بغل بی بغل...گندش بزنن برنجو ریختین زمین" 
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 آنها جیغ کشیدند و عقب رفتند  

 وین فورا رفت تا جارو بیاورد 

 جینا پرسید 

 "خب درباره ی کیه؟" 

 "مالکوم سنت!"

 "مالکوم سنت؟"

 وین گفت 

 "قضیش چیه؟"

 "این ...تقریبا یجور جاسوسیه"

مال از انتظار در حال بیرون پریدن از  آنها ع

 پوستشان بودند  
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 "باید یه قرار مالقات باهاش}مالکوم{ جور کنم" 

 "چطوری؟"

"دارم تالش میکنم یه مصاحبه در مورد 'رابط' جور  

 کنم"

 "اوهوم"

"ولی قراره غیر از مصاحبه مخفیانه دربارش تحقیق  

 کنم،باید پیشش ....دورو باشم"

 "ریـــــچـــل" 

ا روی بازویم کوبید و فریاد زد میدانست که من   جین

 خیلی محتاط هستم

 وین سرش را بشدت تکان داد  
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 "اون مرد خیلی جذابه"

 "شما دو تا دربارش چی میدونین؟"

 لپ تاپم را  بیرون آوردم  

"تو صفحات مجازی چکش کردم و این مرد بیشتر  

 از چهار میلیون الیک تو اینستاگرام داشت"

ت های دیگر رفتیم و حساب توییترش را  ما به وبسای 

 بررسی کردیم 

 از چیز هایی که خواندم تحت تاثییر قرار نگرفتم 

"منشیش بهم وقت مالقات نداد ولی منو تو لیست  

گذاشت،نمیدونم میتونم توی رسانه های اجتماعی  

 خوش شانس باشمو چیز بیشتری ازش بدست بیارم" 
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ار تا سنت  "یه پروفایل سکسیو جذاب برای خودت بز

 ببینتش" 

 "این اتفاق نمیفته "

"بیخیال ریچل، تو باید تا اونجایی که امکان داره  

 خودتو جذاب نشون بدی"

جینا به یکی از عکس هایم در گالری عکس هایم   

اشاره کرد که یک بلوز و دامن دفتری پوشیده بودم   

 ولی سه دکمه ی بین سینه هایم در حال ترکیدن بود  

 متنفرم" "از اون لباس 

"به این خاطر که این عکس چیزایی که داری  

رو}منظور بدنشه{نشون میده،یاال دختر بیا اینکارو  
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 بکنیم"

عکس پروفایلم را عوض کردم و برایش یک پیام  

 فرستادم

 

 

+آقای سنت ،ریچل لیوینگستون هستم از 'اِج' ،اگه به  

من فرصتی برای مصاحبه شخصی در رابطه با  

ن میشم ،من از طریق دفتر 'رابط'  بدین ممنو

کارتون هم درخواست مصاحبه دادم ،همیشه در 

 دسترس هستم...+ 
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 تمام جزئیات را تایپ کردم و فرستادم

 زمزمه کردم 

 "خب بیایین دست به دعا شیم"

 به پروانه های درون شکمم زمزمه کردم  

 "یا پا به دعا" 

بعد از اینکه وین به خانه اش رفت و جینا رفت تا  

 د روی تختم نشستم بخواب

به بالشت تکیه دادم ،لپ تاپم را روی پایم گذاشتم و  

شروع به مکیدن فرویت رول آپم}آبنبات میوه ای  

 رول شده با طعم دهنده ی طبیعی{ کردم  
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 به  عکس مردی که در صفحه ی لپ تاپم بود گفتم 

 "سوژه ی جذاب!" 

تا نیمه شب بیدار مانده بودم و بیشترو بیشتر می  

 خواندم

 Digهمین حاال هم ته و تویش را در آورده بودم  }

up dirt   یجور اصطالح بین خبرنگار هاست

منظورش پیدا کردن مدارک منفی برای بی اعتبار  

کردن و بردن آبروی یه نفر که اکثرا تو مجالت زرد  

 دیده میشه{

 مالکوم کایل پرستون لوگان سنت! 

 بیست و هفت ساله !  
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یه داران قدیمی در شیکاگو  خانواده اش یکی از سرما 

 هستند 

 در روز تولدش مالکوم سر خط خبرها بود 

 در پنج سالگی بخاطر مننژیت به بیمارستان رفت

در شش سالگی در کاراته  کمربند  سیاه  را دریافت  

کرده بود و آخر هفته ها با مادر معاشرتی اش  

}همون ولگرد خودمون{ سوار جت شخصی پدرش  

 ت دیگر پرواز میکردند  از ایالتی به ایال

در سیزده سالگی، او بیشتر دختران مدرسه را  

 بوسیده بود  

در پانزده سالگی بزرگترین دختر باز و بهترین  
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 دروغگو ی کشور بود 

در هجده سالگی،ثروتمند و همچنین  یک حرام زاده  

 ی تمام عیار بود 

در بیست سالگی مادرش را از دست داد ولی در  

نی در سوئیس مشغول اسکی بود  یک دهکده  کوهستا

 و به موقع به مراسم خاکسپاری مادرش نرسید

در بیست و یک سالگی اش او و دو تا از بهترین  

دوستانش کالن کارمایکل و تاهو راث بدنام ترین   

 بچه مایه دار های آن زمان بودند  

 BUGاو صاحب چهار بوگاتی بود ،با پالک های 

1، BUG 2، BUG 3   وBUG 4 
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 انه هایی سرتا سر دنیا داشت! او خ

 خودرو هایی لوکس! 

ده ها ساعت طال!از جمله ساعت تقویم دائمی  طالی  

میلیون دالر 2.3عیار که در یه حراجی به مبلغ 18

 خرید 

 می توانستید بگویید که او یک کلکسیونر است  

از شرکت ها گرفته  تا ،اسباب بازی ها}منظورش  

ست{و ظاهرا زن  ماشین ها طالها و اینجور چیزها

 ها. 

مالکوم تک فرزند بود و بعد از به ارث بردن میلیون  

ها دالر از مادرش و بعالوه ی نشان دادن استعداد  
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فوق العاده اش در تجارت در طی سال ها نه تنها   

میلیاردر  شده بود بلکه سمبل قدرت مطلق در کشور 

 نیز بود    

ی   نه قدرت سیاسی بلکه قدرت قدیمی فوق العاده ا 

 که با پول بدست آمده بود  

سنت در خط معامالت سازمان های سیاسی 

شیکاگوارتباطی نداشت ولی اگر می خواست  

 میتوانست با فشردن چند دکمه وارد آن سازمان شود   

هر سیاستمداری اینرا میدانست... این دلیلی بود که  

همیشان بودن در جناح پسر عیاش را به صالح 

ش اینه سیاستمدارا باهاش  خودشان میدیدند}منظور
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خوب برخورد میکردن چون میدونستن از مالکوم  

 بهشون سود زیادی میرسه{

 سنت بیخودی از کسی حمایت نمیکرد  

عموم مردم، به نوعی، باور داشتند که برای سنت  

اهمیتی نداشت که بقیه چه فکری میکنند ،...او از  

کسی که قصد تصاحبش را نداشت حمایت نمیکرد  

ر مستقیم ،این معنی را میداد که هر کس  پس ،غی

تحت حمایت مالکوم قرار بگیرد نمیتوانست طرف  

 شخص دیگری باشد  

 مالکوم برای توسری خور ها قهرمان بود  

سنت با ارثیه ی قابل مالحظه ای که به او رسیده بود  
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و در سن جوانی با سرمایه گذاری مخاطره آمیز   و  

یاری از هم  تامین،بودجه ی چشم گیری  به بس

مدرسه ای هایش در آیوی لیگ }دانشگاه های عالی{  

در حوزه ی پروژه های فناوری باعث شد در کارش  

به موفقیت های بسیاری برسد در حدی که چند صد  

 میلیون دالر از پدر خود ثروتمند تر شود  

او هنوز هم سرمایه گذاری های مخاطره آمیزش را  

 یریت میکرد  'مد4به همان روش در دفاتر  'ام  

{ و شماره ی مورد عالقه Mبا نام ،اول اسمش}

 {4اش}

شرکتیست که مالکوم در سال های اول شروع  4ام
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کارش  ،بعد از اینکه سرمایه گزاری اش در لیست  

سهام ناسداک}مخفف : انجمن ملی بها گذاری  

خودکار سهام توسط دالل های سهام{قرار گرفت  

آوردن  چندین  ........با یک میلیارد برای بدست

 میلیارد دالر شروع کرد

 {: آخرین سواالت  این بود}در فضای مجازی

پسر شیطون محبوبمون فاش کرده که تا حاال با  〗 

 〖؟"چند تا زن خوابیده

 

 〖؟چرا به ازدواج عالقه ای نداره〗
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چطور اون جذاب ترین هرزه ی مجرد آمریکا  〗

  〖؟شده

 

 : توییتر

 

مم بهت  مالکوم سنت کاش هیچوقت چش@》

نیفته#گوهتو_بخورو_بمیر تو همین االنم مـــــرده به  

 《 حســـاب میای لعنتی

مالکوم سنت تو دوست دخترمو گاییدی،مثل  @》

 《سگ میکشمت 
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مالکوم سنت وقت پرداخت براورد مالیاتیت  @》

 《توی مرکز شهره

 

 : صفحه ی فیسبوک

 

 

سالم مال }مخفف مالکوم{ منو یادته؟،هفته ی  》

 《بهت دادم ،بهم زنگ بزن یا پیام بدهپیش شمارمو  

 

سنت ...آخر هفته میای یه نوشیدنی با هم بزنیم،با  》

زنم تو شهر هستیم)نه اینکه بخوام اونو بیارم 
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،همینجوریش هم به اندازه ی کافی تملقتو 

میکنه}ازش تعریفو تمجید میکنه{ ( بهم پیام بده تا  

 《جاشو هماهنگ کنیم

 

بنظر   عکس های کشتی خصوصیت خوب》

میرسه،چند تا جای اضافه داری؟منو دوستام دوست  

داریم که دوباره باهات یه مهمونی راه  

  بندازیم}منظورش رابطه ی گروهیه{ بوس بوس

):》 
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╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

╬ 

 

 

 وای! 

 زمزمه کردم  

 "تو یه جواهری مگه نه؟"

 تقریبا از نیمه شب گذشته بود که لپ تاپم را بستم  

 مالکو سنت! 

شرط می بندم نیمی از چیزهای که در اینترنت می  

 خواندم غلو و دروغ بود 
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به همین خاطر به تحقیقات معتبر تری نیاز داشتم   

 ....تحقیقات دست اول! 

 نیشخند زدم  و ساعت را چک کردم  

متوجه شدم دیر تر از آن است که به مادرم بگویم که  

 باالخره  سوژه ام را گرفتم .
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 وم فصل د

 

 

 ♤تحقیقات جدید♤
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 : توییتر

 《مالکوم سنت لطفا منو توی توییتر فالو کن@》

 

 

 صندوق پستی ام خالی بود! 

همین حاالیش هم یک پرونده به ضخامت دو اینچ   

در مورد مالکوم سنت بدست آورده بودم  ولی هیچ  

 تماسی از طرف روابط عمومی اش نداشتم

 م نشدنی بود برنامه های امروزم با مادرم هم تما

 قرار بود او را ببینم  

تا حمایتمان را از کمپین ₪پایان خشونت₪ به مردم  
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 نشان دهیم

 ولی مادرم زنگ زد و گفت که نمیتواند بیاید  

رئیسش از او خواسته تا به جای یکی از همکارانش   

 شیفت بایستد  

"متاسفم عزیزم،چرا از یکی از دخترا نمی خوای  

 باهات بیاد؟" 

باش مامان ،یکاریش میکنم،تو یادت نره  "نگران ن

 انسولینتو بزنی"

میدانستم که انسولینش را به موقع مصرف میکند  

ولی دست خودم نبود که هر بار به او برای اینکار  

 زنگ میزدم 
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 اینطوری دیگر ذهنم مشغولش نمیشد  

راستش من خیلی نگران مادرم بودم ،جینا و وین  

ن نگرانی ها  میترسیدند  که خودم را بخاطر ای

 مریض کنم 

می خواستم مقدار زیادی پول پس انداز کنم،اینگونه  

میتوانستم بیمه اش را تمدید کنم و مطمئن باشم خانه  

ای خوب، غذایی سالم و همچنین از مراقبت هایی  

 درست بهره مند می شود  

دلم می خواست هر چیزی که مادرم به من داده را  

ازنشسته شود و بتواند   به او بدهم تا باالخره بتواند ب

 کاری که دوست دارد را انجام دهد}نقاشی{
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همه سزاوارند که کاری که دوست دارند را انجام  

 دهند 

عشقش به من و همینطور خواسته اش برای تامین  

کردن زندگی ام ،او را از خواسته هایش عقب نگه  

 داشت  

حاال می خواستم به اندازه ی کافی کار کنم  تا او  

 بدنبال رویاهایش برود بتواند 

این افشاسازی ،به فرصت های دیگری هم منجر  

میشد و دری بروی چیز های جدید دیگری برایم باز  

 میکرد  

دیوانه وار روی لینک هایی که نام مالکوم سنت  
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داشت کلیک میکردم تا اینکه باالخره جینا کامال  

 آراسته از اتاقش بیرون آمد 

وشی، قراره لباسات  "بهت گفتم باید چیز مناسبی بپ

 رنگی بشه"

 به او یاداوری کردم 

 "این شلوار جین مورد عالقت نیست؟" 

"اوه لعنتی،آره شنیدم چی گفتی  ولی وقتی کمدو باز  

 کردمو این لباسارو دیدم فراموش کردم" 

 جینا به اتاقش برگشت  
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ساعتی قبل از ظهر ،گوشه ای از پارک نزدیک  

 زمین بسکتبال بودیم

.. بهمراه ده ها نفر .... که منتظر دور هم  منو جینا. 

جمع شده بودند و رنگ ها را کنار  بوم نقاشی 

 دیواریمان گذاشتیم 

 یکی از سرپرست ها گفت  

"هممون کسانی رو در جنگ و دعوا از دست دادیم  

 ،عزیزانمون ،همسایه هامون ،دوستانمون..." 

 دو ماهه بودم که پدرم را از دست دادم  

 میدانستم از زبان مادرم شنیده بودم   تمام چیزی که 

"اون یه مرد جاه طلب ،زحمتکش و پر از رویاها و  
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 آرزو های بزرگ بود" 

پدرم از مادرم قسم گرفته بود که هیچوقت نباید  

بگذارد که من کار کنم ،او همیشه نگران این بود که  

زندگی ایدآلی به ما بدهد ،ما آنرا}زندگی ایدآل{ نمی  

 ا اینحال برای پدرم فرقی نمیکرد  خواستیم ،ولی ب

تنها چیزی که جلویش را گرفت یک اسلحه بود که  

نگذاشت هیچ کدام از نقشه های پدرم برای ما عملی  

 شود 

هیچ خاطره ای از چشمان خاکستری اش که شبیه  

 چشمان من بود به خاطر ندارم

 هیچوقت صدایش را نشنیدم! 
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بیدار  اصال نمیدانستم که وقتی صبح ها از خواب 

میشد مثل پدر جینا ترشرو بود یا مثل پدر وین 

 دوست داشتنی ! 

بیاد میاورم که سالها همراه با بزرگ شدنم همسایه 

 ها برایمان پای می آوردند  

 من با دخترانشان بازی میکردم  

بیاد دارم که با  بچه های دیگری هم بازی میکردم  

،مادرم مرا پیش بچه هایی که بخاطر خشونت کسی  

خانوادیشان را از دست داده بودند میبرد تا با بچه   از

 هایشان بازی کنم

سال از مرگ پدرم میگذشت  و هر وقت  23حاال 
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اتفاق بدی می افتاد  آرزو میکردم که کاش میتوانستم  

 جلویش را بگیرم 

هرگز نمیتوانم فراموش کنم که این چه حسی دارد}از  

دست دادن {پس این باعث میشد بخواهد جلوی  

 اتفاقات بد را بگیرم

از روش های مختلف برای درخواست داشتن شهری  

امن  اقدام کردیم...بعضی ها میگفتند بی اثر است و  

بعضی ها میگفتند احمقانه است ... ولی به نظر من   

 آرام ترین صداها هم سزاوار شنیده شدن هستند 

با دستور یکی از سرپرست ها  یکو نیم اینچ از  

ون سینی پالستیکی بزرگ ریختم   رنگ قرمز را در
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 و بعد  دستم را روی سطح سینی کشیدم 

 رنگ قرمز روی نوک انگشتانم را پوشاند  

 سرپرست ادامه داد  

"دستامون رو  بنشانه ی جلوگیری از خشونت در  

شهر،محله و جوامعمون روی این نقاشی دیواری  

 بزرگ  میذاریم"

 د  تلفن همراهم روی جیب  سمت چپ باسنم  لرزی 

 زنی فریاد زد  

 "خیلی خب حاال..." 

 تا سه شمردیم  

 یک! 
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 دو!

 سه... 

دستم را روی دیوار فشار دادم ،جینا هم مثل من  

همان کار را کرد  دستش مثل دست من قرمز بود  

 ولی کمی بزرگتر! 

 بعد از اینکه همه نقاشی هایمان تمام شد بسرعت  

 برای تمیز کردن دستانمان به سمت آبخوری رفتیم  

ینا به شانه ام تکیه داد ،آخ و داد کردم تا از خودم  ج

 دورش کنم  

 نالیدم 

 "رفیق رنگیم کردی!" 
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همانطور که دستانم را خشک میکردم عقب رفتم تا  

 او هم دستانش را بشوید  

در حالی که  جینا رنگ دستانش را تمیز میکرد تلفنم  

 را بیرون آوردم  

رفته و قلبم ریخت چون یک پاسخ از او }مالکوم{گ

 بودم
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 فصل سوم

 

 

 ♤پیام♤
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 'مالکوم سنت... 

هماهنگ کننده روابط  خانم لیوینگستون، دین هستم ،  

حدود ده دقیقه  12عمومی آقای سنت، امروز ساعت 

 وقتشون آزاده پس االن بهتون اطالع  

 دادم .  

 شنبه 

 قبل از ظهر' 11:18ساعت 

 ادم  گفتمهمانطور که پیام را به جینا نشان مید
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 "لعنتی،گرفتمش}وقت مالقات{"

بجای اینکه جینا خوشحالی کند با نگاه معنی داری به  

لباس هایم خیره شد و مثل سنگ سر جایش خشکش  

 زد  

 "اوه نه،نه!" 

 نالیدم 

 "من نمیتونم با این وضعم مالقاتش کنم" 

 "خیلی خب بیا سوییشرتمو بگیر"

حمق  "خدای من ،شوخیت گرفته؟،اینجوری مثل یه ا

 بنظر میام" 

 جینا سوییشرتش را دور کمرم گذاشت و محکم بست 

@romansara_tarjome



"ریچل ،تمرکز کن،هیچ مغازه ای این دورو ور  

 نیست ،وقت هم نداری تا بخوای لباستو عوض کنی"

نگاه وحشت زده ای را با هم رد و بدل کردیم  و بعد  

 هر دو با هم لباس هایم را بررسی کردیم  

همراه تاپی زیرش  و  من یک شلوار پیشبندی جین ، ب 

سوییشرتی قرمز پوشیده ام که لکه های رنگی اینجا  

 و آنجا دارد  

" شبیه یه هرزه ی شلخته تو روز شست و شو بنظر  

 میرسم"

 جینا چهره در هم کشید و گفت

 "یکم رنگ رو گونته"

@romansara_tarjome



 خرناسی کشیدم و به کائنات در دلم گفتم 

دیل  'دفعه ی بعدی که یکی از رویاهامو به واقعیت تب 

کردی میتونی مطمئن بشی لباس مناسب تری پوشیده  

 باشم؟'

انگار که جینا ذهنم را خوانده باشد ،سعی کرد به من  

 انرژی بدهد

"یاال ریچل ،لباس هویته یه دخترو نمیسازه،هی  

 ،حداقل تو برهنه نیستی"

سعی کردم موهایم را به یک  روش حرفه ای   

 بپیچانم  ...و نه!

 تر شدهظاهرا بسختی کمی به
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 از این وضعیت کامال متنفرم ! 

وقتی سوار  تاکسی شدم به پهلو نشستم چون گمانم   

وقتی جینا داشت دستانش را  بعد از من میشست 

 کمی رنگ روی پشتم گذاشت

فقط چند ثانیه بعد از نشستن حس کردم که  پشتم به  

صندلی چسبیده}بخاطر رنگ{ و من حاال بطرز  

متنفرم  جوری که معده   دیوانه واری از این وضعیت

 ام به درد آمد  

 از راننده خواستم آینه ی  مسافر را باز کند  

 در آینه به خودم خیره شدم و گفتم 

 "اوه خدای من"
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 و آنجا در آینه من هستم، 

موهای بلند بلوندم بصورت شلخته دم اسبی بسته شده  

بود و رنگ هایی کنار گردنم دیده میشد که شبیه 

 نگ پریده ام بود  خون  روی پوست ر

 نالیدم 

 "اوه خدای من"

 این زنیست که مالکوم سنت مشهور قرار است ببیند؟ 

و اگر در تاکسی فکر میکردم این وضعیت چقدر  

نفرت انگیز است  ،نمی دانستم که وقتی به ساختمان  

'برسم چقدر زیاد از این وضع متنفر  4شرکت 'ام

 میشوم 
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بزرگ   این ساختمان در حالی که با پنجره های

پوشیده شده بود بدون هیچ دیواری تقریبا به اندازه ی  

برج بود....ظاهرا میگفتند که شبیه برج ویلیس}یه  

برج بلند در شیکاگو{است ولی این ساختمان به اسم  

 برج گند زده بود }بس که بزرگه{

در داخل البی از ابتدا تا انتها  و از طرفی به طرف 

و گرانیت پوشیده  دیگر زیر پایم  زمین  با مرمر 

 شده بود  

سازه های فوالدی  پله های شیشه ای را نگه 

 میداشتند که به البی طبقه ی دوم منتهی میشدند

میتوانستم آسانسورهای شیشه ای را ببینم که به باال  
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 و پایین میرفتند  

' مانند یک کالب شبانه مشوش کننده و مانند یک  4'ام

 موزه ساکت است

گردان عبور میکردم حس   در حالی که از درهای 

دختر بادکنک فروشی را داشتم که بادکنک هایش را  

 فراموش کرده با خودش بیاورد 

 اوه لعنتی! 

 حاال دیگر چیزی مساعد نیست  

 همه ی افراد در البی به من نگاه میکردند  

 'نمیتونم اینکارو بکنم 

 نمیتونم اینکارو بکنم 
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 از پسش بر نمیام! 

 ن حواستو جمع کن لیوینگستو

 آره تو از پسش بر میای!' 

 چانه ام را باال دادم و با غرور بسمت پذیرش رفتم 

"ریچل لیوینگستون هستم با مالکوم سنت قرار  

 مالقات داشتم" 

 بی حرف به من نگاه میکردند  

 چشمانش کارت شناسایی  ام را بررسی کرد  

 کمی اخم کرد  

فوتی کوتاه نبودم ولی حس میکردم  5.7با قد  

 چکتر میشومکوچکو کو
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 همانطور که همانجا منتظر بودم بدنم منقبض شد  

 در سکوت در حال تحقیر شدن بودم

 همانطور که نگاهش به کفش ورزشی ام بود گفت  

 "طبقه ی باال"

 گندش بزنند! 

با همان غروری که توانستم  جمع کنم بسمت  

 آسانسور رفتم 

آسانسور بسمت باال حرکت کرد و تا زمانی که فقط  

تنها در آسانسور بودم کسانی که همراهم سوار  خودم 

شده بودند با آن لباس شیک سیاه و سفید به من خیره  

 نگاه میکردند  
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 تنش عصبی ام بیشترو بیشتر میشد   

شرط میبندم اگر ویکتوریا با  لباس های من  اینجا  

ظاهر میشد خودش را میکشت ،حتی اگر برای  

 پوشیدنش به او پول میدادند 

 توریا اینجا نیست ریچل فقط خودتی''ولی ویک

آسانسور دینگ دینگ صدا داد و من قدمی به بیرون  

 گذاشتم

چهار میز آنجا قرار داشت دو تا سمت راست و دو  

تا سمت چپ ، و درهای شیشه ای....مات  بزرگی  

 آنجا بود که او}مالکوم{را از دید پنهان میکرد

ال  آن در های شیشه ای مات مثل دژی بود که  کام
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محافظه کارانه آن اتاق را شخصی میکرد و این  

 بطرز عجیبی قابل درک است  

این درحالی بود که آن دیوار شیشه ای مات  انگار  

 دسترسی دنیا را به آن مرد غیر ممکن نشان میداد  

یک زن بسمت میز آمد و با حرکتی اشاره کرد تا  

 روی صندلی سمت چپ بنشینم

ه ای را لبه ی  زیر لب تشکری کردم ،چند دقیق

صندلی نشستم و به چهار  منشی  اش که  به روش  

های مختلفی  کامال تیز هوش و جذاب بنظر میامدند   

و  بطور مداوم به تماس ها جواب میدادند  نگاه  

 کردم
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 همیشان با هماهنگی کامل با هم کار میکردند  

در یکی از آسانسور ها باز شد و مردی بلند قد و  

  چشمگیر نمایان شد

همانطور که او قدم برمیداشت و  مردانی  هم  

بدنبالش بودند هوشیاری زنانه ی خالصی مرا در  

 برگرفت 

شانه هایی ستبر،موهایی سیاهو براق،کت و شلواری  

طراحی شده و شیک،پیراهنی سفید مثل برف،و قدم 

 هایی که می گفتند قصد بلعیدن دنیا را دارند  

ی از کسانی  پوشه ای که در دستش داشت را به یک

که دنبالش میکردند داد و بعد از دادن دستوراتی به  
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آنها ،همیشان بسرعت تیر  از دور و اطرافش رفتند  

 و او بجلو حرکت کرد  

از کنارم مانند نیرویی جوشان  مثل طوفان عبور 

 کرد و  درون اتاق شیشه ای نا پدید شد  

 و مرا گیجو آشفته رها کرد 

موهای تیره ،پشتی پهن   آخرین چیزی که از او دیدم 

و جذاب ترین باسنی که در حال راه رفتن در  

 شیکاگو دیده بودم 

 بود

برای لحظه ای حس کردم که حرکت دنیا سریعتر  

شده و بعد در ده ثانیه ....همه چیز متوقف شد دقیقا  
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 همان لحظه ای که ازکنارم عبود کرد  

 مثل یک صاعقه!

و وارد   یکی از منشی ها بسمت در شیشه ای رفت

اتاقی شد که آن مرد در آن ناپدید شده بود ،سه منشی 

دیگر به در اتاق جوری خیره شده بودند که انگار  

آرزو میکنند که آن صاعقه}مالکوم{کمی به آنها  

 نزدیکتر شود  

 ناگهان  بذهنم رسید!

 ماکوم سنت مثل طوفان بود 

 بله!طوفان! 

 از وحشت بدنم به گزگز افتاد! 
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ی ام نگاه کردم و بله آنها هنوز  به کفش های ورزش

هم همان کفش های ورزشی ام بودند)انتظار داشتم با  

 دیدن مالکوم ناپدید شوند( 

 ااوه! 

متوجه شدم که وقتی منشی بداخل اتاق رفت در را  

نیمه باز گذاشت دست خودم نبود ولی به جلو خم  

 شدم تا حرف هایشان را بهتر بشنوم

 قه وقت داره" دقی 10وقت داشت و فقط 12"ساعت

نتوانستم جواب مالکوم را بخاطر ضربان شدید قلبم  

 بشنوم

"و...آقای سنت....این...خبرنگاره لباساش ....یذره  
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 ...اومم غیر متعارفه"

 اوه خدا هنوز هم نمیتوانستم صدای سنت را بشنوم

"از 'اِج' ،یه مجله با تیراژ کم ،دین فکر میکرد   

کنم تا بتونیم اطالع   مهمه که از هر رسانه ای استفاده

 رسانی هامون رو باال ببریم"

با شنیدن صدای خشن ،عمیق  و مردانه ای که   

 زمزمه ی نامفهومی کرد پوستم مور مور شد  

 منشی جواب داد

 "ریچل لیوینگستون"

وقتی صدای  نامفهوم و عمیقش  را دوباره شنیدم   

 احساس لرز به من دست داد  
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تم تا ریشه ی موهای  لرزش ها از باالی ستون فقرا

 دم اسبی ام  ادامه داشت  

هیچوقت اینطور نلرزیده بودم حتی وقتی که بیرون 

 از خانه از سرما یخ زده بودم  

 نکند بخاطر اعصاب باشد؟

 منشی باالخره گفت 

 "بله آقای سنت..." 

بیرون آمد و کامال موفق نشد تا این واقعیت که   

 دستپاچه شده را پنهان کند  

 بعدی هستم!}که قراره دستپاچه بشه{و من نفر  

بنظر میرسید که انگار من به همراه یک قوطی  
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رنگ در مخلوط کن ریخته شده ام و حاال مرا  برای  

 سرگرم کردن کوچکی  پیش آن مرد فرستاده اند  

او}منشی{کنار در ایستاد و همانطور که در را باز  

 میکرد گفت 

ده  "آقای سنت امروز واقعا سرشون شلوغه،از 

 دقیقتون لذت ببرید"

سعی کردم جوابش را بدهم ولی آنقدر دستپاچه بودم  

که همانطور که بلند شدم و بسمت در حرکت کردم با  

 جان کندن یک ... 

 "ممنونم" 

 از دهانم بیرون آمد 
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روی دیوار ده ها صفحه نمایش از فهرست تیکر  

بورس}فهرستی از تغییر بعضی از اوراق بهادار که  

یشه که کاهش یا افزایش سهام  هر لحظه چک م

 خودشون و بقیه رو ببینن{

 وجود داشت  

 هیچ گیاه زنده ای در اتاق نبود

بجز  کف سنگی  و تکنولوژی ،چیز زیادی وجود  

 نداشت 

 انگار که این مرد به چیزی احتیاج ندارد  

پنجره ها ی باز  منظره ای از شیکاگو را نشان  

ن نگاه کنم   میدادند ولی نتوانستم مدت زیادی به آ
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 چون نگاهم به او افتاد  

ــــ در لباس آرمانی اش شبیه طوفانی نیرومند ولی  

 آرام میماند 

ـــبا نیروی طوفانی اش جوری بسمتم میامد که تقریبا  

 انگار غیرزمینیست

 وای! 

 هر قسمت از بدنش فوق العاده بود! 

 صورتش!

 جذبه اش! 

 شانه هایش! 

 چشمانش! 
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 عال بود! چشمانش مانند آتش فشانی ف

 ــــ سبز و عمیق مانند رود جاری ! 

ولی خط باریک  یخی که درون چشمانش بود  تقریبا  

 برایم  جیغ میکشیدند تا گرمشان کنم

 "خانم لیوینگستون" 

دستش را برایم دراز کرد  و وقتی انگشتانم را در  

چنگ دست گرمش گذاشتم  متوجه شدم که نمی توانم  

 نفس بکشم

 دهانم را قورت دادم  سر تکان دادم و آب

لبخند احمقانه ای را روی صورتم نشاندم و همانطور  

که دلهره و ترسم روبه افزایش بود  دعا کردم که  
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 دستم را ول کند  

روی صندلی اش نشست و با بیغیدی به آن تکیه داد   

 ... 

با ژست فریبنده ی خودمانی نشسته بود ولی من می   

یگرفت را  توانستم انرژی که از وجودش نشات م

 حس کنم 

 باالخره زمزمه کردم 

 "آقای سنت" 

اصال به  پوششم توجه نداشتم ولی حاال در وسط 

چنین جای لوکس و مجللی باید شبیه یک احمق بنظر  

 میرسیدم
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 او هم ساکت و متحیر به من خیره شده بود 

شرط میبندم که من اولین زنی هستم که برای  

ی آمده  مالقاتش با چنین پوشش و کفش های ورزش

 است  

شرط میبندم هر کسی که برای دیدنش میامد بهترین  

 لباس هایش را میپوشید

 لعنتی! 

 به ساعتش نگاه کرد و وقتی حرف زد از جا پریدم 

"ساعت  تیک تاک میکنه  خانم لیوینگستون}اشاره به  

 گذر وقت ده دقیقه ایش{پس ممکنه شروع کنید؟"

رد   به صندلی که روبروی میزش بوداشاره ای ک 
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.....آیا می توانستم بگویم که صدایش واقعا یک  

 تجربه جدید است!؟

 بله صدایش کامال یک تجربه ی جدید بود 

جای تعجبی نبود که مردم در فضای مجازی راجع  

به او حرف میزدند  ....حاال میدانستم که او میتواند   

 کسی که فقط صدایش را شنیده، به آتش بکشد 

 داشتفکی استخوانی و باریک  

ابروهایش دو برش تیره باالی چشمانی  عمیق با  

 مژگان بلندش بودند  

لب هایش شهوت انگیز بود ، و گوشه هایش کمی  

 کج شده  
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 از آن نوع لب هایی که جینا به آنها میگفت 'خوردنی'

 باالخره گفتم 

 "ممنونم که قبول کردین منو ببینین آقای سنت"

 "همون سنت کافیه"

 اد  به صندلی اش تکیه د

بخاطر اینکه باالخره چاره ای نداشتم  به جز اینکه   

روی صندلی که اشاره کرده بود بنشینم و او روی  

هر حرکت کوچکم تمرکز کرده بود آدرنالین درون 

 خونم جریان یافت  

با سعی برای نادیده گرفتن رنگ روی لباسم با حالت  

رسمی و خشک تلفن همراهم را بخاطر  سواالتی که 
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 اده کرده بودم بیرون آوردم  در آن آم

"خب،توجه اصلی من ، مطمئنا شبکه اجتماعی 

جدیدتونه که اولین برنامه ایه که با فیسبوک رقابت  

 میکنه..." 

دست خودم نبود ولی متوجه شدم که  درحالی که   

 روبرویم نشسته از دیدن لباس هایم پریشان شده  

میتوانستم چشمانش را حس کنم که روی من است و  

 ا بررسی میکند  مر

 نکند که از لباسم منزجر شده؟

می توانستم حس کنم که چشمان جذابش روی من  

 است که باعث شد دست پایم را گم کنم 
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در صندلی اش جابجا شد  و با دستش صورتش را  

 پوشاند 

 داشت لبخندش را از من قایم میکرد؟ 

 اوه خدای من !  

 سینه اش کمی حرکت کرد؟ 

 ید! او بخاطر لباسم میخند

 همچنانکه مانند مجسمه خشک شده بودم  

دستپاچه بودم  و با آشفتگی کنجکاوم که  رنگ   

 روی صورتم هست یا نه! 

 "همونطور که میدونین..." 

خودم را مجبور کردم تا ادامه دهم  ولی اوه خدایا  
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 من خجالت زده و تحقیر شده بودم  

"سرمایه گذار ها تعجب نکردن که قراره 'رابط' به  

 خصوصی بمونه..." صورت 

وقتی ایستاد و آنطرف دفتر کارش رفت با نگاهم  

 دنبالش کردم  

جوری راه میرفت که فقط مرد های با اعتماد بنفس   

 راه میروند  

وقتی دوباره بسمت من آمد  و با چیزی که بنظر  

پیراهن  تمیز مردانه بود همه چیز را ناخوشایند تر  

 کرد  

 "بیا اینو بپوش"
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 اوه ،اوه 

 بزنند! گندش 

 پیراهن خودش بود؟

 "اوه نه" 

چشمانش با حالت حیرت زده ای که قبال ندیده بودم  

با کنجکاوی و موشکافی از باال تا پایین براندازم  

 کرد  

 "اصرار می کنم خانم لیوینگستون"

 لبخند کم رنگی زد  

 تپش قلبم سرعت گرفت 

 اعتراض کردم و سرم را تکان دادم 

@romansara_tarjome



 "با احترام نمیتونم...." 

 من اشاره کرد   به

 "اینجوری خودت راحتتری" 

 احساس کردم که داغ شدم 

 و او فقط با برقی در چشمانش لبخند زد 

ایستادم تا پیراهن را از او بگیرم ،با دستانی لرزان  

دکمه هایش را باز کردم ،بعد دستانم را درون آستین 

 هایش گذاشتم  

و در حالی که او بسمت صندلی اش میرفت  شروع  

 دکمه هایم کردم   به بستن

اینبار حرکاتش کند بود...تقریبا درنده و مانند یک  
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شکارچی.... چون همانطور که راه میرفت چشمانش  

 را از رویم برنمیداشت 

 هرچند سعی کردم سرعت انگشتانم را بیشتر کنم  

ولی احساس بی عرضگی و دست و پا چلفتی بودن 

 بیشتری میکردم

م بود...پیراهنی که  پیراهنش تقریبا تا وسط ران های

او لمسش کرده بود سینه هایش ...روی پوستش...  

قبال آن پیراهن را لمس کرده بود ناگهان نمیتوانستم  

جلوی فکرم را بگیرم که این پیراهن روی بدن او  

 بوده! 

بدن مردانه ای که آرزوی کل شیکاگو بود دوباره به  
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 آرامی روی صندلی اش نشست 

 زمزمه کردم 

 "خوب شد!" 

 ی اصال خوب نبود  ول

 حاال ابدا هیچ چیزی خوب نیست! 

نوک گوش هایم داغ شده بود و چشمانش جوری 

 بیرحمانه برق میزد که انگار میداند  

 "به تو بیشتر میاد تا من"

 زیر لب گفتم 

 "سربه سرم میذارین آقای سنت؟"

 دوباره روی صندلی ام نشستم
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پیراهنش بوی صابون میداد ،یقه اش آهار داشت و  

 کنار گردنم شل قرار میگرفت  

 خدایا ،در پاهایم احساس ضعف می کردم 

اگر حتی خودم را جلویش برهنه میکردم نمی 

توانستم در این حد احساس ناخوشایند و آسیب پذیری  

 داشته باشم  

 با خنده گفتم 

 "خیلی خب،موفق شدی پیراهنو بهم قالب کنی"

 برای صمیمیت بیشتر خودم را تحقیر کردم! 

ل سواالی کوفتیتو بریز بیرون ،و همونطور که  'ریچ

داری سواالتتو میریزی بیرون واقع گراییتو هم بریز  
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 بیرون لطفا' 

 گوشی اش زنگ خورد

آنرا نادیده گرفت و من  متوجه شدم که او به  اظهار  

 نظرم میخندید  

گوشه ی لب هایش بطرز دلفریبی باال رفت  و دندان  

زه اش سفیدتر های یکدستش در برابر پوست برن

 بنظر میرسید  

 لبخندش! 

 اوه! 

 دلم بطور ناگهانی ریخت ! 

 "نمی خوایین جواب بدین}به تلفن{؟"

@romansara_tarjome



 بی پرده گفت 

 "نه" 

 ادامه داد 

 "لطفا ادامه بدین،وقت کمه" 

 تلفنش دوباره زنگ زد  

 به صفحه اش نگاه کرد و چشمانش را باریک کرد  

 ترغیبش کردم 

 "جواب بدید لطفا!" 

رای لحظه ای هم که شده نگاهش را  نیاز داشتم ب

 بسمت دیگری برگرداند  

 چه اتفاقی داشت برای زندگی ام می افتاد؟
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 من پیراهنش را پوشیدم! 

 باالخره زمزمه کرد 

 "میبخشید"

 تماس را وصل کرد صندلی را کمی چرخاند  

همانطور که سوال هایم را دوباره از تلفن همراهم  

 م بیرون می آوردم نفسم را بیرون داد

و همانطور که پلک نمیزدم  درحالی که او به تلفنش  

 با دقت گوش میداد  حاالتش را بررسی می کردم

هیچکاری نمیکرد بجز اینکه آنجا نشسته بود و گوش  

میداد  جواب تماس را میداد و گویی در حال بلعیدن  

 تمام اکسیژن در اتاق بود  
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انگار داشت ،برازندگی،وقار،ثروت،باتجربگی و  

 چیز هایی قدرتمند را فریاد میزد   داشتن

گفته بودند که او یکبار از باالی ساختمانش پریده}با  

 چتر نجات{ 

او هم در تجارت و هم خارج از آن ،گستاخ و شجاع  

 بود 

دیشب تمام چیز هایی که خوانده بودم را باور نکرده  

بودم و حاال مطمئن نیستم که آن حرف ها دروغ 

 باشد  

 انرژی کامل جریان داشتدر آن لباس ها یک 

جوری آن لباس ها بتنش نشسته بودند که انگار  
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پوست دومش است....لعنت انگار که گاهی همانطور  

 که آن ها در تنش هستند میخوابد  

زیر پیراهن سفیدش می توانستم عضالت چشمگیر   

 بازو ها و سینه اش را ببینم  

هیچ عکسی که در اینترنت دیدم واقعا جلوه ای از  

ست برنزه و استخوان بندی فوق العاده اش را  پو

 کامال  نشان نداده بود

 مطلقا! 

 صورتش بحدی دلفریب بود که محوش میشدم

و حتی نمی توانستم  نگاهم را روی بدنش بی حرکت  

 نگه دارم  
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حاال میفهمیدم که چرا تختش پر طرفدار ترین نقطه 

 ی شهر است  

ی  مثل قبل سر جایش نشست و ما برای لحظه ا 

 نگاهمان در هم گره خورد  

 "حاال می خوایین ادامه بدین خانم لیوینگستون"

 به تلفنم اشاره کرد  

 بی اختیار از دهانم پرید 

 "باعث سرگرمیتون شدم؟"

یک ابرویش را باال برد ،بنظر میرسید سوالم را در  

 ذهنش تجزیه و تحلیل میکند 

 انگشتش را روی میز گذاشت  
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 ره ...نقاشی میکنی؟""باعث کنجکاویم شدی...آ

"امروز صبح  توی پارک بودم ،با اعضای انجمن  

گاهی اونجا جمع میشیم ،سعی میکنیم که در  مقابل  

خشونت های خیابانی،دعوا های گروهی  و بطور  

 کلی فروش مواد مخدر فعال باشیم" 

 بدون اینکه خم به ابرو بیاورد گفت 

 "حاال فعال هستی؟"

کنجکاو است یا به سادگی   مطمئن نیستم که او واقعا   

تصمیم گرفته که نمی خواهد اجازه  دهد تا مصاحبه  

 ای با او انجام دهم  

فکرم بسمت سواالتم برگشت ،به اینکه چقدر میتوانم  
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 از او اطالعات بیرون بکشم 

دهانم را باز کردم تا سعی کنم کاری کنم که روی   

 خوش به من نشان دهد 

 شاید با کمی چاپلوسی و تملق! 

ولی یکی از منشی هایش داخل آمد و مانع حرف 

 زدنم شد

 "آقای سنت ،از چین تماس دارین"

 همانطور از کنار در نگاهی به ما انداخت و گفت 

 "و ماشین آمادست"

 سنت از صندلی اش بلند شد 

همانطور که دستش را دراز کرد تا کتش را بردارد  
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 عضالتش به پیراهنش چسبید  

}کاله تیم بیسبال شیکاگو{را    او کاله شیکاگو کابزش 

 از کنار میز برداشت  

 نمی خواستم آنجا مزاحمش شوم پس باالجبار ایستادم  

سرش را بلند کرد تا برای آخرین بار نگاه گزرایی  

 به من بیاندازد 

 سرش را برایم تکان داد و اضافه کرد

 "جالب بود ریچل"

احساس وحشتناکی برای از دست دادن این فرصت  

نه ام سنگینی میکرد و با هر قدم محکم و  روی سی

استواری که بسمت در برمیداشت سنگینی اش بیشتر  
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 میشد  

 اوه خدای من! 

 همین؟!

 "آقای سنت میتونین دوباره باهام مالقات ....." 

 او همین حاالیش هم در آستانه ی در باز بود 

 منشی اش یک دفترچه ی زرد رنگ  در دستش بود  

تیره اش را پایین آورد و   همانطور که سنت سر  

بسرعت نگاهی اجمالی به برگه ها می انداخت منشی 

 آنها را ورق میزد  

پشتش تماما عضله بود و از شانه های پهنش تا کمر  

باریکش که کامال در کت سیاه گرانش پوشیده شده  
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 بود،   شبیه یک مثلث وارونه میماند  

همانطور که یکی از منشی هایش کنار آسانسور 

 تظر ماند یکی دیگر از کارکنانش به او توپی داد من

 یک توپ بیسبال ! 

 البته چرا که نه!

یا توپش را میبرد که بازیکنان، امروز برایش امضا   

کنند و یا میخواست این توپ را  در ورینگلی فیلد}یه  

 ورزشگاه بیسبال{  پرتاب کند  

 نگاهی اجمالی به منشی هایش انداختم

 پ کردن بودند  دوتایشان در حال تای 

 یکی از آنها کنار آسانسور منتظر بود  
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 و یکی هر لحظه کنارش... آویزان بود  

همانطور که او داخل آسانسور شد چشمان همیشان 

 روی او بود  

 انگار تا وقتی او نرفته کسی نمی توانست نفس بکشد  

 حتی من!

وقتی آسانسور حرکت کرد  منشی ها سر میزشان 

 برگشتند  

 ! بغیر از من

هرگز کسانی را ندیده بودم که مثل آنها مشتاقانه سر 

 کارشان باشند  

همانطور که به روشی که یکی از آنها اجازه داد  
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 وارد اتاق کارش شوم فکر میکردم لبخند زدم  

روی پالک اسمش نوشته شده بود  

 کاترین.اچ.اولسیس.

 محافظه کارانه حالت صورتش کمی عبوس بود  

 نداشت؟''برای سنت فایده داشت،

 دردلم از آن ها پرسیدم 

 'اون با شما دخترا خوابیده مگه نه؟'

 این چیزیست که واقعا می خواستم بدانم 

 "می تونم کمکتون کنم؟"

"بله، می خواستم بدونم که امکان گذاشتن قرار  

مالقات دیگه ای با آقای سنت هست،وقت نشد که  
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موضوعی که به خاطرش اومده بودم رو پوشش بدم  

م حداقل یه ساعت بهم وقت بدین یا حتی دو  ،میخوا

 ساعت اگه خواسته ی زیادی نیست" 

 به من گفتند که بعدا به من خبر می دهند  

ناگهان هر چهار نفرشان به من و پیراهنی که برای  

رئیسشان بود خیره شدند و هیچکدام خوشحال بنظر  

 نمیرسیدند  

 اوف!

ا آخر  منشی هایش از من متنفرند و احتماال سنت هم ت 

 'را ممنوع میکند 4عمرش ورودم به 'ام

وقتی با تاکسی به آپارتمانم برگشتم  خیلی ناامید شده  
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بودم  و صحنه را بار ها و بارها در ذهنم تکرار  

کردم  و سعی کردم چیزی پیدا کنم که بتوانم از آن  

 استفاده کنم  

اول کمی تالش  کردم تا شرمساری ام را از خود  

 دور کنم  

 یده ای از مالقاتم را بیاد آوردم  و بعد چک

 شروع به یادداشت کردم 

 

وقت شناس بود و با کارمندانش با احترام رفتار  

 میکرد =رئیس خوب 
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حتی وقتی آنجا نشسته بود بنظر میرسید که همیشه 

اتفاق هایی در سرش در حال رخ دادن است )به چه  

 چیزی فکر میکرد؟ سکس؟(

 

گاهی بود که تا بحال  نگاه خیره اش.....عمیق ترین ن

دیده بودم )آیا این نشان میداد که مردیست که می  

 تواند ذهن مردم را بخواند؟(

 

 او پیراهنش را به من داد  

 

 این یک کار غیر منتظره بود 
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 غیر منتظره! 

 بله این کلمه الیق خودش بود ! 

خونسردو خوددار با انرژی طوفانی که با افساری  

چیزی ژرف  و جذاب  محکم مهارش کرده بود ،و  

 را در درونش پنهان میکرد 

آستین پیراهنش را از آرنجم پایین آوردم و آنرا در  

 آوردم  

بعضی اوقات داستان هایم با لیستی از کلمات شروع  

 میشد  

 در پایان این لیست باید با چهار چیز کار میکردم  
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پس بخاطر این چهار چیز این مالقات را ترتیب داده  

 بودم

با شواهد عینی ناچیزی که بتوانم از آن  چهار چیز 

 کمک بگیرم  

 و دلریزه ی عجیبی که در دلم حس میکردم.... 

 و بوی  خوب و فوق العاده ی پیراهنش! 

 

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 
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 وقتی جینا از سر کارش برگشت اعتراض کرد 

"این پیراهن مردونه اینجا چکار میکنه؟ اینجا یه  

 "مکان زنانه ی مقدسه

"اون بخاطر من پریشون شده بود  و پیراهنشو داد به  

 من"

جلوی کامپیوتر خاموش نشسته بودم و دیگر هیجانم  

 فروکش کرده بود

معموال از نشستن جلوی صفحه ی کامپیوتر خوشم 
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میامد ....کامپیوتر شبیه مکان خوش گزرانی ام بود  

و از اینکه حاال هیچ اطالعاتی نداشتم باعث شده بود  

 ق و عبوس شوم بدخل

حتی با اینکه یک بسته از چوب شور گیاهی با  

ماست چکیده کنارم بود باعث روبراه شدن خلق و  

 خویم نشد

"بجای اینکه لباساتو دربیاره تورو پوشوند؟ اون  

 چجور هرزه ایه؟"

"جینا ما تو دفتر کارش بودیم،اون یه کار فرمای  

خوب با اصول اخالقی خاص خودشه ،مثل روز  

 که اون تجارتو با لذت قاطی نمیکنه" روشنه
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 جینا جلو آمد و درون ماستو چوب شورم شیرجه زد  

"سنت برای لذت زندگی میکنه،اون امپراطور 

 لذته....اون اخمت واسه چیه؟"

ناله ای کردم ،لپ تاپم را کنار گذاشتم و  روی تخت  

 ولو شدم  

"باید پیراهنشو پس بدم،و اثر انگشتای کثیف کوفتیت  

 به گند کشیده" اونو

 "چرا باید پسش بدی؟" 

"من هیچوقت...میدونی دیگه ،هیچوقت از یه پسر 

هدیه نگرفتم ،این باعث میشه احساس ناخوشایندی  

 داشته باشم"
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"تو فرصت گرفتن چیزی از پدرت ،یا برادر و یا  

حتی یه دوست پسر رو نداشتی ولی هنوزم باید هر  

ون اعتماد  وقت کسی هدیه ای بهت میده قبول کنی چ

به هر کسی خیلی مزخرفه و گرفتن هدیه چیزیه که  

 اغلب اتفاق نمی افته"

 سر تکان دادم 

"من لباسشو نگه نمیدارم،چیز دیگه ای هست بخوای  

 دربارش بگی؟"

چوب شور دیگری برداشت و کفش هایش را از  

 پایش در آورد 

"اون میلیاردره احتماال ده ها پیراهن که هنوزم 
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ه داره ،هنوزم نقشه داری که پسش  برچسبش روشون

بدی؟ تو اصال میتونی دوباره به شرکتش پا  

بزاری؟تو چیزی شبیه دارنده ی نشان ممتاز ثابت  

 'هستی  یا چی؟"4شرکت 'ام

 اعتراف کردم 

 "نه"

تلفنم را از روی میز تحریرم برداشتم و اینترنتم را  

روشن کردم پس جینا می توانست پیامی که برایم  

 ند  آمده ببی

 

 +موضوع:مالکوم سنت  
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 خانم لیوینگستون دین هستم  

آقای سنت میتونن دوشنبه شمارو مالقات کنن،ما  

بعضی از  جلسات دیگه ی ایشون  رو فشرده کردیم  

بعد از  3پس  اگه مشکلی ندارین آقای سنت ساعت  

 ظهر میتونن شمارو مالقات کنن+ 

 جینا گفت  

 "ریچل"

 سیخونکی به دستم زد  

 ی دختر!" "باید بر 

به آرامی نیشم باز شد و به پیراهنش خیره شدم انرا  
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 برداشتم و پشت در اتاق خوابم آویزان کردم  

میگویند اگر چیزی را از ته دلتان بخوایید آنرا بدست  

 میاورید  

 و این اتفاق افتاد! 

خب این اولین بار در زندگی ام بود که چیزی را تا  

واستم خودم را  این حد می خواستم ،آنقدر شدید می خ

 ثابت کنم  که در نهایت داشت همه چیز جور میشد  

 سنت وقت مصاحبه ی  دیگری به من داد. 

او وظایف  دیگری هم داشت ،ولی دوباره می   

 خواست مرا ببیند  

حتی بعد از افتضاحی که بخاطر لباس هایم در جلسه  
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 ی اول با او به بار آوردم  

تم جلوی  موج  این فوق العاده بود  و من نمیتوانس

بعد از  3تازه ای از اشتیاق، بخاطر قرار ساعت   

 ظهر که در درونم میخزید را بگیرم  
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 فصل چهارم  

 

 

 ♤دوشنبه♤
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یک اتومبیل رولز روییس براق وسط راه ماشین  

' پارک بود  و انوار خورشید 4روی شرکت 'ام

 باعث شده بود سقفش بدرخشد 

ی پیاده شدم  یک راننده  همان لحظه ای که از تاکس 

 ی یونیفرم پوش به من نزدیک شد   

 "خانم لیوینگستون؟"

 بی حرف و بطور رسمی  سر تکان دادم 

کالهش را برای احترام برداشت ،راهنماییم کرد  و  

 بسرعت در پشتی را برایم باز کرد  

به داخل ماشینی که سنت آنجا نشسته بود و با تلفنش  

 میکرد نگاه کردم    با بدخلقی دستوراتی صادر
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 اوه! 

 فکر نکنم امروز در حال و هوای خوبی باشد  

او فریاد نمی زد ،ولی بنظر نمیرسید  او مردی باشد  

که نیاز به فریاد زدن داشته باشد }یعنی آرومم حرف 

 بزنه همه سریع دستوراتشو انجام میدن{

صدایش دقیقا همانطوری بود که بخاطر میاوردم  

رنده تر،با اقتدارمطلق و محکم  ،ولی امروز کلماتش ب

 گفته میشد  

وقتی متوجه شدم قرار است با او سوار این ماشین  

 شوم نفسم را بشدت بیرون دادم  

 اوه پسر!  

@romansara_tarjome



ضعف ناگهانی که در زانوهایم حس میکردم را  

 نادیده گرفتم و بداخل خزیدم 

همان لحظه که راننده در را پشت سرم بست حس  

 کوچکتر شده  کردم که فضای داخل ماشین 

به نظر میرسید با وجود بدن نه چندان کوچک سنت  

درست مقابلم روی صندلی  تمام فضای داخل ماشین  

 را اشغال کرده

یک پیراهن دکمه دار سفید پوشیده بود  دکمه های  

باالیش تا حدی باز بود تا سینه ی خوش تراش و  

 ستبرش را نمایان کند  

رش قرار  کتش به همراه چند پوشه و آیپدش کنا
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 داشتند  

 با بیحوصلگی غرید  

"عذروبهانه نیار،دربارش بحث نکن،فقط انجامش  

 بده" 

تماس را قطع کرد و سپس بنظر میرسید با بیصبری   

 داشت تماس دیگری میگرفت

 "ِسنتوری}نام خانوادگی ایتالیایی{ بهم بگو"

نوک انگشتش را نوازش گونه روی چانه اش کشید  

ه من نگاه میکرد به مرد  و همانطور که متفکرانه ب

 دیگری که آنطرف خط حرف میزد  گوش میداد  

در حالی که ماشین بخاطر ترافیک ایستاد سرجایم 
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 آرام گرفتم  

با تالش برای اینکه سرو صدایی ایجاد نکنم و یا  

باعث حواس پرتی اش نشوم  تلفنم را بیرون آوردم  

و همانطور که او صحبت میکرد شروع به تایپ  

 کردم  

 ارت؟ تج

 خرید یا فروش؟

 اسم ها... آن نامی که گفته بود}ِسنتوری{

 اسم کوچک بود یا نام خانوادگی ؟ 

تمام این مدت از زیر مژگانم به او نگاه میکردم  

 ،البته سعی میکردم خیره نشوم 

@romansara_tarjome



بطور عجیبی همانطور که  در سکوت به هر چیزی  

که فرد آنطرف خط میگفت گوش میداد گاهی  

ین و طول نشیمنگاهم نگاه میکرد و  چشمانش به پای

 آنها}چشماش{....مانند سیریش به من چسبیده بودند  

 فورا نگاهم را به تلفنم  برگرداندم  

 و ناگهان احساس گرما میکردم

او بسیار پرحرارت بود...این مرد! این مرد بطرز  

دیوانه کننده ای مغرور بود بطوری که انگار می  

   تواند هر کاری را انجام دهد

دیده بودم که گروه بیشماری از زنان در پی بودن در  

تختش هستند ....او برایشان  یک چالش و یک  
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 غنیمت بود! 

ولی در تحقیقاتی که شب قبل انجام داده بودم  هیچ  

رابطه ی نامشروعی ،مربوط به کارکنان شرکت  

 'پیدا نکردم 4'ام

 یکی از سواالتی که دیشب نوشتم این بود  

 ت و لذت را با هم ترکیب نمیکند؟' 'آیا سنت تجار 

و حاال که پشت رولزروییس مشکی اش نشسته ام     

متوجه شدم که بنظر نمیرسد او هیچ چیزی را با  

 تجارت ترکیب کند  

درست روبرویم نشسته و در حالی که درگیر  

معامالت متعددش است دید خوبی به من از صورتش  
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 داده  

 واقعا بسیار زیباست 

م میکند  و بنظر میرسد همین حاال حتی وقتی که اخ

هم متفکرانه اخم کرده  درحالی که .....آمممم به من  

 خیره شده....! 

 

 "این کسب و کار جواب نمیده"  

 آرام و عمیق در تلفنش گفت 

 "نه این صرفا فراخوان برای  معاملست" 

در حالی که با فرد پشت خط چیز هایی زمزمه 

م را بسمت پنجره  میکرد لبخند درمانده ای زدم ، سر
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 برگرداندم و به بیرون نگاه کردم

حتی لحظه ای ساکت نشد تا بتوانم سوالی بپرسم ولی 

 اعتراضی نکردم  

حاال بهترین زمان برای دیدن هزارتویی که در   

سرش جریان داشت و شخصیت کاملش را میساخت  

 بود 

 فکر میکردم آدم معتاد بکاری هستم  

انواع معامالتی که  ولی واقعا راهی برای توصیف  

سنت در حالی که منفعل}هیچکاری نکردن،هیچ 

کاری انجام نمیده یا کارای معمولی بغیر از تجارت  

انجام میده{بود   مثال وقتی پشت ماشینش نشسته، 
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 وجود نداشت

منفعل...فکر نمیکنم در فرهنگ لغت این مرد این  

 کلمه وجود داشته باشد 

د و من می خواستم این مرد  کارهایش را انجام میدا

یک صفحه از زندگی اش را بدست بیاورم  و از  

 همین  برای افشا کردن زندگی اش استفاده کنم  

 گرفتار یک نمایش جنگ مزایده ای شده بودم

در حالی که او عدد ها}قیمت معامالت{را میگفت  

 ادرنالین در خونم فوران میکرد  

 داشت یک شرکت میخرید؟

خونه چندملیتی  بیز یه حراج چیزی از ساتِبیز؟} ساتِ 
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آمریکاییه سه بخشیه که یکی از بزرگترین 

ها رو های آثار هنری، جواهر و مجموعهحراجی

 کنه. {اداره می 

اسم کسی که با او حرف میزد یادداشت کردم  

 ...کریستین. 

 و عددی که پیشنهاد میدهد  

تا بیشتر افزایش داد و در  100او پیشنهادش را با 

یشتر از  دو میلیون دالر به پایان  آخر به کمی ب

 رساند  

 زمزمه کرد  

 "خوبه"
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با لبخند خیره کننده ای که کل صورتش را فرا  

گرفت، می توانستم بگویم که به چیزی که می  

 خواست رسیده  

تقریبا بخاطر لبخندش از دست رفته بودم  وقتی که  

...باالخره ساکت شد و تلفنش را روی صندلی 

 چرمی گذاشت 

م را از خیابان های شیکاگو گرفتم  و به تلفنش  چشمان

که حاال کنار کتش روی صندلیش بود نگاه کردم  و  

 بعد پیچشی عجیب در دلم حس کردم  

 متوجه شدم که توجه و حواسش کامال روی من است  

گرمای عجیبی به  گردنم هجوم آورده بود چون 
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 باالخره می خواست با من حرف بزند  

 پرسیدم

م بدست آوردین؟}کنایه به اینکه می خواد  " ماه رو ه 

 دنیارو بدست بیاره{" 

یک بطری آب را از بار کنار دستش  برداشت  

 سرش را باز کرد و جرعه ای از آن نوشید  

 "نه هنوز"

 لبخند زد و دوباره اخم کرد  

بطری دیگری برداشت و دستش را دراز کرد تا آنرا  

 به من بدهد  

 "بفرمایید"  
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تش گرفتم ،برای لحظه ای در  وقتی آنرا از دس

 صندلی اش لم داد  

گردنش را کج کرد و انگشتانش را پوشت بازوهایش  

گذاشت}دست به سینه شد{.... و من  خجالت زده  

 شدم 

 مشکلی وجود داشت؟

منکه دیگر آن لباس پیش بندی رنگی را نپوشیده 

 بودم ! 

مدام با خودم تکرار کردم'لباسم مناسبه' چون نگاهش  

 یشانی ام میشد  باعث پر

من یک شلوار مشکی،یک پیراهن سفید زیبا پوشیده  
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 بودم و موهای بلوندم را با ربان  سیاهی بسته بودن 

 به نظرم حرفه ای و تمیز  و آماده برای کاربودم.... 

 نبودم؟

 "خب حاال می تونم سواالتم رو بپرسم؟"

 بی اعتنا  گفت 

 "شروع کن"

بیرون میاوردم  در حالی که کارت های یادداشتم را 

جرعه ی دیگری از آب نوشید و چشمانش را روی  

 من نگه داشت 

 صورتش باعث حواس پرتی مطلق میشد 

سعی کردم بین خواندن کارت های  یادداشتم و نگاه  
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 کردن به او با روشی حرفه ای رفتار کنم  

 "کی ایده ی خلق  'رابط' به ذهنتون رسید؟"

 " "وقتی فیسبوک سامانشو به گند کشید

 "ضعف فیسبوک به سود شما شد؟"

برای لحظه ای کوتاه برقی چشمگیر با تاریکی 

عجیب و در عین حال سرمستی  در چشمانش  

 درخشید 

"ضعف هرکسی برای دیگری امتیازه،سیستمشون 

میتونست خیلی بهتر باشه،دسترسی بهتر،بارگیری  

سریعتر، و من توانمندترین گروه رو در قاره برای  

 داشتم"انجام اینکار 
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 "چند نفر در گروهتون مشغول هستن؟"

 "چهار هزار نفر"

 "بنظرتون این تعداد برای شروع کار زیاد نیست؟" 

"با توجه به اینکه هدف اولیمون یعنی ثبت نام کاربر  

 ها تکمیل شده ،نه زیاد نیست" 

لبخند زدم و نگاهم را بسمت کارت های  یادداشتم  

از حرارت   برگرداندم تا برای ذره ای هم که شد

 نگاهش دور باشم 

 وقتی سرم را باال آوردم دوباره از بطری اش نوشید   

 هنوزم هم به من نگاه میکرد  

"خودتون هم باید بدونین که پر طرفدار ترین  مرد  
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 شهر هستین ،این غافلگیرتون میکنه؟"

 "پر طرفدار ترین؟"

جوری  تکرار کرد که انگار تقریبا مفهوم این جمله  

 می اش شده  باعث سرگر

 لبخند کوچکی روی لب هایش نقش بست  

 "توسط کی؟"

پاهایش را کمی از هم باز کرد و با حالت بیغیدی   

 نشست

بعد از اینکه بطری را درون نگهدارنده ی فنجان  

گذاشت دستانش  را روی زانوانش گذاشت  و  به  

طرفم کمی خم شد  و آشکارا با چشمان کنجکاوی به  
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 من خیره شد   

بزرگی داشت جوری که میتوانستی بگویی  دستان 

 یک بسکتبالیست یا پینتبالیست را میبینی  

 برایش توضیح دادم 

 "رسانه ها،طرفدارها حتی سرمایه گذارها"

بنظر میرسید در سکوت به آن فکر میکند ،درواقع  

 هرگز جوابم را نداد 

"شما زیر ذره بین جامعه بزرگ شدین هر حرکتتون  

م حتی تصورش رو بکنم که  موشکافی میشد ،نمیتون

 کسی از این لذت ببره، تابحال ازش خسته شدین؟"

دستش را بیشتر به زانوهایش تکیه داد پس با اینکار  
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کمی به من نزدیکتر شد  انگشت شستش را  روی  

پایش به طرز بیقراری کشید ولی هنوز هم نگاهش  

 را از چشمانم نمیگرفت  

 حتی برای یک ثانیه! 

 به هیچ وجه!

 وقتی دوباره از بطری اش نوشید! حتی 

 "برای من همیشه همینجوری بوده" 

 نگاه خیره اش واقعا تمرکزم را بهم میزد  

 "تمام اعمال شما یجور یاغیگری بوده" 

سعی کردم حرفه ای رفتار کنم و همچنین چشمانم را  

 در چشمانش نگه دارم  
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"شما این نقشه رو دارین که نشون بدید غیر قابل  

؟انتظار داشتین که با این کار بین  کنترل هستین

 جامعه محبوب بشین؟"

 یکی دو ثانیه طول کشید! 

 آن لبخند کوچکش دوباره  روی لبهایش نشست  

 چشمانش هنوز روی من قفل شده بود  

" من بین مردم محبوب نیستم خانم لیوینگستون،من 

میگم که مردم فقط چهار جور نسبت به من واکنش  

چیز اینه که اونا منو از   نشون میدن و اون چهار

خدامیخوان،میخوان با من باشن،میخوان لطفی در  

 حقشون بکنم و می خوان که منو بکشن"

@romansara_tarjome



 بخاطر بی پردگی اش غافلگیر شدم

اجازه دادم خنده ی کوچکی از دهانم بیرون بیاید ولی  

بعد  بخاطر طوری که با شنیدن صدای خنده ام  

 چشمانش تیره شد سرخ شدم 

 الت شخصی منو ببخشین،"بخاطر سوا

من عالقه ی خاصی به 'رابط' و ذهنی که پشت این  

برنامه بوده دارم ..... هرچند که از حاال میخوام  

 روی 'رابط' تمرکز کنم" 

حرکت ماشین آرام شد و در راه ماشین روی جلوی  

 ساختمان شروع به حرکت کرد  

بسرعت نگاهی به بیرون انداختم و متوجه شدم که  
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شین روی یک مرکز تجاری  بسیار عالی  در راه ما

و شیک حرکت میکنیم   و این به من میگفت که  

 شاید به مقصدمان رسیده باشیم

 نــــــــــه 

 نه انقدر زود! 

 بسمت او برگشتم 

 بنظر نمیرسید که او هم مثل من زیاد سراسیمه باشد  

او  حاال تماما آرامش است به صندلی اش تکیه داده  

 اه کردن به من ادامه میدهد و هنوز هم به نگ

 سر به سرش گذاشتم

"فکر میکنم حاال که اینجاییم ،میتونم سواالت بی  
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 پرده تری ازت بپرسم" 

 به من لبخندی زد  

لبخندی بی غل و غش که باعث میشد جوانتر بنظر  

 برسد 

 دست یافتنی تر! 

 "بهت میگم چکار کنیم" 

 جایش را روی صندلی کمی تغییر داد  

 شیطنت آمیز و بازیگوش شده بود  حالت صورتش 

"یه چیز درباره ی خودت بهم بگو منم یه چیز  

 درباره ی خودم بهت میگم" 

 از پیشنهادش یکه خوردم 
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 حتی تردید هم نکردم 

 "من تک دخترم"

 "منم تک پسرم"

دوباره به هم خیره شدیم بهمان شکلی که در دفتر  

 کارش به هم نگاه میکردیم  

 رای سواالتم می خواستم ناگهان هزارویک جواب ب

 صریح!

 شخصی و دقیق! 

 پرسیدم

"میتونم در ازای گرفتن یه جواب از تو یه چیز از   

 خودمو بهت بدم؟"
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 "عجب! ،مثل اینکه یه معامله گر زده رو دستم"

 به صندلی اش تکیه داد   

 خنده ی نخودی اش گیرا و باشکوه بود  

 "این یه بلست؟"

 من هم خندیدم 

وینگستون ، راه درست معامله اینه که  "ببینید خانم لی 

 چیزی که دیگری میخواد رو داشته باشی"

 به او خیره شدم 

 مطمئن نیستم که قصد ،دست انداختنم را دارد یا نه! 

 چشمانش تیره بود ولی روی لب هایش لبخند داشت  

چشمانش.... بنظر نمیرسد  نگاه خیره اش را هرگز   
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 از چشمانم بر دارد  

انرژی تپنده ای درونش در جریان  بنظر میرسید  

 است و از اعماق چشمانش دیده میشود 

 او شخصی ناشناخته و تاریک است  

 تاریک مثل موهایش! 

 تاریک مثل گناه! 

 تاریک مثل هر نیرویی که احاطه اش کرده

 چیزی گیرا! 

 توقف ناپذیر!  

 و وسوسه انگیز! 

 او آنجا نشسته و مرا ارزیابی میکند  
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م چه کاری باید بکنم ،و چه جوابی و من حتی نمیدان 

 به او بدهم  

اصال نمیدانم چه چیزیست که او سعی دارد از من  

 بگیرد  

او تاجر قدرتمندیست که هرچیزی را که بخواهد   

بدست میاورد و از هر راهی برای بدست آوردنش  

 استفاده میکند  

همچنین عیاشی بود که هر کسی را می خواست 

 بدست میاورد  

خواست چیزی از من بداند و من مانند یک  او فقط می

 احمق پریدم و پیشنهاد بیشتری دادم   
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 اما چرا او می خواست چیزی را  در موردم بداند  

 وقتی جوابی ندادم گفت 

 "در موردش فکر میکنم ریچل"

چشمان تیره اش همانطور که به من نگاه میکرد  

 بطور غیر منتظره ای  آرام و شفاف شدند 

 خدایا! 

 ی خواست خودم را بزنمدلم م

 "بنظر میرسه همیشه تو مصاحبم با تو خراب میکنم" 

اصال نمیدانم چرا اینرا زمزمه وار گفتم ولی  او مرد  

کامال حواس جمعیست، بنظر با هر تن صدایی چه 

بلند تا حدی که کر کننده باشد چه آرام  مانند یک پچ  
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 پچ را میشنود 

تم را پنهان  سرم را پایین آوردم تا سرخ شدن صور

 کنم

وقتی دل را بدریا زدم تا دوباره نگاه کوتاهی به او  

بیاندازم دیدم که در سکوت در حال بررسی کردنم  

 است  

سعی کردم بیشتر از این با آن صورت سردرگمم به  

او خیره نشوم نگاهم را از پنجره به بیرون انداختم   

 و نفسم را بیرون دادم  

وی ورودی ساختمان  در حالی که باالخره ماشین جل

 پارک کرد  دستم را روی شلوارم کشیدم 

@romansara_tarjome



بعد از گند احمقانه ای که زده بودم  تنش جدیدی در  

 هوا وجود داشت  

راننده پیاده شد  و بنظر میرسید که به تیم روابط  

 عمومی سنت  ورودش را اطالع میداد  

سنت یک دستش را روی زانویش گذاشت و تلفن  

 همراهش را برداشت  

ره ای را گرفت  و با صدای آرامی شروع به شما

 حرف زدن کرد

"سالم  ،برای شنبه شب با گروه تماس بگیر، آره  

توی ایس باکسه ،}مکانی که قراره مهمونی گرفته 

بشه یه کالبه {دعوتنامه هارو برای لیست  
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 همیشگیمون بفرست"

برای دیدن اشاره ی راننده از پنجره به بیرون نگاه  

 کرد  

 که بتوانم بیشتر در مورد 'رابط'بپرسم  تصور کردم

ولی همین حاال هم می توانستم  بگویم که فرصت با  

 او بودن را از دست داده ام  

وقتی از ماشین پیاده شد و به من گفت که راننده اش  

خوشحال میشود که هرکجا نیاز دارم پیاده ام کند  

 کامال دلسرد شدم

 سنت"  "بخاطر وقتی که بهم دادین ممنونم آقای

 اینها تنها چیز هایی بود که توانستم بگویم
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با خودم فکر کردم که او به من چیزی شبیه 'مراقب  

خودت باش'می گوید ولی وقتی تیم روابط عمومی  

 اش رسید  خیلی سریع رفت 

اگر بطری خالی آب را جایی که او نشسته بود 

نمیدیدید بسختی می توانستید باور کنید که او همینجا  

 بوده  

در راهم به خانه  باالخره متوجه چیز هایی که دورو  

 اطرافم بود شدم 

چون او رفته بود و وقتی سنت جایی باشد تمام توجه 

 را مطلقا به خودش میدهد  

فضای داخلی زیبا و آرام اتومبیل به من یاداوری  
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 میکرد که اینها در زندگی من و یا برای من نیستند  

صندلی بود قفل   چشمانم روی  بطری خالی  که رو

 شد 

چرا ناگهان به یک بطری آب خالی وسواس  پیدا  

 کردم  

 نمیدانم! 

چشم هایم را مجبور کردم تا از آن بطری دور شود  

و سعی کردم  بعضی چیز های مهم را در تلفنم  

 بنویسم 

 برای خودم یک ایمیل باز کردم 

'سیری ناپذیر و توقف ناپذیر در تجارت /بسیار بلند  
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واقعا ....رک)این مرد هیچ تظاهری در  پرواز  و 

 وجودش نداشت( 

{استفاده  fuck*دوست داشت از حرف های  'ف'دار}

کند )دوست ندارم جواب هایش را دوباره بازگویی  

کنم چون او کلمات نامناسب را، بنحوی الهام بخش  

 میکرد( 

 چرا شیکاگو انقدر رویش وسواس داشت؟ 

 نیست  او دغلباز و حرف ها و حرکاتش نمایشی  

مطمئنا سعی میکردم به چیز دیگری فکر کنم ولی   

 حتی نمیتوانم افکار و سواالت را در ذهنم مرتب کنم  

 به خودم یاداوری کردم  
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'صبر داشته باش هیچ داستانی یه روزه گفته نشده  

هیچ چیز مخفی یک ساعته فاش نشده،هیچ چیزی تو  

 یه لحظه ساخته نمیشه'
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همان شب وقتی برای رفتن به تختم آماده میشدم و  
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دنبال تیشرتم میکشتم  پیراهن سنت را آویزان روی  

 در دیدم  

مدتی به آن خیره شدم در حدی که زمان از دستم در   

 رفت  

 آن را از آنجا برداشتم و انگشتانم را رویش کشیدم   

 حس کردم گردنش در قسمت یقه چقدر قویست 

هایم را روی آستینش کشیدم     قسمت پشت ناخن

 پیراهن بسیار بزرگیست 

درجه یک و گران قیمت و کامال واضح است که   

 فضای خیلی بیشتری از آنچه بنظر میرسد میگیرد  

 بهرحال بدن سنت در آن پیراهن جا میشد 
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به هر دکمه اش خیره شدم   و دکمه هایش را لمس   

ث  بهم  کردم  که باعث  شد لبخند بزنم و مجددا باع

 پیچیدن معده ام شد  

و بعد ناگهان  میدانستم که چگونه او را مجبور کنم   

 که دوباره مرا ببیند  
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 فصل پنجم
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 ♤پیراهن♤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +موضوع:پیراهن آقای سنت! 
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 ریچل لیوینگستون هستم از 'اِج'. 

میخوام در صورت امکان  پیراهنتون رو برگردونم  

نین و اجازه ی  یه وقت   ،و اگه بزرگواری ک

مصاحبه  دیگه در مورد 'رابط' رو بهم بدین، بیشتر  

از این نمیتونم قدردانتون باشم،منتظر جوابتون 

 هستم+

 

 +خانم لیوینگستون ،دوباره دین هستم  

آقای سنت امروز  ظهر  باید در یک خیریه حضور 

بعد از ظهر در البی  5پیدا کنن ،اگر میتونین ساعت 
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شین بعدش آقای سنت شمارو  ساختمان با

 میبینن،ایشون گفتن که پیراهن رو نگه دارین+

"اون دوباره منو میبینه ،اوه خدا جون! اون می خواد  

دوباره ببینتم  و اینبار دیگه نمیتونم اشتباه کنم ،باید  

سوال های روشنو واضحی ازش بپرسم و روی  

خوششو بکشم بیرون،تا اون بازم بخواد منو ببینه  

 اید..... ....ش

جینا باید یه لباس مناسب بپوشم  کمکم کن تا یه لباس  

 خوب انتخاب کنم"

 "دنبال چجور لباسی باید بگردیم؟"

 "ما دنبال یه لباس..." 
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 نگاهم به تاپو دامن سفیدم افتاد  

 زنانه و خاص!

"ببین ،باید دنبال یه چیز بهتر باشی ریچل 

دیم  ،من،متخصص مد  اینجام و برای انجام اینکار ج

" 

یک دامن خاکستری تنگ ،یک کت خاکستری و  

 کفش های پاشنه بلند قرمزی را نشانم داد 

 نالیدم 

 "ولی می خوام  معصومو آسیب پذیر بنظر بیام" 

 "یاال دختر این.... کارتو راه میندازه" 

 موافقت کردم  
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 "باشه"

"و برای اطمینان باید یسری لباس زیر خشگلم  

 انتخاب کنیم" 
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به هلن گفتم که قرار است مصاحبه ای با سنت انجام  

دهم تا بتوانم اوایل روز پنجشنبه زودتر از سر کار  

 به سر قرارم  بروم 

 "این لباسیه که قراره بپوشی؟"
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 به لباسی که منو جینا انتخاب کرده بودیم اشاره کرد  

 سر تکان دادم 

 چهره در هم کشید

ونی سراغ  یه چیزی که یکم  "این یکم... رسمیه ،میت

سکسی تر باشه بری؟ما میخواییم عالقه ی جنسیشو 

 تحریک کنیم" 

"چند تا دکمه ی باال رو باز میزارمو یکم از شکاف  

 سینه هامو نشونش میدم" 

"شنیدم این آخر هفته یه مهمونی توی آیسباکس داره  

 ،اطالعاتی دربارش داری؟" 

 نه
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 اسم را برد  ولی شنیده بودم که در ماشین این  

 به او اطمینان خاطر دادم  

 "سعی میکنم سر در بیارم".

'رسیدم و از یکی از منشی ها پرسیدم  4زودتر به 'ام

 که قبل از اینکه از اینجا برویم می توانم او را ببینم 

 "فقط پنج دقیقه ، باید  اینو بهش برگردونم" 

کاور  پالستیکی که  روی پیراهن تمیزو خشک 

 ال گرفتم  سنت بود را با 

یکی از منشی ها تلفنش را برداشت  و چیزی را در  

 آن زمزمه کرد  

 بعد سر تکان داد و از من خواست تا بنشینم
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نشستم و بعد از چند دقیقه به آرامی دستم را بسمت  

 بلوزم بردم و دکمه ی باالیی اش را باز کردم  

 سپس دکمه ی دوم را هم باز کردم   

نه هایم را نوازش  کمی هوای خنک پوست بین سی 

 کرد  

 نفسم را بیرون دادم  

گمانم حداقل تا وقتی وارد دفترش شوم ده ها بار در  

 باز گذاشتن  دکمه هایم تجدید نظر کنم  

و بعد دکمه هایم را از یاد بردم وقتی که متوجه شدم 

در باز است و  او را ایستاده پشت میز کارش و در  

 شت دیدم حالی که کتش را از پشت صندلی برمیدا 
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شش فوت و سه اینچ تاجر بی عیب و نقص بهمراه  

 ،کروات سیاه با فکی صافو تراشیده آنجا ایستاده بود  

 هیچوقت لباس پوشیدن پدر یا یک برادر را ندیده ام  

شاید به همین خاطر بود که  با دیدن مالکوم سنت که  

کتش را برمیداشت با آن پیراهن چسبیده به بدنش   

ور کننده بود که مدام در ذهنم تکرار  آنقدر برایم مسح

 میشد  

 نگاه خیره ام که رویش چسبیده بود دست خودم نبود  

لحظه ای که نگاهش به من افتاد توجهش جلب شد  

 ،بی حرکت  ماند و نگاهش را در چشمانم قفل کرد  

 خدایا! 
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 او از هر لحاظی باعث مشوش شدنم میشد  

 من کور نیستم و متوجه جذابیتش میشدم  

بار که نگاهش عمیقتر میشد حسش مثل این بود  هر

 که مشتی به دلم زده باشند  

 ابروهایش با کنجکاوی و سوال باال رفت 

 "موضوع چیه؟"

واضح است که متوجه چیزی که حمل  

 میکردم}پیراهن{ شده بود  

کتش را باالی شانه اش گذاشته بود....پاهایش کمی  

.....بنظر  از هم باز بود  ....فقط به من نگاه میکرد 

 طوالنی ترین زمان ممکن میامد  
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 پاهایم مثل مایع شل شدند   

 فکر نکنم حتی نگاهی به  بین سینه هایم انداخته باشد  

ولی قبال هرگز ،کمی مشخص بودن بین سینه هایم 

باعث نشده بود که احساس در معرض دید بودن  

 داشته باشم  

 "آقای سنت" 

 گلویم را صاف کردم  

او دستانش را درون کتش فرو  و در حالی که  

 میکرد کمی سکوت بینمان ایجاد شد  

 "ریچل"
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 لبخندش مرموزانه بود  

 کاش میدانستم به چه چیزی فکر میکند. 

جلو رفتم و پیراهنش را مرتب روی میزش گذاشتم    

 و دستم را روی کاورش کشیدم

" گمونم این ماله شماست،ببخشید که یکم طول کشید  

ر بشورمش تا لکه های رنگو  چون مجبور شدم دوبا

 از روش پاک کنم" 

جوری به لباسش نگاه میکرد که انگار بخاطر اینکه  

دوباره آنرا میبیند حیرت کرده و من کنجکاوم که  

چرا با اینکه  حتی یکبار هم به شکاف سینه ام نگاه  

 نکرده هنوز هم احساس برهنه بودن میکنم؟
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 به من گفت 

 نگهش داری" "به دین گفته بودم که میتونی 

 "بنظر نمیرسه کار مناسبی باشه"

روی کامپیوترش خم شد چیزهایی رویش تایپ کرد  

 و بعد آنرا بست

 "چرا؟"

باالخره رخت آویز فلزی را گرفت و انگشتانش   

روی انگشتانم را لمس کرد ....گرم و طوالنی  وقتی 

 پیراهن را برداشت  دستش داغ بود  

نار دیوار ته اتاق  طول دفترش را طی کرد  و آنرا ک 

 برد  
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و من فورا دو دکمه ای که باز کرده بودم را بستم  و  

 باالخره توانستم نفس بکشم 

 پرسید

 "قبال از یه مرد هدیه نگرفته بودی ریچل؟"

 خیلی نکته بین و تیز هوش بود 

 "خب،راستش من ....نه .... نه واقعا..." 

 "نه حتی یه گل؟"

رد و از داخل  یک کمد مخفی روی دیوار را باز ک

 آینه به چشمانم نگاه کرد  

نمیتوانستم تصور کنم که چرا برایش اهمیت دارد و  

یا چرا برایش مهم است ولی خودم را مجبور کردم  
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 تا جوابش را بدهم

 "نه"

 پیراهن را مرتب کنار ده ها پیراهن دیگر  گذاشت  

با برقی که در چشمانش بود میتوانستم بگویم که  

ه و من نمیتوانستم  سردربیاورم  مجذوب این خبر شد

 که چرا 

"تو که نمیخوای بخاطر این قضیه دستم 

 بندازی؟میخوای؟"

 "من؟ دستت بندازم؟"

"فکر میکنم خوشت میاد دستم بندازی،چشمات همین  

 االنم دارن بهم میخندن" 
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وقتی که برگشت و با قدم هایی بلندو مطمئن و 

م آمد خودم  زیباترین لبخندی که تا بحال دیده ام  بسمت

 را مالمت کردم  

"شاید به خاطر اینه که از اینجوری سرخ شدنت   

 خوشم میاد" 

 حاال بیش از حد سرخ شده بودم 

نگاهش  به همان اندازه که بیاد می آورم سردو یخی 

 نیست

من هم به همان اندازه که در چشمانش حرارت را  

 میبینم احساس گرما میکنم  

 "از پدرت چطور؟"
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 کت کرد و ما با هم از آن خارج شدیم  بسمت در حر 

دنبال چیزی بامزه و ساده گشتم تا جوابش را بدهم  

ولی  هیچوقت نمیتوانستم در مورد پدرم چیزی را  

 پیدا کنم که با او}پدرش{برایم اتفاق افتاده باشد 

 منتظر باال آمدن آسانسور شدیم  

"قبل از اینکه به سن گرفتن هدیه برسم اون رفته 

 بود"

 آسانسور باز شد و او اشاره کرد تا سوار شوم در 

وقتی از کنارش رد میشدم سرش را تا حدی پایین  

 آورد که نفس هایش را کنار گوشم حس کردم  

 "نمی خواستم ناراحتت کنم ریچل"
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وقتی وارد آسانسور شیشه ای شدیم بنظر میرسید  

تمام منشی ها و همه ی افراد روی زمین کاری که  

 ه اند  سنت کرد را دید

آرام کنارش ایستادم و آرام زمزمه کردم طوری که   

 فقط او بتواند بشنود 

 "ناراحتم نکردی" 

 ولی اوه ! 

او الزم نبود کار زیادی کند تا باعث معذب شدنم  

 شود 

 چرا زندگی شخصی ام برایش مهم بود!؟ 

نکند فکر میکرد  بحدی بی تجربه هستم که نتوانم با  
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موقعیت او به نحو مردی شایسته  با مهارت و  

 درستی مصاحبه کنم؟

 یکی از منشی ها صدایش کرد  

 "اوه آقای سنت" 

بسمتمان دوید و قبل از اینکه بتوانیم برویم وارد  

 آسانسور شد 

 "بله کتی؟" 

او پوشه ای را باز کرد  و چیزهایی که  آنجا نوشته  

 شده بود را نشانش داد  

 "خوبه"

 سنت با صدای بلند جواب داد   
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 ه""درست

 او}منشی{گفت 

 "و این " 

 سنت زیاد عطر نزده بود  

 و بیشتر بوی افترشیو و صابون میداد  

لب هایش کمی حواسم را پرت کرد چون بنظر  

میرسید  همچنان به هر سوالی که منشی میپرسید 

 جواب میدهد  

لب هایش کمی باال رفتند و وقتی به چند اینچ باالتر   

 من خیره شده   نگاه کردم  متوجه شدم که او  به

 وقتی به البی رسیدیم کامال سرخ شده بودم   
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 سنت به منشی گفت 

 "ممنونم کتی"

 "قابلی نداشت آقای سنت" 

 کتی!

او حداقل یک یا دو دهه از سنت بزرگتر است و  

 کامال مشخص است که عاشق اوست  

 کنجکاو شدم! 

به همین خاطر پیام یاداوری برای خودم در ایمیلی   

 تایپ کردم  

 ی داخل ماشین رفتیم یک بطری آب به من داد  وقت

 "اوضاع خوب پیش میره؟"
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روی صندلی روبرویم نشست و با آن شانه های پهن  

 و بزرگش بنظر کل فضا را پر کرد  

 آرام بنظر میرسید 

موهای ابریشمی سیاهش... در طرفین کوتاه تر  و  

 در قسمت باال کمی سخاوتمندانه تر بود  

ی سرش جمع شده بود تا   امروز با مهارت باال

 پیشانی بلندش را  بخوبی نشان دهد  

رنگ سبز چشمانش هیچوقت یک رنگ   

نمیماند}یعنی از اون رنگ چشماست که تیره روشن  

 میشه{

شاید  این همان دلیلیست که نمیتوانم چشمانم را از او  
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 بگیرم  

 باالخره به او گفتم

 " بله ممنون که قبول کردین بازم منو ببینین"

رگه های یادداشتم را بیرون آوردم  چون این بار  ب

 نمیخواستم خراب کنم  

در حالی که سواالتم را جلویم نگه داشتم و شروع به 

 پرسیدن کردم او جرعه ای از آب را نوشید  

 متوجه شدم 

'رابط' بغیر از تامبلر}یه سایتی مثل بالگفا که میتونن  

 با استفاده از اون وبالگ بسازن{

ای یوتیوب  از ظرفیت اشتراک گذاری   گیف،ویدئوه
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 فایل هایی با حجم باال نیز برخوردار است  

درصد از  160اشتراک روزانه ی کاربران  از 

 برآورد اولیه  هم باالتر رفته بود  

"پس 'رابط'سی و پنجمین شرکتیه  که از اول  

 شروعش کردی؟"

"سی و پنجمی،سی و شیشمی.... تعداد مهم نیست   

 حسش مثل اولین کارمه" هر کدومش برام

وقتی رسیدیم متوجه شدم این مراسم  در باغی 

 بزرگ پشت یک عمارت برگزار می شود 

چندین میز با رومیزی های سفید  یک سکو و  

 تزئینات گل هایی زیبا آنجا وجود داشت  
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سایبانی بزرگ میز هارا از باران و آفتاب حفظ  

 بود   میکرد  و به آن زیبایی جلوه ای زیباتر داده

بنر بزرگی باالی سکو با حروف آبی رنگ نوشته 

 شده بود  

 'از حیوانات محافظت کنید' 

وقتی سنت کنار  یک میز ایستاد  تا بتواند  چوبک   

 شماره  ی مزایده را بردارد گیج شدم

همانطور که سنت را که بسمت میز دیگری میرفت  

 دنبال میکردم پرسیدم

 کنین؟" "فکر میکردم امروز قراره سخنرانی

 "میزارم کیف پولم همه ی حرفارو بزنه"
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 مردی صدایش کرد  

 "سنت"

 با یه دوربین در دستش نزدیکتر شد  

 "فکر میکردم  با خبرنگار ها کاری نداری؟"

اسم آن مرد را بیاد نمیاوردم ولی بخاطر داشتم که  

 فقط چند روز در 'اِج'کار کرد  

حرفه  جوان،قد بلند و بلوند بود و با نوعی حسادت 

 ای نگاهم میکرد  

سنت آرنجم را گرفت ،مرد را نادیده گرفت و  

 همانطور که از کنارش میگذشت توضیح داد 

 "سرت تو کار خودت باشه ِگِرگ" 
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 صدای آرامش هشدارگونه بود 

 گرگ فریاد زد  

 "کار من تویی سنت" 

در حالی که گرگ آنطور واکنش نشان میداد  سنت   

 آرام و کنجکاو بنظر میرسید  

سعی کردم حالت صورت غیر قابل خواندنش را  

 بررسی کنم  

به سرعت تحت تاثییر قرار گرفتم که او به آسانی  

 مردی را  رد کرد  

میبایست خیلی مورد موشکافی قرار گرفته باشد و  

همه ی ما مثل مگس بدورش }َمثَل این دقل دوستان 
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که میبینی مگسانند بدور شیرینی اینجا صدق  

رای جلب توجه سنت با هم رقابت  میکنه{بودیم و ب

میکردیم و منتظر میماندیم  تا حرکتی کند که بتوانیم  

 از آن خبر بسازیم

 چیزی که ما را ملزم میکرد  .....رسانه ها هستند   

....او قبال کامال بی پروا بود و حاال ما بدنبال بی  

 پروایی پنهان او هستیم . 

میگرد یا  متوجه شدم که سنت اکثر افراد را نادیده  

فقط با سالم  و احوالپرسی از آنها استقبال میکند  

....ولی نگرشی که از آن برخوردار بود این است  

 که 'اهمیتی نمیدهم'
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از طرف دیگر، مردم نمی توانند در برابر جاذبه و  

 افسونگری اش مقاومت کنند  

 آنها همان لحظه که او را میدیدند جذبش میشدند

ر آگینی که زنان پشت سر  نمی توانم نوع نگاه زه 

سنت به من می انداختند و نگاه ستایش گرانه ای که  

 به سنت می انداختند توضیح دهم

سنت مرا بسمت جلوترین میز برد و روی صندلی  

 نشاند  

روی هر میز کاتالوگی از عکس دوست داشتنی 

 ترین حیواناتی که تا بحال دیده بودم قرار داشت  

کاتالوگ بود با لحنی   در حالی که مشغول ورق زدن
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 تجاری و جالب از من پرسید  

 "نظرت چیه؟" 

 "می خوای یکی از این حیوونا رو نجات بدی؟"

 وقتی سرش را تکان داد حیرت زده شدم 

 "احتماال نمی تونم یکیشو انتخاب کنم" 

"اونا تو سیرک بودن ،در صورتی که نتونن جایی 

رو برای اون حیونا پیدا کنن میکشنشون و برای  

اینکه اینکارو نکنن نیاز به یه حامی مالی دارن  که  

بهشون کمک کنه تا بتونن این حیواناتو توی یه باغ  

 وحش محلی مستقر و از اون ها مراقبت کنن"

 "خیلی ناراحت شدم " 
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به لیست نگاه کردم و  روی یکی از آن ها توقف  

 کردم

"فیل ،فکر میکنم اون نجیب ترین حیوونه،وقتی اونا  

 ستن ،خیلی آرومو قدرتمندن"با هم ه

 "این همه ی چیزیه که میتونی بگی؟"

جوری از من پرسید که انگار اصال برایش سرگرم  

 کننده نیست 

 "نه من تازه شروع کردم"

 با غرور و افتخار گفتم  

"این فیل ها خوش شانسن ،شرط میبندم اگه امروز   

این فیال رو نجات بدی ،یه روز دیگه یجایی که  
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 و نداری شانس اون فیل ها نجاتت میده" انتظارش ر

"من کامال  نجات نیافتنی هستم خانم لیوینگستون،ولی 

 بزار فیلو نجات بدیم" 

چوبک شماره گزاری را بدستم داد  تا بتوانم قیمت  

پیشنهادی را قبول کنم   و در حالی که با هر پیشنهاد  

من چوبکم  را باال میبردم ، او آنجا نشسته بود و به  

 و ایمیل هایش جواب میداد   تلفن

وقتی قیمت ها شروع به باالتر رفتن از حد کردند   

 وحشت کردم  

 "سنت"

 "ادامه بده تا وقتی که مال تو بشه"
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 حرفش را اصالح کردم  

 "اون مال توعه"

 شانه باال انداخت

 "اگه باعث میشه احساس بهتری داشته باشی، باشه"

و حاال خانه  ما یک فیل به اسم ُرزی را نجات دادیم 

 ای برای  زندگی خواهد داشت.  

بغیر از آن، سنت چوبک را از دستم گرفت و برای  

هر یک از آن حیوانات پیشنهاد داد تا حدی که آنقدر  

باال برود تا دیگران را مجبور کند قیمت بیشتری  

 برای آن حیوانات بپردازند  

 نگفته بود که قرار است اینکار را بکند  
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وش حیوان  چهارمی همه را تشویق  دیدم که برای فر

و به نوعی تحت فشار قرار میداد   تا قیمت باالتری  

 بدهند تا باالخره راضی شد 

 بنظر میرسید جهان ،زمین بازی اوست! 

 حیرت زده بودم و همینطور کمی وحشت زده! 

سنت می توانست مجله را نابود کند. . . . من فقط  

را دیدم   یک چشمه از روی  آرام و بی رحمانه اش

که امیدوارم  دیگر هرگز نبینم  و هرگز در جهت  

 مخالفش قرار نگیرم

با زبان دیگری با تلفنش حرف میزد و من  سعی  

کردم که  متوجه نشود که تن صدایی که با محبت با  
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زبانی خارجی حرف میزد باعث شده در صندلی ام  

 جابجا شوم  

تا   یادداشت هایی برای خودم در تلفن همراهم  نوشتم

 بعدا بتوانم به ایمیل خودم ارسال کنم  

مخصوصا موردی که بیشتر از همه ذهنم را مشغول  

 کرده  

'او بسیار مصمم است و برای رسیدن به هدفش به 

احساسات هیچ کس اهمیتی نمیدهد }اینجا از اصالح  

+He takes no prisoners    }استفاده کرده 

باال  او قیمت ها را تا آنجایی که دلش می خواست 

برد چرا؟ او همتایانش را به چالش میکشید و آنها از  
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 این خوششان نمی آمد... چند دشمن دارد؟ 

وقتی  به این فکر کردم که از دست انداختنم  لذت  

 میبرد سرخ شدم  

نفسم را بیرون دادم و در حالی که داشت با تلفن  

 صحبت میکرد به او نگاه کردم  

 ت  کامال مطمئنم که این تاهو راث اس

 سنت با دوستانش کامال متفاوت رفتار میکرد  

 راحت تر و با تنش کمتر . 

 به تماس های کاری امروزش فکر کردم  

 او بی رحم،سرسخت و مطلقا خاموش نشدنیست

' برگشتیم جایی که  بوگاتی پالک  4وقتی به 'ام
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BUG3   براقش  پارک شده  و کنارش کسی با

 یر گفت  سوییچ ماشینش ایستاده بود به من شب بخ

 برای امروز از او تشکر کردم  

 و با پریشانی روی صندلی تاکسی  نشستم 

کنجکاوم که نکند این آخرین مصاحبه ام با او بوده  

 باشد  

وقتی به خانه رسیدم  نمیدانستم  که چطور   

 مجبورش کنم تا دوباره مرا ببیند  

حتی با فکر اینکه کارم با او تمام شده احساس  

 بیقراری میکردم  

نمی دانم  که اگر مصاحبه ی دیگری  بخواهم  خیلی  
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 درمانده و بیچاره بنظر میرسم یا نه  

شاید باید فقط با او در ارتباط باشم و هفته ی بعد  

 دوباره از او درخواست مصاحبه کنم  

صندوق ورودی 'رابطم'را باز کردم  و شروع به  

 نوشتن پیام جدیدی کردم  

یک فیل زیبا را پیدا  مزایده را جستجو کردم و عکس 

 کردم  و یک عنوان به آن اضافه کردم  که میگفت 

'تو میدونی چطور با یه دختر رفتار کنی قهرمان   

 من }از زبان فیله مثال{ 

 سپس پیامی نوشتم 

'آقای سنت ،من نه تنها از اطالعاتی که در مورد  
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'رابط'بهم دادین لذت بردم  بلکه  راحتتر میتونم 

 نم رزی حالش خوبه'بخوابم وقتی میدو

به کلمات خیره شدم  و نمیدانستم که ایا شلوغش 

 کرده ام یا نه  

کمی سربه سرش گذاشتم چون او هم امروز دستم 

 انداخته بود  

می خواستم کمی از آن روی انسانی اش را جذب  

کنم تا بتواند کمی بیشتر از زندگی اش را به من  

 بگوید  

غیر حرفه  ولی نمی خواستم سنت  حس کند که من 

 ای رفتار می کنم  
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از جینا پرسیدم  که نظرش در مورد فرستادن   

 عکس فیل چیست  

 "فیل چه ربطی به کاری که قراره بکنی داره؟" 

تصمیم گرفتم فقط همین را برایش بفرستم  پس  

 شجاعتم را جمع کردم و پیام را ارسال کردم  

 بعد نالیدم 

 واقعا؟

ا اصال در چه  من حتی نمی دانستم که او میخندد ی

 حال و هواییست  

باالخره دست از سرزنش خودم برداشتم  و به اجبار  

به بررسی پیام های  قبلی ام پرداختم چون منتظر  
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 جوابش بودم  

فکرم را با خواندن مصاحبه اش منحرف کردم بار  

ها و بارها خواندم  البته نه سوال ها را فقط جوابها  

با حالت ریزبینانه  را می خواندم  و حاال در این فضا 

و موشکافانه ای به  عمق جواب هایش  پی بردم و  

 واقعا از آن خوشم آمد  

خواندم و خواندم انگار که هر کلمه ای که گفته در  

 بهتر شناختنش کمکم میکند  

 ساعت ها بعد هنوز هم پاسخی  به پیامم  داده نشد   

معموال در اتاق خوابم آرامش برقرار بود  ولی حاال  

نظر میرسید  جواب پیامم را نمیدهد  تمام شب با  که ب
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فکر اینکه چرا برایش عکس فیل را فرستادم در  

 تختم غلت زدم 
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 با احساس گیجی به سقف آپارتمانم خیره شده بودم   

 در فرستادن عکس فیل اشتباه کرده بودم؟ 

رم را در دست بگیرند   اجازه داده بودم هیجاناتم افسا
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و شاید باعث شود که  از خط یک حرفه ای عبور  

 کنم  

 امروز از او خبری نبود ،یا از دین! 

 یا هر کسی ! 

 و حاال نمیدانستم چکار باید بکنم  

ولی می دانستم که امشب در ایسباکس  دورهمی 

 دارند  

 باید بنحوی وارد آنجا شوم

 زندگی اش کامال بخش بندی شده بود  

 رت از یک طرف  و در مورد طرف دیگر چه؟تجا

 این مرد به سخت کار کردن شهرت داشت  
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در مهمانی ها هم به همان اندازه سختگیر خشن  

....یاناخوشایند بود ....  بله  باید در این مورد  

 سختگیرتر باشد 

 رسانه ها عاشق تاکید بر هرزه گری هایش بودند  

 ولی میشد او را مقصر دانست؟

 انگیز بنظر میرسد    او شگفت

وقتی به مزایده رفته بودیم  و در کنار هم قدم میزدیم  

هیچ زنی نبود که به من به نوعی با حسرت  و بعد   

بصورت زیبا و ستودنی سنت  نگاهی دقیق و عمیق  

 نیاندازد  

می توانید او را بخاطر شرکت کردن در چیزی که  
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،زیبا  زن ها به او ارائه میدادند وقتی چنین مرد جوان

 و قابل احترامیست سرزنش کنید؟ 

ممکن است سنت فکر کند که فقط یک مقاله ی ساده  

به ما داده ولی او بیشتر از هر کسی که اخیرا به ما  

کمک کرده ، به 'اِج'  با همکاری کردن در مصاحبه  

 کمک کرده بود  

همکاری اش با من بیشتر از هر کسی بوده و با  

صف اینهمه وقت را هم   مجله ی ما، با اینکه ارزش ن

 نداشت مثل مجله های دیگر رفتار کرده  

میتوانستم بگویم که او رئیس سخت گیریست ولی دلم  

 میگفت که بی انصاف نیست
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' و کل شرکت هایش نمونه ای از دور  4'رابط' 'ام

اندیشی ،بینش و جاه طلبی اش است ولی نتیجه ی  

 حرص و طمع نیست  

بود  میتوانستم بگویم   از تماس های تلفنی که گرفته 

که او یک تاجر استثناییست ،به همان اندازه که یک  

تاجر باید استثنایی باشد چون میگفتند که او عاشق  

 کارش است  

در مصاحبه ی اول وقتی درباره ی ایسباکس  حرف  

 میزد با چه کسی تماس گرفت  

 یکی از پسرانش؟}دوستاش{ راث یا کارمایکل؟

اتاق نشیمن  بود برداشتم و به    تلفن خانه که کنار مبل
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 ولنتاین، یکی از همکارانم زنگ زدم  

کسی که در بخش اجتماعی کار  

میکرد....،میگویند.....همه را میشناسد  و اگر حتی  

دروغ بگوید  ، به اندازه ی کافی درباریشان  

 میدانست که بخواهد درباریشان دروغ بگوید 

کوم سنت  "میتونی برای امشب منو وارد مهمونی مال

 توی آیسباکس کنی؟"

"من میتونم تورو وارد هر جایی کنم زن،سوال 

 اصلی اینه که  درعوض چی گیرم میاد؟" 

 "مبلغ درخواستیت...مرد؟" 

"اوف من عاشق ریچل خشن خودمم ،منتظر بمون  
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 بهت زنگ میزنم"

 دقایقی بعد دوباره به من زنگ زد و گفت 

 " تو االن تو لیست دعوتیایی"

 یگه ،درسته؟""با جینا د

"ببین رفیق من یه داللم نه یه معجزه گر،قابلی  

 نداشت ، بهم بدهکاری" 

 با خوشحالی قول دادم 

 "و پرداختش میکنم" 

 ولی جینا از این خبر خوشحال نشد  

 "یعنی چی نمیتونم بیام؟" 

 وقتی به جینا گفتم ناله کرد  
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"وین قراره بیرون بره و من کل جمعه رو قراره  

 ونم"اینجا تنها بم

 "متاسفم جینا!" 

همانطور که  دیوانه وار بدنبال لباس مناسب میگشتم  

 اخم کردم 

 جینا ناله کرد 

 "اگه با ولنتاین برم چی؟"

"اوه نه،من به اون مرد اعتماد ندارم ،شبیه اون یارو  

{  تو بازی تاج و تخت} فیلم{ میمونه  Varysکچله }

 همه رو بازی میده" 

 شروع کرد به پیام دادن   
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یلی خب ،من به ولنتاین پیام میدم چون شبیه اون "خ

یارو کچله تو بازی تاج و تخته ممکنه وقتی 

 فرستادمت  رفتی باهاش یه نوشیدنی بزنم"

 وقتی در بصدا در آمد  

هنوز هم در حوله بودم تازه دوش گرفته بودم و به  

 کمک جینا و وین  بدنبال یک لباس مناسب میگشتم  

که انگار به او صاعقه   وین از جایش پرید طوری

برخورد کرده به حمام رفت  تا فر های موهایش را  

مرتب کند  و بعد به اتاق نشیمن رفت تا در را باز  

 کند  

وین در را باز کرد و امت ،سرآشپز یه رستوران 
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معروف،آخرین مرد زندگی وین ،مردی بلوند و قد  

 بلند پشت در بود 

 شال وین بخاطر نسیم حرکت کرد 

خل آمد  لبه ی شالش را گرفت او را بسمت  امت دا

 خود کشید  

لبانش را بوسید  بوسه ای بی عیب و نقص و فیلم   

مانند ،هر لحظه منتظر بودم که در پس زمینه  

 موسیقی رمانتیکی پخش شود  

 هرگز  مردی اینچنین  مرا در آغوش نکشیده  یا  

هرگز کسی  مثل پدر وین وقتی او در حال بزرگ  

 ا در هوا بلند نکرده و نچرخانده  شدن بود ،مر
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و یا مثل پدر جینا هرگز پدرم هر شب قبل از خواب  

 پیشانی ام را نبوسیده بود

 وین همیشه بین ما سه نفر لطیف ترین  بود  

او دلش می خواست ازدواج کند  و با استفاده از  

مهارت زنانگی اش به هر آنچه که  می خواست می  

 رسید 

 ی خواست؟وین همیشه چه چیزی م

 یک مرد؟ 

 من در تمام طول زندگی ام  یک مرد نخواسته ام  

فقط در حالی بزرگ شدم که  یک پدر می خواستم و 

حاال تمام چیزی که میخواستم بی مصرف بنظر  
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 میرسد  

 می خواستم پدرم زنده باشد  

 خب چاه آرزوهایم خیلی وقت بود که خشک شده 

 

حظه ای وین در  جینا به آنها خیره شده بود و بعد از ل

 را رویمان بست

 هردویمان بهم خیره شدیم  که نگاهمان میگفت: 

نکند از قافله عقب مانده ایم؟ چون  هر دویمان انقدر  

بزرگ شدیم که باید اینکار ها را ما هم انجام دهیم  

 ولی هیچ کداممان اینرا نمی خواستیم  

 جینا در بین ما بدبین ترین بود 
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با یک پسر به اسم دو سال پیش در دانشگاه 

 'پاول'آشنا شد و شروع به قرار گذاشتن با او کرد  

 'پاول' اسمی خوب و معصومانه است 

هیچوقت فکر نمیکنید کسی با اسم 'پاول' وقتی بهتان  

 میگوید دوستت دارد   بیشرمانه دروغ بگوید

هرگز تصور نمیکنید که او را با دو دختر دیگر  

 شریک شده اید ! 

م نمیکنید که عاشق اولین مردی  هرگز فکرش را ه 

که شدید  باعث شود تا آخر عمرتان تنها بمانید چون  

 انتظار هرچیزی را از هر کسی دارید

منو جینا هر دو با شغل هایمان زندگی کردیم و وقتی  
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میگویم  واقعا منظورم همین است که دلمان می  

 خواهد زندگیمان همینطور بماند  

رد  و برای تخفیف جینا در یک فروشگاه کار میک

دادن به مشتریان زندگی میکرد و من برای  مقاله ها  

 و ستون مجله زندگی میکردم 

 "دستپاچه بنظر میای" 

در حالی که کمی رژ گونه به صورتم میزدم جینا  

 گفت 

"آروم باش ریچل،اون فقط یه مرده ،مهم نیست که  

 چقدر خداگونست"

پاچه هستم "اینو نگو ،من خودم به اندازه ی کافی دست
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، کالب جاییه که خواهش کردم اجازه ی ورودش 

رو به من بدن و من اجازش رو ندارم و با دوز و  

 کلک اسمم رفته تو اون لیست لعنتی " 

"هیچ کس نمیدونه تو اجازشو نداری ،فقط مطمئن  

 شو نبینتت" 

با امشب سه بار است که مرا میدید  با سه شکل 

 مختلف  

 ه بود  با لباس پیشبندی مرا دید 

با کت و دامن، و امشب می خواهم با چیزی که  

 میپوشم پیام متفاوتی به سنت دهم  

جمع مهمانی سنت فاسد بود .... و من نمی خواستم  
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 چیزی بپوشم که بگوید من یک دختر شاغلم  

میخواستم شبیه کسانی باشم که در جمعیت مهمانی  

 خوش میگزرانند  

وز بنظر  دلم می خواهد اغوا کننده،شیک و مرم

 برسم 

پس آخرین چیزی که  ممکن است سنت بخاطر  

بیاورد این است که من همان زنی هستم که  برای  

 یک مقاله با او مصاحبه کرده است  

 از جینا پرسیدم

 " فکر میکنی چه لباسی مناسبتره؟"

: یه دامن تنگ  سفیدو قشنگ با یه تاپ  1"گزینه 
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و خیلی تنگ  :پیراهن  تا زان 2سفید و یقه شل  گزینه  

: لباس سیاه بانداژ تنگ}اسم یه جور 3و سرخ گزینه 

 لباسه خیلی تنگه که کامال به بدن میچسبه{ "

 "مردا عاشق زنای سفید پوشن"

"این بخاطر شیطان درونشونه  که نمیتونن در  

برابرش مقاومت کنن،شیطان سنت وحشی تر از  

 بقیشونه ،اونا رنگ قرمزم دوست دارن" 

محافظه کارانه تره ،من نمیخوام   "ولی اون سیاهه

 لباسم داد بزنه که 'مدت زیادیه سکس نداشتم'

 نمیخوام با لحن وسوسه برانگیزی بگم که 'بیا اینجا' 

 فقطض میخوام اونجا باشمو بگم که 'من اینجام' " 
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 با تایید سر تکان داد  

پس به حمام رفتم و روی لباس زیر توری مشکی ام   

 رهنه بیرون رفتم لباسم را پوشیدم و پا ب

 جینا مجله ای که می خواند را پایین آورد  

 جلوی آینه ی  تمام قد، در کمد ایستادم   

من بلند قد و باریک اندام بودم با سینه هایی کوچک  

اما سفت و خوش حالت ،پوستی شیری هلویی و 

 موهایی بلوند متمایل به  نقره ای  

  که از مادر اسکاندیناوی ام به ارث برده ام 

به دالیلی مردم از منحنی شانه ها و گردن من  

 تعریف می  کردند  
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 پس لباس کمی بیشتر آن قسمت ها را نشان میداد 

باریکی کمرم ویژگی های باسن و کفل های پرم را  

بیشتر به رخ میکشید  و تضاد  رنگ سیاه نیمه براق  

پارچه باعث  افزایش شفافیت پوست صورت و  

 گردنم میشد  

 طالی نقره ای میدرخشید موهایم مثل 

 چشمان خاکستریم  با سایه ی آبی پوشانده شده بود  

لباس در همه ی قسمت های مناسب به بدنم چسبیده   

 بود 

 جینا از روی تخت با اطمینان سر تکان داد  

 "انگار برای کتواک آماده شدی"
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 مخالفت کردم  

"قطعا بهتر از اون  لباس پیشبندی و کفش های  

 عه اول پوشیده بودم"ورزشیه که دف

موهایم را شانه کشیدم و چند دقیقه ای را صرف 

 حالت دادن موهایم کردم  

وقتی کارم تمام شد نفسم را بیرون دادم و همانطور  

 که به خودم در آینه نگاه می کردم گفتم 

 "آماده ای یا نه ریچل؟"

 جینا گفت  

 "البته که آماده ای" 

   خندیدم و برگشتم تا به او نگاه کنم
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 آرزو میکردم که او هم می توانست همراهم بیاید  

جینا، قطعا بهترین دوستم بود و در قلبم او خواهر  

 خوانده ام محسوب میشد  

وقتی پاول به او خیانت کرد  دستش را گرفتم،اشک  

هایش را پاک کردم   و قسم خوردم هرگز اجازه  

 ندهم کسی دوباره قلبش را بشکند 

بمانم و نگذارم کسی قلب مرا   قسم خوردم تا ابد با او

 نیز بشکند   

قول دادیم که همیشه با هم خوشحالو مجرد بمانیم  

 ،ببینم اصال چه کسی به یک پسر احتیاج دارد؟

ما با هم بستنی میخوریم و تمام مدت آهنگ گوش  
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 میدهیم و بارها و بارها اینکار را تکرار میکنیم  

قرار    و حاال حس میکنم مانند فرشته ای بدون بال

 است به کالب بروم

 جینا با هیجان به من گفت  

 "برو دخلشو بیار" 

آب دهانم را قورت دادم کیفم را برداشتم  و سعی   

کردم  به خودم بگویم که می توانم اینکار را بکنم که  

می خواهم اینکار را بکنم... من این افشاگری را  

مینویسم....هر شک و تردیدی که در سرم بود ساکت  

   کردم

 وقتی الزم باشد  میتوانم هر کاری بکنم  
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خیلی متفاوت تر از آن دختری هستم که سنت در  

 دفتر کارش دیده  ولی احساس متفاوت بودن نمیکنم  

وقتی اسمم را به بانسر }کسی که تو بارو کالب ها  

به آدمای مزاحمو بیرون میندازه یا اجازه ی ورود 

افراد میده{ گفتم و او اجازه ی ورودم را به داخل  

 کالب داد اعصابم کامال متشنج شده بود  

با هر قدمی که با کفش های پاشنه بلند سیاهم 

برمیداشتم  هر قسمتی که با لباسم پوشانده شده بود  

 از  تنگ بودن لباسم فریاد میزد  

' شبیه یک موزه آرام بود  ایسباکس  4در حالی که 'ام
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 فساِد تاریِک خالص است 

مجسمه هایی یخی کنار ستون های  دورتادور اتاق  

 دیده میشد  

رقصنده هایی نقاشی شده که درون قفس هایی که از  

 سقف آویزان شده بود،  میرقصیدند 

یک بار  با چراغ های سفیدو آبی از دیواری بسمت  

 دیوار دیگر امتداد داشت  

جمعیت  رقص نور هایی چشمک زن  در حالی که  

 به من تنه میزدند روشن و خاموش میشد  

آهنگ ،موج، از آقای پروبز برای رقصنده ها پخش  

 میشد  
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نوشیدنی ها روی سینی های نقره ای توسط  

خدمتکار ها داده میشد  و هر گیالس تزئینات زیبایی  

با میوه ها ،زیتون ها،نمک های رنگی براق،مایع  

 ر میرسیدند  های رنگارنگ ،مانند یک اثر هنری بنظ

 اینجا یه کالب معمولی نیست  

اینجا کالب پسران خر پول بود و به هر طرف که 

نگاه میکردید بنظر میرسید افراد زیبا با لباس هایی  

 زیباتر پوشانده شده اند  

"من دیدمش ،خدا جون ....وقتی بهم گفت سالم فکر  

 کردم االنه که غش کنم....!" 

بیشتر شد چون  وقتی اینرا شنیدم دستپاچگی ام
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 میدانستم آنها درباره ی او حرف میزدند 

همانطور که نفسی میکشیدم هوای غلیظ کالب را به  

ریه کشیدم و از ته دلم آرزو میکردم که کاش جینا  

 هم اینجا بود  

 اتاق با زن ها پر شده ! 

بعضی هایشان بطور واضحی در پی شکار بودند  

دند و  بعضی ها برای خودشان جفتی پیدا کرده بو

 بعضی از آنها کنار دوستانشان ایستاده بودند  

 به آرامی نفس میکشیدم  

هوا را داخل و خارج میکردم و به خودم میگفتم که  

 میتوانم اینکار را بکنم  
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 این فقط یک کالب است  

 من هم می توانم خوش بگذرانم   

مدت زیادیست که به یک کالب نرفته بودم  و  

ن' نشده بودم  ولی  هیچوقت وارد کالبی مثل 'ای 

 اهمیتی ندارد  

من نمیتوانم با مهمان ها  مصاحبه کنم اگر خوش  

شانس باشم می توانم  کار های بیشتری از این انجام  

 دهم  تا چیزی از سنت بفهمم

بعد از اینکه آنجا را برای پیدا کردن بهترین نقطه 

 برای جاسوسی بررسی کردم ،به طبقه ی باال رفتم 

اینکه  چه اتفاقی  طبقه ی پایین   برای  فهمیدن  
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گوشه ی کالب افتاده  که انقدر شلوغ شده به پایین  

 نگاه کردم  

 نام شیطان را بردم و حالل زاده  پیدایش شد 

وقتی سر تیره اش را دیدم قلبم از حرکت ایستاد و  

 گره ای در شکمم بشدت منقبض شد  

قسم میخورم در زندگی ام هیچوقت هیچکس  در این  

 را عصبی نکرده بود  حد م

روی صندلی اش نشسته بود ،دستش دور جام  

 نوشیدنی اش بود 

دو زن کنارش ایستاده بودند و در حالی که سنت با  

دوستانش حرف میزد با هم رقابت میکردند تا  
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 توجهش را جلب کنند  

صورت مردانه اش وقتی که نور های چشمک زن  

صورتش را روشن میکردند در زوایای  خاصی 

 درخشید ....زیباییش بینظیر و نفسگیر بود می

 خیلی خب! 

 نفس بکش! 

 آیا میخواستم او بداند که من اینجا هستم یا نه؟

وقتی خودم را مجبور کردم که به طبقه ی پایین   

بروم خیسی که در پایین تنه ام جریان داشت را حس  

 کردم  

 بسمت اتاق تعویض لباس خانم ها رفتم  
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ی بزرگی که باالی سینک     و بدنم را بسمت  آینه 

 مدرن و شیکی قرار داشت  کشاندم  

در حالی که به انعکاس خودم و دیگران  در آینه  

نگاه میکردم ،گروهی از زن ها بطرز افراط آمیزی  

خودشان را آراسته بودند و وسواس گونه آرایش  

 هایشان را تثبیت میکردند  

سمت راستی رژ لب قرمزی به لب هایش میکشید  و   

وست سمت راستی  اش لب هایش را صورتی د

 میکرد ...و من!؟

 من هنوز هم خودم هستم 

 ولی بنظر افراط آمیز!  
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 جوری که انگار همینجا بدنیا آمده ام  

خیلی متفاوت تر از دختر جوانی هستم که با او  

 مصاحبه کرده است  

 اصال او مرا اینگونه میشناخت؟

لب هایشان  در حالی که آنها دوباره رژ لب را روی 

 میکشیدند لب قرمزی از لب صورتی  پرسید

 "توام بعد از مهمونی میری اونجا؟"

 "هنوز کارت ورود ندارم" 

 " نیگا،نیگا" 

لب قرمزی یک کلید کارت را از کیفش بیرون آورد   

 و در هوا تکانش داد  
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 در اتاق قلقله ای به پا شد  

 کلید را در سینه بندش گذاشت  

 "مال خودمه " 

 پرسیدم از آنها 

 "پس بعد از اینجا، یه مهمونیه دیگه هم برقراره؟" 

 یکی از آنها سر تکان داد و گفت 

 "تو پنت هاوس سنت" 

 "چطور به این مهمونی دعوت شدی؟" 

"در طول این مهمونی توی کالب صد تا کلید توزیع  

 میشه"

فکر ناگهانی برای گرفتن آن کلید از درون سینه 
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 بندش به ذهنم رسید 

ک کلید بود دزدی که محسوب نمیشد،  آن فقط ی

 میشد؟

 "عزیزم"

 زن رژ قرمزی گفت 

"سعی برای گرفتن کلیدم فقط با قدرت چشمات رو  

تموم کن ،من سه سال صبر کردم تا همچین کلیدی  

رو بدست بیارم اگه یکی مثل این کلیدو می خوای  

برو اون بیرونو کونتو یکم به زحمت بنداز فقط   

 ون مهمونی راه پیدا میکنن"جیگر ترین باسنا به ا

 "ممنون"
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 چرخیدم و پرسشگرانه  از آینه به باسنم نگاه کردم  

 جینا میگفت من باسن بزرگی دارم  

بعضی دیگر میگفتند بی عیب و نقص و کامال در  

 دید است  

 ولی سنت درباره اش چه نظری داشت؟

آهی کشیدم و به دیوار تکیه دادم ،و به نوشته های  

 در اتاقک بود نگاه کردم کوچکی که روی 

 چشمانم را تنگ ،و خودم را مجبور به تمرکز کردم   

'مالکوم بابای بچمه من آلــت  سنت رو براش ساک  

 زدم  

تاهو همینجا منو با آلــــتش پر کرد و کاالن مثل یه  

@romansara_tarjome



 غارنشین  واژنــمــو لیسید' 
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گشتم  و وقتی  دوباره به سروصدای درون کالب بر

دوباره او را دیدم سعی کردم جای مناسبی را برای  
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 جاسوسی پیدا کنم  

دو زن از کنارش جم نخورده بودند و بدالیلی حس  

 میکردم   شکمم نبض میزند که این آزارم میداد  

یکی از مو بلوند ها یک شات برداشت و   لبه اش   

 را که آغشته به نمک رنگی بود لیس زد  

حالت همیشگی با  بی حو صلگی   سنت با همان

نگاهش میکرد ولی جوری که انگار باعث سرگرمی  

 اش شده لبش کمی باال رفت 

کمی مجذوب شده بودم ،همینطور کمی شیفته و    

کمی هم بیزار ...متوجه نشدم که یک نگهبان بسمتم  

آمد و بسمت راست سنت جایی که  دوستانش  آنجا  
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 اشاره کرد!   نشسته بودند و مرا نگاه میکردند

 سنت حتی به طرف من نگاه هم نمیکرد ! 

 اوه نه! 

او بیش از حد مشغول بود  هنوز همان صورت بی 

حوصله را داشت و  لبخند سرگرم شده اش هنوز هم  

 روی لب هایش بود  

شاید آنها باید تاپشان را درمیاوردندو برهنه میشدند  

 تا سنت را هیجان زده کنند. 

ب با این محیط  مجلل و  هر سه مرد کامال  مناس

افراطگونه هستند ولی من نمی توانستم به دو مرد  

 دیگر نگاه کنم 
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 فقط مالکوم! 

نگاه زیبای تاریک مالکوم مخلوط با سایه ها ی  

ترسناکی بود انگار که هادس }یکی از خدایان یونان  

که الهه دنیای مردگان بود که به خشمو ناامیدی  و  

دی بشه عالقه داشت{  هر چیزی که باعث مرگو نابو

 در گوشه ی تاریکی از جهنم نشسته 

ناگهان بخاطر کاری که یکی از بلوند ها کرد خندید  

، کمی  چرخید و چشمانش  مستقیما  روی من  

 نشست و همانجا ماند  

حس میکردم نگاهش مثل هجوم وحشیانه ی آدرنالین  

 است  
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دلم می خواست  نگاهم را از او بگیرم ولی 

 نمیتوانستم  

 حس میکردم گیر افتاده ام  

نمیدانم توهم زده ام یا نه ولی می توانم قسم بخورم 

که با دیدنم هوا را  محکم به ریه کشید جوری که  

 سینه اش حرکت کرد  

 مرا شناخته؟ 

 دلم می خواست که مرا بشناسد؟

ناگهان جو آنقدر سنگین شد جوری که قادر به نفس  

 کشیدن نبودم  

ک سنگ شده و من واقعا نمی  ریه هایم کامال مثل ی 
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 توانستم نفس بکشم

همانطور که چشمانش شروع به برانداز کردن سرتا   

 پایم کرد  باعث بهم پیچیدن معده ام شد 

 از کفش پاشنه بلندم تا موهای بلند بلوندم  

ران هایم که لباسم  تنگ آنها را قاب گرفته بود   

 ،کفل هایم ، شکمم ،سینه هایم  و حتی باسنم!

 خدا!  اوه

 نگهبان را در جهتی که میرفت دنبال کردم 

 هر قدم ضربان قلبم را شدید تر میکرد  

سنت در کت و شلوار سیاه ،بدون کروات و چند   

دکمه یی که باز گذاشته  با موهایی که شلوغ روی  
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سرش درست کرده   ،مظهر بی بندوباری،شهوترانی  

 و گناه بنظر میرسید 

 احساس.....باکره بودن  او خود گناه است و من کامال

 میکنم  

 سنت پاهای بلندش را روی پای دیگرش گذاشت  

نگاه خیره اش را  روی من ثابت نگه داشت بنظر   

 تمایلی نداشت که نگاهش را از من دور کند  

 " آقای سنت" 

 نگهبان گلویش را صاف کرد  

 "آقایون منو فرستادن دنبال این خانم" 

تش نشست   با اینکه ردی از لبخند روی صور
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 صورتش کامال کنترل شده و غیر قابل خواندن بود  

نگهبان به آندو نفر دیگر ،مو بلوند  و مو مسی که 

 مثل ناهار به من نگاه می کردند گفت  

 "اون اینجاست آقایون " 

 بلونده گفت  

 "تاهو"

 مرد مو مسی گفت 

 "کالن" 

مالکوم باسن بلوند را از کنارش آنطرف تر فرستاد   

با ژست ذاتی اش گرفت که حس راحتی   و آرنجم را 

 عجیبی را برایم به ارمغان آورد 
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من هیچکسی را اینجا نمیشناختم   به همین خاطر  

 وقتی مرا بسمت خودش  کشید 

 کنارش  لبه ی  صندلی  نشستم 

و وقتی سر تیره اش را بسمت من خم کرد و   

 زمزمه کرد  

 "مالکوم" 

 که لرزیدم صدایش آنقدر عمیق و خرناس مانند بود  

 با لکنت گفتم 

 "ریچل"

 ابروهایش را باال داد  و به من خیره شد   

و به نظر میرسید که میپرسید  ،اینجا چکار میکنی   
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 ریچل؟

وقتی تاهو نوشیدنی اش را باال گرفت و آن را سر  

 کشید نمیدانستم که چه باید بگویم 

"از وقت خوابت گذشته}تاهو کال اعتقاد داره ریچل  

 "کوچولوعه{

 روغن بچه ی تگزاسی! 

 فوران جذابیت!

 ترکیب کلمات ! 

نمیدانستم چرا ولی بخاطر آگاه بودن موقعیت بدن  

 سنت کنار من باعث میشد این چیز ها به ذهنم بیاید  

روی صندلی کامال  شق و رق نشسته بود  و جای   
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دستش را طوری تغییر داد که بطرز غیر منتظره ای  

 بازویش پشتم قرار گرفت  

 یک لبخند گشاد  رو به تاهو گفتم  با 

 "مشنیدین که بچه های شیطون خیلی دیر میخوابم" 

 قلبم بخاطر نزدیکی ام به سنت بشدت میتپید    

 ناگهان می توانستم بویش را حس کنم   

فقط بوی او را ...در بین این همه آدم درون اتاق   

.... این عطر به نوعی  با هر نفس در ریه هایم النه 

 میکرد  

سرزندگی و هیجانی را از خود تشعشع میکرد  که   

 مرا مثل آهنربا به خود جذب میکرد  
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این مرا میترساند  ولی چیزی در حضورش در  

 نزدیکی من وجود داشت که باعث آرام شدنم میشد  

همانطور که کالن یک نوشیدنی را جلویم گذاشت   

 شوخی کرد 

ت  "ظاهرا اینجا یه عرف پوششی وجود داره ... سن

 مجبور شد شاخو دمشو پشت در بزاره بعد بیاد تو" 

 خجالت زده لبه ی دامنم را کشیدم

"اوه آره منم مجبور شدم نصف لباسامو بیرون در  

 بزارم بعد بیام تو"

 تاهو گفت  

 " اینطوره؟!" 
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 مالکوم یه کلمه ی یک حرفی گفت  

 مخفف تاهو{" T"تی}

 تاهو بسمت سنت برگشت و ابرویش را باال داد  

 یه سنت؟""چ

"دیبز} دیبز بین بچه های تگزاسی یه رمزه که میگه  

طرف خبرچینه سنت اینجا داره به تاهو میگه که  

 ریچل خبرنگاره {" 

 تقریبا نوشیدنی ام را تف کردم  

 سرفه کردم و دستم را به سینه ام کوبیدم  

سنت  با آرامش  نوشیدنی را از دستم گرفت  ، آنرا  

 کنار گذاشت و پرسید
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 ؟""خوبی

 سرش را خم کرد و به صورتم خیره شد   

آخرین سرفه را کردم چشمانم را محکم بستم ،بهم  

فشارشان دادم و سرم را برایش به نشانه ی بله تکان  

 دادم  

وقتی چشمانم را باز کردم تنها چیزی که میتوانستم   

 ببینم سنت بود 

نوع نگاهش آنچنان زیرکانه و نافذ بود که  حس  

 استخوان هایم را ببیند   میکردم میتواند

 "تازه وارد مهمونی شدی ریچل؟"

در حالی که منتظر  بود تا جوابش را بدهم کوکتلم را   
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 برداشت تا به من بدهد  

مچ دستش کلفت  و بسیار قویست  پوستش صاف و  

 گندمگون است  و موهای کمی روی دستش دارد  

همانطور که با احتیاط  آنرا از دستش  گرفتم 

 دستش را لمس کرد   انگشتانم

تاهو از جیب کتش  چیزی را برداشت و در هوا  

 تکانش داد  

 "سنت اجازه دارم؟"

وقتی فهمیدم که یک کلید کارت است هیجان درون  

 سینه ام پر شد 

 مالکوم از کنارم زمزمه کرد  
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 "این اتفاق نمیفته ،اونجا جای اون نیست" 

 تاهو با لحن کشداری گفت 

ین کلیدو بدم بهش،اون خیلی  "اَه ،بیخیال ،بزار ا 

 خشگلو بی نقصه،مرد"

بحدی ناباور بودم که وقتی مالکوم ایستاد حتی نفس   

 هم نمیکشیدم  

بدنبالش بلند شدم و با سردرگمی به صورتش نگاه   

 کردم  

 "منظورت چیه اونجا جای من نیست؟" 

وقتی به من نزدیکتر شد احساس  میکردم هیچ 

 نگه نداشته  نیروی جاذبه ای مرا روی زمین
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 سرگیجه گرفته بودم!

 سردرگم بودم! 

 و بطرز غیر منتظره ای آزرده شده بودم  

از وقتی که  همدیگر را مالقات کردیم  اولین بار   

بود که واقعا حس کردم که حالت بی حوصله ی  

 صورتش را از دست داده.... 

نزدیکتر شد تا حدی که لب هایش روی گوشم قرار  

 گرفت و زمزمه کرد  

"وقتی بهت میگم اونجا جای تو نیست بهم اعتماد کن  

 و برو خونه"

هشدارگونه به من نگاه کرد و از من دور شد و 
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 درون جمعیت ناپدید شد  

 تاهو و کالن بی حرف به من خیره شده بودند 

 تاهو زمزمه کرد   

 "اولین بارش بود " 

 و دور شد  

 حس میکردم در تحقیر و سردرگمی میسوزم 

ه این بود که وقتی بیرون رفتم همان  بدتر از هم

مردی که روز قبل  ما را سوار کرده بود   به سمتم  

 آمد و گفت  

 "خانم لیوینگستون ،خوشحال میشم برسونمتون"

 تلفنش را باال گرفته بود انگار که سنت به او گفته . 
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 او مرد بزرگ جسه و کچلی بود  

 چند ثانیه بعد  درهای رولز را برایم باز کرد   

 جدا؟

سنت با او تماس گرفت و از او خواست که مرا به  

 خانه ام برساند؟

با آگاهی از افرادی که دروورمان هستند  و به من  

خیره شده اند  و میبینند که به سمت ماشین سنت  

راهنمایی میشوم  پشت رولز نشستم و زمزمه وار   

 تشکر ساده ای  کردم چون تقصیر این مرد نیست  

نو و گران قیمت میداد درست مثل    آنجا بوی ماشین

 خودش 
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 یک بطری شراب و یک بطری آب کنارم بود  

در پس زمینه موسیقی شنیده میشد و درجه حرارت  

 مناسب بود 

همه ی این تجمالت  وسوسه ام کرد که دستانم را   

روی پیراهنم بگذارم  و با سردرگمی به خودم نگاه  

 کنم  

 مشکل من چه بود؟

ار او مرا با سر به زمین کوبیده،  حس میکردم که انگ

تا  به من یاداوری کند به کجا تعلق دارم  و خودش  

 کیست! 

 بلند مرتبه! 
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 شخصی بی رحم!

نمی توانستم جلوی گرما را در پشت و گونه هایم  

 بگیرم  

خودم را بسمت پنجره کشیدم  و پیشانی ام را روی  

 شیشه گذاشتم 

 'تمرکز کن لیوینگستون!'

تلفنم را برداشتم  و سعی کردم  تمام    با باز دم بعدی

 جزئیات مربوط به چیزی که دیدم را یادداشت کنم  

 ولی حاال نمی توانستم  

نمیتوانستم کاری بجز نشستن در ماشین او و حیرت  

از اینکه چرا  انقدر احساس آسیب پذیری میکنم  
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 ،انجام دهم  

 

 

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

 

 

 

 

@romansara_tarjome



قتی در کمی بلند تر از  شب و 11:55حدود ساعت  

آنکه نقشه اش را داشته باشم  بسته شد به آشپزخانه  

رفتم تا آب بخورم و جینا  در حالی که از اتاقش  

بیرون میامد موهای بهم ریخته اش را با دستانش  

 کمی مرتب کرد  

 عذرخواهانه گفتم

 "سالم"

 با اخم چشمانش را باریک کرد  

م ،برگرد به  "ببخشید جینا نمیخواستم بیدارت کن

 تختت" 

 "مهمونی چطور بود ؟" 
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 "خوب بود " 

 فقط همین را توانستم بگویم

 "فردا صبح خبرا رو بهت میرسونم"

 چشمانش را مالید 

"خیلی دیره، ما بازی تاج و تخت رو دیدیم و تا دیر  

 وقت بیدار بودیم"

 به اتاق خودش رفت  من هم به اتاق خودم رفتم

 را در آوردم   آرایشم را پاک کردم  و لباسم

در حالی که بدنبال تی شرت نورتِوسترنم میگشتم به  

 جای خالی پیراهن سنت  درون کمدم خیره شدم  

باید از اینکه اینجا نیست خوشحال باشم  ولی در  
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عوض نبودنش باعث بدتر شدن حالم شد چون 

میتوانستم بیاد بیاورم که او باعث شد اوقات خوبی  

 را با او داشته باشم

دم را محکم بستم و با پوشیدن یک شلوار  در کم

 پسرانه  به تختم رفتم   

تلفن همراهم را باز کردم و خودم را مجبور کردم    

 تا بنویسم  

 حداقل یک کلمه 

 فقط یکی! 

چون وقفه  ایجاد کردن  به هیچ وجه اهدافم را جلو  

 نخواهد برد  
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 نوشتم: 

 'بومی'

می  و بعد به صفحه ی  گوگل رفتم چون هنوز هم ن

 توانستم باور کنم که او چه چیزی گفت  

 دیبز: 

 ادعا/حقوق/جاسوسی/استحقاق

 بله او دقیقا همان معنایی که فکر میکردم را میداد 

 اخم کردم  

 روی تختم  ولو شدم  و به سقف خیره شدم   

'اون دوست نداره تورو تو مهمونی کالب خودش   

 ببینه ...تو یه خبرنگاری  

@romansara_tarjome



 کنه؟  انتظار داشتی اون چیکار

میدونی همه ی اینا به چه معناست ،معناش اینه که  

 باید بیشترکندوکاو کنی' 
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 ♤خواب♤
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 عمیق تر! 

 او رویم بود ... همه جای بدنش سخت بود 

خودش را درونم فرو کرد  و من اینرا دوست داشتم   

 بحدی که ناله کردم و بدنم را قوس دادم  

 ا...." "لطف

 زمزمه کردم  

 "عمیقتر....خواهش میکنم  اوه عمیقتر..." 

لب هایش لب های مرا  با بوسه ی غیر قابل کنترلی   

 پوشاند   

دستانش سینه هایم را فشرد  و شستش نوک سینه  
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 هایم را نوازش کرد  

زیرم در  بالش ها فرو رفتم چون وزن او کامال  

 رویم بود  

   عمیقتر خودش را درونم فرو کرد

 به خود پیچیدم!  

به خودم پیچیدم چون  مدت طوالنیست که سکس  

 نداشته و هیچوقت چنین حسی نداشتم 

 و او دوباره مرا با عطش بوسید 

انگشتانش را دور یکی از سینه هایم گذاشت و نوکش  

 را مکید  

بدنم را به آرامی قوس دادم و ران هایم را از هم باز  
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یتواند  خودش را  کردم  تا بتواند تا آنجایی که م

 درونم فشار دهد ..... 

 "لطفا.... لطفا لطفا لطفا..." 

هرگز التماس نکرده بودم ولی نمیتوانستم جلوی   

 خودم را بگیرم که به او لطفا نگویم 

لب هایم سیری ناپذیر روی لب هایش قرار گرفت و  

 انگشتانم را روی عضالت پشتش کشیدم  

سرکش   طوری که رویم بود بنظر میرسید سخت و

 است ولی  ....اوه بدنش بسیار گرم بود  

 در این بدن ذره ای سرما وجود نداشت  

اگر چشمانم را باز کنم چشمانش سبز یخیست یا سبز  
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 آتشین؟

 لطفا آتشین باش! 

 لطفا نگاهت مرا بخواهد! 

 لطفا عمیقتر! 

عقب بردن سرم باعث شد بین پاهایم جایش را تغییر  

درونم فرو برود دهد و قدرتمند تر  و عمیقتر 

،جوری که هر اینچ از آلت سختش درونم را پر کرد  

 و در هر اینچ از درونم  دفن شد

 شروع به حرکت کرد   

 بیرون داخل! 

 بیرون داخل! 
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 باسنم را حرکت دادم تا به ارگاسم برسم  

 و عرق کرده از خواب بیدار شدم  

 بشدت نفس نفس میزدم  

 ناله کردم و به پهلو چرخیدم 

 بود   1:08ساعت 

او حاال باید در پنت هاوسش مشغول سکس سه نفره  

 یا چهار نفره اش باشد! 

 خدایا! 

 خودم را سرزنش کردم  

 'واقعا لیوینگستون!؟ سنت؟'

 لرزیدم و لرزشم متوقف نمیشد 
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همین حاالیش هم لبه ی پرتگاه بودم و فقط منتظر  

 بودم که از هم بپاشم 

ایم همانجا که  با درماندگی نالیدم و دستم را بین پاه

 کامال تحریک شده بود لغزاندم  

 'اینکارو نکن لیوینگستون'!

 به خودم تذکر دادم ولی کامال بیقرار بودم 

چشمانم را به هم فشار دادم و انگشتم را بین رانهایم  

 حرکت دادم چون نمیتوانستم جلویش را بگیرم

سعی کردم بجای او یک بازیگر جذاب را در ذهنم  

وقتی با برگشتن لذت چشمان سبز  تصور کنم ولی 

 یخی اش را میتوانستم ببینم که به من نگاه میکند  
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 لبم را به دندان گرفتم  

 دلم می خواست لب هایش را گاز بگیرم  

با بیقراری دستانش را بین پاهایم حس میکردم ولی  

 این هنوز هم کافی نبود  

 من چیزی بیشتر از انگشتانش می خواستم 

 نی اش را روی خودم حس کنم  دلم میخواست سنگی

از هر کاری که او با بدنم بکند لذت ببرم  و به خودم  

گفتم  دلم می خواهد وقتی به ارگاسم میرسم اسمش  

 را فریاد بزنم  

 نه اسمش را نمی گویم! 

چون حاال او کسی نیست که آرام  برایم کار های  
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 شیرین و سکسی انجام می دهد 

 اون نیست که مرا میبوسد! 

 هایم را فشار می دهد!  سینه

 و درونم حرکت می کنـ.... 

 "ســـــنت" 

بعد از آن ارگاسم تکان دهنده گیج و منگ روی  

 تخت دراز کشیدم  و بعد شوکه شدم! 

 "خدای من چه هــرزه ای شدم " 

 المپ را روشن کردم  

به دستشویی رفتم و دستانم را شستم  ،بعد صورتم را  

 کردم    هم شستم  و به خودم در آینه اخم
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با آهی به اتاقم برگشتم  لپ تاپم را باز کردم  و  

 متوجه لینک های  بیشتری  راجع به  سنت  شدم  

 و خودم را مجبور به چک کردنش کردم  

به ذهنم خطور کرد که او احتماال حاال باید با یک یا  

 دو یا سه یا چهار دختر باشد  

و   پاهایشان در هم لولیده دستانشان در هم گره خورده 

سنت را وسطشان داشتند این چیزیست که سنت به  

 آن مشهور است  

به رسانه های اجتماعی شخصی اش سر زدم و به  

خودم گفتم که ، افشاسازی تنها دلیلیست که می  

 خواهم بدانم  
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صفحه اینستاگرامش پر شده از عکس هایی از   

 هیجان و انرژی! 

سنت در الماس سیاه } به پرتگاه های یه کوه   

رناک میگن { ،کامال سیاه پوش ،روی کوهی خط

بزرگ و  سفید از برف مشغول اسکیست و پشت  

 سرش خط های زیگزاگی بجا گذاشته  

 سنت در حال چتربازی! 

خودش را به  پشت از هواپیما به بیرون پرت کرده   

 و تصویر محوی از زمین زیرش دیده میشد

 مثل همیشه جذاب! 
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مهمانی که   ولی هیچ چیز ،مطلقا هیچ چیزی از 

 نمیخواست من در آن شرکت کنم  نبود  
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 ♤دعوت♤

 

 

 

 "سنت هیچوقت خوب نبوده"

بعد از ظهر یکشنبه جینا از روی صندلی کنار پنجره  

 در اتاق نشیمن گفت  

"اگه بعد از مهمونی دنبالش میرفتی ممکن بود تو  

 دردسر بیفتی ،میشنوی چی میگم" 

 م..." "اوهـ..ـو

در اینترنت  سعی میکردم اطالعاتی مربوط به   
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 مهمانی پنت هاوس سنت را جمع کنم  

"ریچل لیوینگستون،الو؟ریچل دیبز؟ میتونم االن با  

 ریچل دیبز حرف بزنم؟"

جینا بشگن زد تا توجهم را از سنت و لپ تاپم دور  

 کند  

 او آن کلمه 'دیبز'را گفته بود تا به من سرکوفت بزند؟ 

ه ماشین اون بیرونه ،یه ماشین گنده ی خفن،  "وای ی

بیرونه آپارتمان محقرانه ی ماست...صدامو داری؟  

 از زمین به ریچـ..." 

 "منظورت از یه ماشین گنده ی خفن چیه؟"

 از روی مبل بلند شدم و بسمت پنجره کنار جینا رفتم  
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پرده را کنار زدم  و ماشین  رولز روییس گنده ی  

 ا به خانه رسانده بود  را دیدم خفنی که آخر هفته مر

 چه خبر شده؟

تلفنم را برداشتم و وقتی اسم او را در ایمیلم دیدم قلبم  

 ایستاد  

 

'امروز می خوام ببینمت،یه ماشین بیرون خونت  

 منتظرته

 {'Mام} 

 

 اوه خدای من! 
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 خود مالکوم به من پیام داده!

همانطور که جینا تماشایم میکرد که بسمت اتاقم  

 نعره کشید   میدویدم

 "هی دختر کجا میری؟" 

آنقدر دستپاچه  و نگران بودم که خفه خون گرفته 

 بودم و نمیتوانستم درباره اش با جینا حرف بزنم  

جین سفیدم که قوس باسنم را بخوبی نشان میداد را با  

 یک تاپ کوتاه، و یک صندل بند دار نقره ای پوشیدم  

 خودم را با عطر خفه کردم و فریاد زدم  

 "بعدا بهت میگم، منتظرم نمون"

بند کیفم را روی شانه ام گذاشتم و با آسانسور به 
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 طبقه ی پایین رفتم 

وقتی به پیاده رو رسیدم متوجه شدم که مردم در  

 حال عکس گرفتن از ماشین هستند 

راننده مرا دید و فورا در را برایم باز کرد  قبل از  

 سوار شدم  اینکه بتوانند عکسی از من هم بگیرند  

خاطره ی آخرین باری که اینجا بودم باعث شد کمی  

 احساس ناراحتی کنم  .  

اینبار چیزی در دایره ی لباس های راحتی که    

 پوشیده  بودم وجود داشت  

لباسم میگفت سکسی و مدرن هستم ولی اغوا کننده  

 نیستم 
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 امروز از هر زمان دیگری مصمم تر هستم 

دم و هیچ چشم سبز من برای اطالعات بیرون آم

 یخی مرا منحرف نخواهد کرد  

 از راننده پرسیدم

 "کجا داریم میریم؟"

 "بندر دوسابل"

مدتی گذشت و من در تمام آن مدت نمیتوانستم حتی 

 تصورش را بکنم که سنت از من چه می خواهد 

هنوز هم از اتفاقی که  دفعه ی آخری که همدیگر را  

 دیده بودیم افتاده ناراحتم . 

نمیتوانستم بگذارم احساسات شخصی ام به   ولی
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 داستانی که قرار است از او بنویسم صدمه بزند  

ماشین به محوطه ی پارکینگ رفت و نزدیک مجلل  

ترینو لوکس ترین کشتی تفریحی که در بندر بود  

 پارک کرد  

به اندازه ای کم جاگیر بود که مناسب با لنگرگاه باشد  

شخصا کامال جدا از  و به اندازه ای بزرگ بود که م

 دیگر قایق ها بنظر برسد  

 رنگ سفید بکری داشت که زیر خورشید میدرخشید 

کلمه ی  'عــــروســـــک'با حروف زیبا و سرمه ای  

 رنگی  نزدیک عرشه هک شده بود  

قبل از اینکه بتوانم دهانم را ببندم  در ماشین باز شد  
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و به محض بیرون آمدنم مرد مو تیره ای را روی  

 عرشه دیدم  که باعث شد قلبم بریزد  

به آرامی خودم را مجبور به حرکت کردم  و بخشی  

از من کنجکاو است که کسی که دارد بسمت آن  

کشتی....که مردی آن باال منتظرش است  میرود  

 خود من هستم یا نه! 

دنیایم کمی وارونه شده بود و من حس میکردم که  

رفتم کسی همانطور که به سمت عرشه ی  کشتی می 

 مرا در جای اشتباهی قرار داده  

 "آقای سنت" 

 با باال تنه ای خیس و پهن بسمتم آمد  
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دکمه ی پیراهنش باز بود  و میتوانستم شش تکه  

 هایش را ببینم 

 سینه اش صاف بود 

بحدی  عضالت شش تکه اش بزرگ و قوی و   

شیار خطوط بینشان عمیق  بود  که میتوانستم   با  

 بین عضالت شکمش را  لمس کنم   انگشتانم  خطوط

پاهایش کامال عضالنیست  و باد موهایش را   

 بازیگوشانه حرکت میداد  

همیشه  کت و شلوار  میپوشید انگار که آنها ابهت و   

 کمالش را رقم میزنند  

ولی حاال آن لباس خودمانی و معمولی اش بطور  
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 غافلگیر کننده ای   سکسی و بی پروا  بنظر میرسید 

ن زیبایی اش خوابم را بیادم آورد و مجبورم و دید

 کرد که آرزو کنم که کاش آن خواب را نمیدیدم  

زیر تابش خورشید خیره کننده تر از چیزیست که  

 بیاد می آورم 

گردن برنزه اش کلفت و قویست و وقتی با صدای  

بلند حرف زد سیب گلویش  بسیار جذاب بنظر  

 میرسید ! 

 "ریچل!" 

   مانند لبو سرخ شدم 

"با دوستام قرار بود اینجا جمع بشیم و  من فکر  
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 کردم شاید خوشت بیاد به ما بپیوندی" 

 "چرا همچین فکری کردی؟" 

 به من نزدیک تر شد ....تقریبا داخل محدوده ی 

 شخصی ام....   

 دلم میخواست از قدرتش متنفر باشم ولی نبودم!

"حس کردم طوری که آخرین بار با هم خداحافظی  

 و عصبانی کرده" کردیم تور

با حالتی محافظه کارانه و با جدیت به من نگاه کرد  

 جوری که هیچ جزئیاتی را از دست ندهد 

نمیخواستم  متوجه ی آزردگی که باعثش شده و  

سردرگمی  بخاطر کاری که شب قبل کرده بود ،  
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 شود

 ولی تالشم بیفایده بود  

"عصبانیَم ،چون مثل  بچه های دوازده ساله منو  

صدا  زدی  و عصبی ام چون منو از مهمونی دیبز 

 بیرون انداختی؟"

 حالت صورتش هنوز هم هیچ تغییری نکرده بود  

 که این عصبانیتم را بیشتر میکرد  

"تو می خوای من اینجا باشم تا جایگاهمو بهم  

یاداوری کنی؟یا فکر کردی  قراره جلوی پاهات خم  

ب  بشمو  ازت بخاطر اینکه به اون کالب اومدم طل 

 بخشش کنم؟"
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 "نه من فقط می خواستم ازت یه سوال بپرسم"

نگاه سبز همیشگی اش بطرز غیر ممکنی تیره و پر  

 حرارت شد و هر لحظه پر حرارت تر میشد 

 "جمعه تو اون کالب چیکار میکردی؟"  

 "یکی از دوستام دعوتم کرد"

 نزدیکتر آمد و هشدار داد 

 "حقیقتو بگو"

و پشت گردنم شد   گرما باعث برافروختگی صورت

 و سنت متوجه سرخی پوستم شد  

 صدایش پایین آمد  

"بهم بگو اومده بودی منو ببینی و منم همه چی رو  
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 برات جبران میکنم" 

"اوه واقعا؟چجوری مالکوم سنت برای کسی جبران  

میکنه؟ یه چیزی بهم میگه دعوت به یه قهوه ی ساده  

 تو فکرت نیست" 

 "قهوه دوست داری؟" 

 ه با دو قاشق شکر""آره ،البت

 "تو ذهنم نگه میدارم" 

جوری نگاهم میکرد که انگار در حال خواندن حالت  

چهره ام است  و روی لب هایش لبخند آرامش بخشی  

 نقش بست 

 "اینجا بمونو با دوستام دیدار مجددی داشته باش" 
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 لبخندش کوچک ولی  آرام  بود  

در شکمم احساس گرما میکردم  انگار یک قاشق  

 اغ بلعیده ام  عسل د

نمیدانستم چطور چشمانش در همان حال که 

میتوانست پریشان کننده باشد میتوانست دلگرم  و  

 آرامش دهنده نیز باشد  

 فریادی را از نزدیکیمان شنیدم

 "سنت،مرد من"

کالن و تاهو و تعدادانگشت شماری دختر وارد کشتی  

 شدند   

   لرزان نفسم را بیرون دادم و وقتی آنها با سنت
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سالمو احوال پرسی میکردند  چند قدمی از او فاصله  

 گرفتم  

 سنت  گفت   

 "ریچل"

مرا کنار خودش برگرداند و به دوستانش معرفی  

 کرد
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 چرا امروز گند زدم؟

 سنت! 

 سنتی که روی صندلی روی عرشه لم داده ! 

ک برد ورزشی سنتی که ویک برد سواری} وی

مفرح است که  حاصل ترکیب سه ورزش اسکی  

روی اب و اسکی برف و موج سواری است{ 

 میکرد! 

 به سنت که بسمت پسر ها میرفت نگاه کردم 
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"سنت شنیدی که کابز}تیم بیسبال مورد عالقش{درب  

 و داغون شده؟"

 "این حرفت غلطه رفیق ،بطرز مزخرفی اشتباهه"

 با دوستانش شد   و بعد سنت مشغول صحبت کردن

برای لحظاتی چشمان منو سنت بی حرف و با   

 سردرگمی در همدیگر قفل شد 

اینجا یک کمد بیکینی و شورتک شنای مردانه وجود  

 داشت  

در آخر یک بیکینی سفید رنگ پوشیدم و به زن 

 هایی که درون آب شناور بودند  نگاه کردم  

بعداز ظهر کلی کرم ضد آفتاب به پوستم زدم تا  

@romansara_tarjome



حدی که فقط اجازه دهد کمی برنزه شوم ولی 

 امیدوارم  پوستم را از سوزاندن نجات دهد 

پوستم زیر نور خورشید همیشه به خارش و سوزن 

 سوزن شدن می افتاد  

میتوانستم باد های دریاچه ی میشیگان که با موهایم  

 بازی میکرد را حس کنم  

حرکت آرام کشتی را  در حالی که روی آب حرکت  

 د حس میکردم  میکر

صدای آرام موتور ها کم کم مرا به خواب نزدیکو  

 نزدیک تر میکرد

ولی از خوابی که داشت مرا در برمیگرفت آگاه بودم  
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 و نمی خواستم چیزی را از دست بدهم

 تماس های کاری که میگرفت  

اینکه چگونه تفریح میکرد و در عین حال هنوز هم 

 حواسش به تجارتش است  

ب بود و میدانستم،آبش سرد است  کل روز درون آ

 چون خودم یکبار درونش رفتم 

سنت فارغ از اینکه دوستانش چکار میکنند میخوابند  

یا شنا میکنند یا ویک برد بازی میکنند  ،هر نیم  

 ساعت درون آب میرفت  

هنوز هم  در جای دنجم زیر خورشید گرم مانده ام   

 ولی او همیشه کاری برای کردن دارد  
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ش بدین معنی بود که استراحت نمیکرد  اینکار 

 ،داشت انرژی اش را تخلیه میکرد  

 جای تعجبی نیست که همیشه فعال است  

اسکی در الماس سیاه}یه قسمت از کوه که پرتگاه ها  

دره ها شیب ها خطرات و موانع بیشتری داره{  

 چتربازی 

او جوری ریسک میکرد که انگار چیزی برای از  

 دست دادن ندارد  

بیشتر از هر کسی که تا بحال دیده بودم خطر  سنت 

 میکرد  

در حالی که در بیکینی سفیدم  نشسته بودم و از  
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گرسنگی سراب غذا میدیدم دوستان سنت ،کالن و  

 تاهو به من پیوستند 

وقتی کنارم نشستند سعی کردم آنها را نادیده بگیرم   

و ازنگاه سنت هم اجنتاب کنم چون بنظر میرسید  ما  

 تش بس کرده ایم  فعال آ

ولی با دوستانش و در کشتی اش کمی از خود  

 وجودی ام بیرون آمده بودم  

هر بار که به دور و اطرافم نگاه میکنم تا او را پیدا  

کنم و سنت را در حال تماشا کردن خودم میبینم و  

عالقه ی درون چشمانش  مرا از هر زمان دیگری  

 در زندگی ام عصبی تر میکرد  
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به دستم کشیده شد متوجه شدم که بطور  وقتی دستش 

 غیر ارادی خودم را بسمت او متمایل کرده ام  

وقتی آمدو کنارم ایستاد از لمسش و گرمایش به خود  

 پیچیدم  

 آشفته شده بودم و نمیدانستم چرا! 

باالخره سنت به طرف مخالف گروه رفت  و  

دوستانش گفتند که او در یکی از کابین ها ،در  

و تا وقتی  چند زن پیشش نروند و    کارش غرق شده

ترغیب و نازو نوازشش نکنند او همانجا مشغول کار  

 های تجارتش  خواهد ماند 

وقتی برگشت روی صندلی نشست و دستانش را از  
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 دو طرف به پشت صندلی تکیه داد  

میتوانستم نگاهش را که به من خیره شده ،انگار که   

 مرا لمس کرده حس کنم  

ستان ها و حرف هایی که دوستانش  سعی کردم به دا

 برای هم تعریف میکردند گوش دهم  

ولی از گوشه ی چشمم به آن دختر هایی که با  

مزخرف گویی سعی میکردند توجهش را جلب کنند   

نگاه می کردم و واقعا نمیتوانستم جلوی خودم را  

 بگیرم  

در حالی که مالکوم یک جام از شرابش را به آرامی  

 عرشه مانده بودیم   مینوشید ما وسط
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در آخر هم داستان هایی از مست کردن ها ،دوستان  

و دخترانی که یواشکی مالکوم آنها را کرده بود گفته  

 شد 

 کالن توضیح داد

"پیر مرد ، از زمان کالینا هیچوقت نمیدونست قراره  

 کیو به خونه بیاره" 

یکی از هرزه هایش حسودانه لب و لوچه اش را  

 جمع کردو پرسید

 شما یه دختر برهنه رو بردین خونه؟""

 لبخندی گوشه ی لب هایش را بسمت باال کشید

"اون دختره یه هنرمند بود و روی لباس هاش نقاشی  
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شده بود جوری که انگار کامال برهنست درواقع 

 خیلی هم باحال بود" 

 حس کردم گوشه ی  دهان من هم باال رفت 

الت  چشمانش در چشمانم قفل شد و همانطور که ح

متفکرانه ای در صورتش نقش بست لبخندش محو  

 شد

 تاهو به من گفت  

 "بعد از مهمونی دلمون برات تنگ شد"

 "شرط میبندم که شده"  

دزدکی نگاهی بسمت سنت انداختم جایی که او روی  

صندلی لم داده بود  و دیدم که یکی از دختر ها  

@romansara_tarjome



خوشه ای از انگور را برداشت و سعی میکرد دانه  

 آن را بین لب های او بکذارد  ای از  

 سنت به من نگاه میکرد ،تماشایم میکرد  

من هم نگاهش کردم که  با بی اعتنایی دهانش را باز  

کرد و انگور را در دهانش گرفت  ولی هرگز حتی  

 برای یک ثانیه نگاهش را از من برنداشت  

 همان دختر کنار فکش زمزمه کرد  

 "یکی دیگه" 

 لب های زیبایش گذاشت  و انگور دیگری را بین 

همانطور که با دندان هایش آنرا میجوید عضالتش 

 منقبض می شد  
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و من کنجکاو بودم که حاال دهانش چه مزه ای می  

 دهد 

 تازه! 

 آبدار! 

همانطور که واکنشم را بررسی میکرد چشمانش  

 برقی زد  

و تمام بدنم بخاطر احساساتی که حتی نمی توانستم 

 لرزیدن کرد  پردازششان کنم شروع به

گونه هایم بخاطر گرمایی که چون آتش روی پوستم  

 شعله ور شده بود سرخ شد  

 شب باعث شد حالت صورتش تیره تر بنظر برسد ! 
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 خطرناک و بطرز خشن و بََدوی تاریک! 

 وقتی که نزدیکم شد  

نمیتوانستم بخاطر انقباضات  بیرحمانه ی شکمم  

 روی پاهایم بایستم 

 دوستش پرسیدم به پهلو چرخیدم و از 

"شماها چکار کردین؟مهمونیای شما خیلی مشهوره  

،حتی نمیتونم تصورشو بکنم که بعد از مهمونی توی   

 پنت هاوس چه اتفاقی افتاده؟"

 "من برهنه شنا کردم" 

 تاهو نیشخند زد

"تا اونجایی که یادمه کالن بیش از حد با شراب  
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 مشغول بود" 

 و ســـنت چـــی؟

 نه رو به مالکوم گفت یکی از زن ها تملقا

 "منو سنت هم زمان خوبیو با هم گزروندیم"

 حس کردم گونه هایم سرخ شد 

 'به اون نگاه نکن'

 'به اون نگاه نکن دختر'

دختری دیگری  با کمی اغواگری که باعث بهم  

 پیچیدن دل و روده ام شد گفت

"ما نمایش کاملی براش اجرا کردیم}سکــس گروهی  

 داشتن{"
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 عات طالیی برایم بودند  این ها اطال

 واقعا!... 

این به نوعی عجیب ترین  و هرزه وارانه ترین 

 چیزی بود که برای افشاگری به آن نیاز داشتم  

ولی بنظر نمیرسید بتوانم خودم را مجبور کنم که  

 بنشینم و به حرف هایشان گوش دهم

حس میکردم  کسی روی دیواره ی معده ام در حال   

اینکه بتوانم جلوی خودم را   غارنوردیست و  بدون

بگیرم،آرام از جایم بلند شدم  و پرسیدم که می توانم  

داخل یکی از کابین ها بروم و کمی استراحت کنم یا  

 نه
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حتی منتظر نشدم کسی تایید کند   ، از برخوردم با    

نگاه هر کسی ...از برخورد نگاهم با سنت اجتناب  

 کردم  

وت شدیدی حس  از آنجایی که بطور ناگهانی  شه

میکردم بجای رفتن به کابین به قسمت آخر عرشه 

 رفتم 

در باالی عرشه به نرده ها تکیه دادم و به دریاچه  

 خیره شدم ! 

 به افق! 

 به شعاع کوچکی از ماه! 

تلفن همراهم را بیرون آوردم و سعی کردم چیزی  
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 بنویسم 

نوشتن همیشه باعث میشد تمامو کمال احساس بهتری  

 پیدا کنم  

 لی نمیتوانستم تمرکز کنم  و

 پس آنرا کنار گذاشتم و به دریاچه خیره شدم  

دقایقی بعد آتش بازی براه افتاد و آن گروه از پایین  

 جیغ و هورا میکشیدند  

 صحنه ی محسور کننده ای بود  

نفسم را بیرون دادم و به آن چیز درخشان که از  

 لنگرگاه شکلیک میشد  نگاه کردم  

 زیبا بود  شب دریاچه بسیار 
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همیشه دلم می خواست جایی خوب و ساکت پیدا کنم   

جایی که هیچ چیزی در آن ساکن نباشد جایی که همه  

 چیز به همان شکلی که باید،باشد

 و من آن نقطه ی آرامش را پیدا کرده بودم   

خنده دار است وقتی دنیایتان از کنترل خارج شده   

 آن نقطه را پیدا کنید  

ای اینکه حال بهتری پیدا کنم در  اولین کلمه را بر

 تلفنم تایپ کردم 

وقتی در افق ،دریاچه و آسمان را دیدم که در نقطه  

ای انگار همدیگر را لمس کرده اند  فقط یک اسم به  

 ذهنم رسید  

@romansara_tarjome



 سنت! 

باد پیوسته موهایم را به هم میریخت  و من آنرا  

پشت سرم محکم بستم و بعد برگشتمو روی صندلی  

 ستم روی عرشه نش

وقتی نگاهم به او افتاد با نیم تنه ی روشن   ،  

پیراهنی که باز بود نشسته بود و صفحه ی تلفنش  

 روشن بود 

 صدایش را نمیشنیدم 

چرا او پایین در کابین نمیرفت  تا کار های تجارتش  

 را سرو سامان دهد؟

 چرا این انقباضات احمقانه ی شکمم از بین نمیرفت؟ 
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 زمزمه کردم 

ه برای گرفتن دنیا باید یه کار تمام وقت  "میدونم ک

 داشته باشی"

 به آرامی بلند شد 

دکمه ی پیراهنش باز بود تا شورت شنا ، شکم سخت  

 و صافش ، سینه  و گردنش را بنمایش بگذارد  

وقتی به من نزدیکتر شد ، بزرگ تر و قدبلند تر  

 بنظر میرسید  

ن  دمای هوا بسرعت تغییر کرد و یا شاید این بدن م

بود که داغ و برافروخته شد چون سنت اینجا بود و  

 او بسیار زیباست  
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در واقع او  اولین چیز زیبایی بود که نگاه کردنش   

 به طرز دردناکی خوشایند بود 

 زمزمه کردم 

"متاسفم نمی خواستم تمرکزتو بهم بزنم ، تنهات  

 میزارم" 

 "بمون"

 دستورش مرا از رفتن بازداشت  

ستم  بخاطر جوری که حاال  حس میکردم سرخی پو

به من خیره شده بود  تا مغز استخوانم  گسترش پیدا  

 کرده  

وقتی باالی سرم زمزمه کرد  نفسش باعث حرکت   

@romansara_tarjome



 موهایم شد  

 "دلم می خواد از 'اینجا'سرخت کنم"  

دستش را روی پیشانی ام گذاشت و نگاه مختصری  

 به پایین پاهایم کرد  

 "تا نوک انگشتای پاهات" 

 ن لبخند زد   به م 

سینه اش آنقدر نزدیک بود که میتوانستم  در مقابل  

 نسیم  سینه ی گرمش را حس کنم  

 حس میکردم او یک طوفان است و من یک دریاچه! 

از بیرون آرام است و هزارو یک راز را در خود  

 نگه داشته
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 زمزمه کرد   

 "چرا بهم نگاه نمیکنی؟" 

 صدایش از حالت شوخی خارج شده بود

زرگش را بلند کرد  و پشت انگشتانش را  دست ب

 روی گونه ام گذاشت  

گرمای لذت بخش و در عین حال دردناکی درونم 

 رشد کرد  

 "نکن سنت" 

تلفنش را جلویم گرفت و عکسی را از روی صفحه 

 اش به من نشان داد  

"از این عکست خوشم میاد،اینجا آرومو متفکر بنظر  
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میزت که از   میرسی ،میتونم چونتو ،گوش های ریزه  

 موهات بیرون زده رو  ببینم"

 "تو ازم عکس گرفتی؟"

 "ازت عکس گرفتم"

انگشت شستش را روی عکس من که  روی صفحه 

بود کشید  و ستون فقراتم منقبض شد چون تقریبا   

 میتوانستم  لمسش را روی خودم حس کنم 

 به او گفتم  

 "پاکش کن" 

 حیرت زده بودم

 "هوف دوباره چونه زنی"
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بس کن ،لطفا  اون عکسو حذفش کن، من مثل   "سنت

 تو ،عالقه ای ندارم عکسم تو گوشیت باشه"

 "بیا اینجا کنارم بشین"

بسمت صندلی رفت و بدن بزرگش را درست  

 وسطش قرار داد  

 عجب!

 پس انتظار دارد  از دستورش پیروی کنم؟

با یک نفس عمیق  خودم را مجبور کردم  که به آن  

ندلی  که سنت کامال آن را  جا بروم ،به همان ص

 اشغال کرده است  

در حالی که او همچنان وسط صندلی نشسته بود    
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 لبه ی صندلی نشستم 

 به هم خیره شدیم  

 من با اخم و تخم!

 و او با سرگرمی!

و بعد هر دو ،رویمان را برگرداندیم و به آتیش بازی  

 نگاه کردیم  

 سنت گفت  

گفتم برسونتت  "تو عصبانی شدی چون من به رانندم 

 خونه؟"

 چشمانش بی رحمانه برق میزد! 

 "تو باید اینو بگی نه من" 
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 با دهان بسته خندید

صدایش آرام،مردانه و حواس پرت کن و به نوعی 

 اغفال کننده بود  

بدن بزرگش مانند گرداب به نوعی فضای اطرافش  

 را در خود میبلعید  

"ممکن بود تورو به اون مهمونی توی پنت هاوسم  

 وت کنم اگه هدیمو قبول میکردی}همون پیراهن{"دع

انگشت شستش را متفکرانه در امتداد فک مربعی  

 صافش کشید  

"یه مرد غرور داره ریچل،فکر کردی وقتی دیدم  

پیراهنو به دفتر کارم برگردوندی چه حسی بهم دست  
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 داد؟"

"اومم حس نادیده قرار گرفتن از یه دختر بین   

 میلیون ها دوست دخترت؟" 

صدایش را پایین آورد و روی صورت جذابش  

 تعجب و سردرگمی نقش بست

 "چرا؟"

 "چی؟"

"چرا اونو بهم برگردوندی؟گفته بودم نگهش  

داری،هیچ کس هدیه هامو بهم پس نمیده،من برات  

 نفرت انگیزو مشمئز کنندم؟"

نگاهم را روی تاندون های کلفت گردنش نگه داشتم  
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ایم مشمئز کننده  چون نمی خواستم متوجه شود که بر

نیست... او جذابتر از آن بود که در آن لحظه بتوانم  

 به جوابش فکر کنم  

 "من ترجیح میدم از مردها و غریبه ها هدیه نگیرم" 

چانه ام را کمی باال آوردم ،چشمانم را باریک کردم  

 و هشدارگونه زیر لب گفتم  

"و اگه بخوای بخاطر این سر به سرم بزاری  

 برمیگردم خونه"

"میدونی رزی}همون فیله{ هدیمو تو صورتم پرت  

نکرد،اون منو قهرمان خودش صدا کرد}اشاره به  

ایمیلی که ریچل برای سنت فرستاد و از طرف فیله  
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 گفت قهرمان من{ ...و من خیلی از این خوشم اومد"

 او مرا عصبی میکرد  

وقت هایی که فقط سربه سرم می گذاشت خیلی 

تا وقتی  که سعی میکرد    بیشتر از او خوشم میامد

 وارد سرم شود

 گفتم  

"الف:تشکر کردن از طرف فیل ها خیلی خیلی نادره  

،پس امیدوارم قدر ،تشکری که ازت کردو بدونی و  

ب: گمون میکنم تموم زندگیت بهت چیزای زیادی  

 داده شده " 

 لبخندش  محزون شد و به جلو خم شد  
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 "همه چی"

 "همه چی؟"

 سر تکان داد  

 میتونم باور کنم" "منکه ن

"چی تو این دنیا وجود داره که بخوام داشته باشمشو 

 ندارمش؟" 

 آرام خندید  

"من هر چی که بخوامو دارم ریچل و حداقل از  

 داشته هام استفاده میکنم" 

کمی جلو آمد ،پشت  انگشتانش را روی گونه ام  

کشید و هر عصبی که  در پایین تنه ام وجود داشت  
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 را بیدار کرد  

 هان احساس میکردم راه نفسم تنگ شده  ناگ

نگاه خیره اش  تیره و گرسنه بود ،کسی که همه 

 چیز دارد نمیتواند چنین  نگاه گرسنه ای داشته باشد  

در حالی که ساکت شده بودیم ،نسیم خنکی  رویمان  

 می وزید ولی هوای بین ما متفاوت بود  

 داشت با من چه بازی میکرد؟

ده ،در حالیست که بسیار  عکسی که از من گرفته ش

آسیب پذیر  و ضعیف بنظر میرسم  و حالتم گیجی و  

 سردرگمی ام را نشان می دهد 

 نمی توانم تحمل کنم که مرا با آن حالت دیده . 
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 حاال داشت به صورتم با جدیت نگاه میکرد 

 هوشیارانه به من گفت  

" می دونم شرکتی که میگردونمش خاص و مهمه   

 فرصتیه  تا بتونی پیشرفت کنی"  ،متوجهم که برات  

به آسمان تیره ای که آتش بازی دیگر در آن وجود 

نداشت خیره شد وقتی سرش را بسمت من برگرداند  

باید با خودم میجنگیدم تا نگاهم را از چشمان سبز  

 کاوشگرش نگیرم  

 "ممنون که دعوتم کردی...خوش گذشت" 

ر  صدایم به همان اندازه ای که شنیده میشد خش دا

 بود 
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ناگهان احساس  عطش هم میکردم برای اینکه  

دوباره سربه سرم بگذارد و مرا بخنداند و دوباره  

برق چشمانش را ببینم که هم مرا آزار میداد و هم   

 باعث میشدحباب های لذت در خونم به جریان بیفتد  

 عطش اینرا دارم که بدانم چرا مرا دیبز صدا کرد 

 اهنش را داشته باشم  که چرا دلش می خواست من پیر

 لبخند دوستانه ای به من زد و گفت  

"حاال من میخوام چونه بزنم ریچل،اگه بخوای چیزی  

ازم بپرسی منم به یکی از سواالتت جواب میدم اگه   

 توام به یه سوالم جواب بدی"

 به من نگاه کرد  
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 "واقعا" 

سرحال آمدم و وقتی با جدیت سر تکان داد به او  

 اشاره کردم 

 تو بپرس" "اول

 "خیلی خب" 

بسمتم خم شد  و عضالتش زیر پیراهنی که دکمه  

 هایش باز بود دیده میشد  

 " چرا نمیتونی به اینجای من نگاه کنی ریچل؟"

 "منظورت چیه؟"

"به اینجام،چرا نمیتونی بهم نگاه کنی،حتی همین  

 االن،چرا به اینجا نگاه نمیکنی؟"
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،روی پلک  انگشتانش را دنبال کردم جایی که آنها 

 هایش قرار گرفته شده بودند  

 به سوالش فکر کردم  

قبل از اینکه حتی بتوانم جواب دهم هشدارگونه  

 زمزمه کرد  

 "راستشو بگو"

 سرخ شدم 

 خدایا  

 او همیشه حقیقت را می خواست  

 اصال او به کسی هم اعتماد داشت؟ 

 "دربارم درست میگفتی  ،اونجاجای من نبود"
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 شانه باال انداختم

میتونم بگم که کارت  تو خوندن ذات آدما خوبه و "

نمیخوام به چشمام نگاه کنی چون میتونی منو  

 بخونی"

 ""میتونم بگم که توام همینطور"

 سنت منتظر ماند  

گمانم حاال دیگر نوبت من بود تا چیز های شخصی 

از او بپرسم  مثل اینکه چرا نتوانستم یا بهتر است  

مهمانی کالب به پنت  بگویم اجازه نداد  بعد از  

 هاوسش بروم  ولی باید روی مصاحبه ام تمرکز کنم  

 پس نگاهم را روی او قفل کردم  
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"یه سوالی تو ذهنمه،اینکه فکر میکنی کسی اون 

بیرون هست؟ زنی که تمام خواسته هایی که تو  

ذهنت  در مورد یه زن عالی داری رو تو وجودش 

 داشته باشه ؟"

 صورتش انجام دادم ولی  ارزیابی سریعی از حالت  

 او به هیچ وجه افکارش را نشان نمیداد  

 "این واقعا چیزیه که همه دوست دارن بدونن؟"

 "تو فقط باید به یه سوال جواب بدی" 

 "و تو یه سوال درست و حسابی نپرسیدی" 

از سینی میوه ای که  روی میز بود انگوری    

 برداشتم
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 سنت گفت  

 "چطوره به منم تعارف کنی"

ری که آن دختر انگور را در دهانش میگذاشت  جو

 بیادم آمد  

 "ببخشید؟ من بخشی از حرمسرات نیستم"

 خندید  

 "انگورتو بگیر"

 انگور را پرت کردم و روی سینه اش افتاد  

وقتی انگور را برداشت ،برخورد ران هایش به ران  

 هایم باعث شوکه شدنم شد  

 و بخورم""بهم یاد دادن با غذام بازی نکنم بلکه اون 
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به محض لمس دستش پشت  گردنم  گرمای عجیبی 

 را  درون رگ هایم به جریان انداخت  

 "داری چکار میکنـ..." 

 "هیششش"

وقتی بدنش را بسمتم بیشتر خم کرد جریانی از  

 اشتیاق درون بدنم به حرکت در آمد  

عطر صابونش به بینی ام رسید  چون او انگور را   

 جلوی من آورد  

نش همانطور که نگاهشان میکردم  مردمک چشما 

 میسوختند 

 سنت به من گفت
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 "دهنتو باز کن"

لمس انگور بین لب هایم باعث فرستادن جریان  

 عجیبی در بدنم شد  

با لبخند شرورانه ای به من خیره شده بود و من حس  

 کردم که دوباره انگور را بین لب هایم فشار داد  

که بسختی  بی اراده دهانم را باز کردم و همانطور

 نفس میکشیدم اجازه دادم به من غذا بدهد  

 وقتی که آن را قورت دادم لبخندش محو شد 

چشمانمان  ثانیه های طوالنی به هم خیره شدند ،و  

 بعد به آرامی انگشتانش را روی گونه ام حس کردم  

همانطور که بسمتم خم شد لرزی از بدنم عبور کرد   
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 و بعد! 

 اوه خدا! 

 گوشه ی لب هایم گذاشت    سنت بوسه ای را

 رعشه ای سر تا پایم را فرا گرفته بود  

لرزشم وقتی که سنت چانه ام را گرفت  و مرا   

چرخاند بطوری که چشمان سبزش درون چشمانم  

 قفل شد شدت گرفت  

 آنها محتاط و هنوز هم پرحرارت و پر عطش بودند  

 به خودم گفتم  که این نمیتواند واقعی باشد!

 نمیتواند مرا به این شکل بخواهد! او احتماال 

 از اینکه باز هم بوسیده شوم میترسیدم  
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 میترسیدم که من هم آنرا بخواهم  

 بویش حتی بهتر از خوابم بود  

حسش بهتر بود و  همچنان بهترو بهتر میشد و من  

اینرا می خواستم و این خواستن هر لحظه بیشترو  

 بیشتر میشد  

با خودش می   تنفسش تند شده بود بطور واضح 

 جنگید تا خودش را کنترل کند

 و من می خواستم که کنترلش را از دست بدهد  

 نه!

 نه!

تنها کسی که این وسط همه چیز را از دست میداد  
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 من بودم

 پس گفتم  

 "ممم وای..." 

همانطور که خودم را جمع و جور میکردم دردی به  

 دلم چنگ زد  

نه  "وای وقتی یکی بهت غذا میده مزش فرق میک

،ممکنه مزه ی میکروب های دستت باشه که با طعم  

 انگور قاطی شده"

با لبخند کوچکی روی لب هایش که مانند خورشید 

 صورتش را درخشان کرده بود سرجایش برگشت  

 یکی از پسر ها صدایش کرد
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 "سنت؟"

 سنت جوابشان را نداد 

وقتی تاهو روی عرشه آمد اولین چیزی که گفت این  

 بود 

 می خوایین شنای برهنه داشته باشین؟" "شما دو تا

 سنت بدون اینکه حتی نگاهش کند گفت 

"منو ریچل اینجا داریم حرف میزنیم ولی تو جلوتر  

 برو"

 او رفت و من هم با پریشانی روی صندلی لم دادم  

مالکوم طره ای از موهایم را گرفت و مشغول بازی  

 کردن با آنها شد 
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یطنت کنی  مگه  "تو همیشه  باید  بازیگوشی و ش

 نه؟"

 خندیدم

 "آره اگه توام بهم بپیوندی" 

عکسم را روی صفحه ی تلفن همراهش آورد  و  

 صدایش را پایینتر آورد  

"اگه عکستو پاک کنم...میزاری امشب برسونمت  

 خونه؟"

 "تو بار ها منو به خونم رسوندی سنت" 

 "رانندم تو رو رسوند خونت ...نه من" 

 قطعی بود   صدایش آرام ، ولی محکم و
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"تضمین میکنم که بینشون} رفتن با رانندش با رفتن  

 با سنت به خونه{فرق زیادی وجود داره ریچل"

لبخندم در هوای درنده ای که احاطه ام کرده بود   

 محو شد

به همان اندازه که ترسیده ام به همان اندازه اغوا   

 شده ام  

"من می خوام زود برگردم خونه ،مطمئنم  ترجیح  

 کنار دوستات باشی"  میدی

 "اگه میخواستم کنار اونا بمونم از تو سوال نمیکردم" 

انگشتش را باالی  ایکون 'حذف' روی عکسم نگه  

 داشت و اصرار کرد  
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 "ریچل؟"

 "اگه حذفش کنی در موردش فکر میکنم" 

فک سخت شده اش نشان میداد که این  یک ایده ی   

گشت  چالش گونه  برایش بوده  و یک ثانیه بعد ان

 شستش را پایین آورد و 'حذف'را فشار داد  

 و گفت 

 "بفرما" 

 برای لحظه ای چشمانش با شادی تیره شدند  

 "حاال من میرسونمت خونه"

 فکر  ترسناکی بود  

 آپارتمانم مکان امنم بود  
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حضورش را  نزدیکی همه ی چیز های دخترانه ام  

 تصور کردم  

 ولی وقتی به آنجا میامد چه چیزی از من می

 خواست؟

اگر فقط پیراهنش به تنهایی به آن شکل به  افکار و  

فضایم تجاوز کرده بود نمیتوانستم تصور کنم که  

 خود سنت چکاری با من خواهد کرد  

 سر تکان دادم 

فقط برای اینکه دلم می خواست ،باید برای دیدار  

بعدی گزینه ی بازی را نگه میگذاشتم  پس حرفش  

 را  تصحیح کردم  
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 لی نه امشب" "آره ،و

و بعد به خاطر جوری که بدنم حس هیجان زده ی  

بیش از حدی داشت نیاز به  فاصله ای داشتم تا  

 نگاهم را از او بگیرم  ،قلبم در سینه ام میکوبید   

هر قسمت از من به لبخندش،نگاهش و بویش واکنش  

 نشان می داد  

پس بدون اینکه حتی به او بگویم کجا میروم از  

رفتم و با بیکینی ام درون آب سرد  عرشه پایین 

 پریدم  

از سردی اش یکه ای خوردم  و بعد  در همان  

 نزدیکی مشغول شنا شدم  
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وقتی اینکار را میکردم تاهو همان نزدیکی شنا  

 میکرد  

به من چشمک زد و لبخندش به نیشخندی شیطنت  

 آمیز تغییر کرد و گفت 

 "خب ،خب،خب.." 

 صدایی از باال آمد 

 "T"بس کن تی 

 به باال نگاه کردم  

سنت به  نرده ها تکیه داده بود و با لبخند کوچکی  

 مرا تماشا میکرد  
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آن شب نشستم و با تبو تاب مشغول یادداشت برداری  

 شدم 

 'خیلی خب،فقط رو واقعیتا تمرکز کن لیوینگستون'

نفسم را بیرون دادم و سعی کردم آن یک حبه انگور  

 را از ذهنم بیرون کنم  سبز 

 چشمان سبز خواستار....سخت... 

 من اجازه دادم که زمانی دیگر مرا به خانه ام ببرد! 
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 نمی توانستم باور کنم که تقریبا به او گفتم بله! 

او معاشرتی نبود....بنظر میرسید از دوستانش  

 جداست،همیشه یک قدم جلوتر از همه بود 

 عادت کرده بود  او به زنانی که دورش جمع میشدند 

)آیاآن زن ها به فکرش خطور میکردند؟ مثل  

وزوزی در پس زمینه؟ بنظر نمیرسید که سنت به  

فرد بخصوصی توجه کند ولی آنها برایش رقص  

های ســکسی انجام میدادند و می توانستند او را  

 سرگرم کنند( 

 دندان هایم را مسواک زدم و بسمت تخت رفتم 

کردم بخوابم ولی فکر های  رویم را پوشاندم  و سعی  
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 دیگری بسمتم هجوم آوردند  

حقیقتش این بود که وقتی انگور را در دهانم گذاشت  

میتوانستم ســینه ی سختش را مقابل ســینه هایم و  

 نفسش را روی صورتم حس کنم  

بنظر میرسید وقتی هوای بینمان داغ میشد میتوانستم   

از   بهتر عطرش را حس کنم و صدایش را واضح تر

 هر صدای دیگری بشنوم  

سعی کردم این فکر ها را از خودم دور کنم  ولی  

 هر چه بیشتر سعی کردم فکر هایم واضح تر میشد  

 خدایا! 

واقعا نمی خواستم روی این موضوع انگشت بگذارم  
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 و رویش تمرکز کنم ،واقعا نمی خواستم!

ولی اگر می خواستم این افشاسازی خوب از آب در  

 نستم این قسمت ها را قیچی کنم بیاید نمیتوا

نمی توانستم بفهمم که چه چیزی برایم خوب است و  

 چه چیزی خوب نیست! 

 دوباره ایپدم را گرفتم و مشغول نوشتن شدم 

 تنش! 

 او هوای بینمان را پر تنش میکرد ! 

 و بعد  چند مورد دیگر را نوشتم

 جانکاه: 

اگر او اطرفتان باشد  بسختی متوجه چیز دیگری  
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 وید ! میش

 کله شق: 

 به شکل نشدنی در چانه زدن  عالیست! 

 

 او هنوز دوســــت دارد ســر به ســرم بگذارد! 

 

 عکس! 

 پیراهن!

انگور و قهرمان رزی بودن به ذهنم خطور کرد و  

 مرا برانگیخته کرد... 

ایپدم را کنار گذاشتم و چراغ را خاموش کردم  ولی  
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در آبم و  حتی در تاریکی باز هم او را میدیدم ،من 

 او از باال به من نگاه میکند! 

و هنوز هم میتوانستم  انگشتانش را روی شانه هایم  

حس کنم  وقتی که به کشتی برگشتم  و حوله ی  

 گرمی که او دورم پیچیده بود را حس کردم 
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 فصل دهم 
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 ♤کمپ♤

 

 

 

 

 

برای بیست و چهار ساعت گذشته، در اینترنت   

ی تمام عکس های تازه ای که  اسم او  میگشتم و رو 
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 تگ}برچسب{ شده بود کلیک کردم  

همچنین  عکس های قدیمیتری از او با دخترانی که  

با بیکینی  مینی گلف بازی میکردند پیدا کردم و  

تصاویری از او در حال پریدن از هلیکوپتر با خلبان  

دختری  که هیچی بجز یک شورت  کوتاه نپوشیده  

 بود را دیدم  

 به جینا گفتم 

"این واقعا اذیتم میکنه،این عکسارو ببین ،اینهمه  

دختر بسمتش میرن و اون از هیچکدومشون نمیخواد  

 که بهش وفادار بمونن" 

"رفیق ،سنت یه فاحشه_پیداکِن ماهره،حتی اگه همه  
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مثل یه بچه بهش توجه کنن بازم سنت اونارو نمی  

 خواد"

احترام و   "بیشتر شبیه اینه که اون یه مرد قابل 

قدرتمنده که زن ها خودشونو بهش غالب میکنن،فیلم  

هایی که تو یوتیوب به اون اختصاص داده شده رو  

ببین،زنای برهنه ی رقاص  یا زنایی  که ماشین  

هاشو میشورن و پیشنهاد میدن اونو هم بشورن، 

 درواقع ....به این نگاه کن..." 

ما ویدئویی از یک زن که سینه بند نداشت و  

 یشرتش کامال خیس بود و لبخند میزد دیدیدمت

"سنت ،من هر روز ماشیناتو میشورم،و تمیزشون 
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 میکنم" 

 قهقهه زدیم  

"ظاهرا اون یه مجموعه ی بزرگ از ماشین داره  

،یه عکس اینجاست میبینی؟اینجا  سی تا ماشین هست  

ماشین های کمیاب،اون هزارو یکی اسباب بازی  

 میگه" داره ،این  یه  چیزی بهمون 

 "چی؟"

"وقتی همه چی داشته باشی هیچی برات کافی نیست  

 درسته؟؟"

"از کجا باید بدونم ؟ما تو اجاره ی این ماهمونم   

 موندیم"
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"جدی باش،وقتی چیزی کافی نیست ،اون تو بعضی  

قسمت های پنهان  روحش قایم میشه،چیزی در مورد  

زندگی این مرد وجود داره که کامال خالیه...من کار  

دنشو دیدم جینا  مثل اینه که .... به اون وسواس کر

داره  مثل اینه که کار بهش کمک میکنه  بقیه چیزا  

 رو تو ذهنش قفل کنه"

 "قفل کنه که چی بشه؟"

 "که فراموش کنه"

 جینا خندید  

"افکارت خیلی عمیقه  ریچل  مثل فیلسوفا، چند تا  

 نسخه  براش بفرستو درمانش کن" 
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هایم ادامه دادم  و در پایان  من به گشتن در لینک 

ویوئویی  که او در کنار پدرش ایستاده وقتی که  

پدرش از آخرین آرزویی که مادر مالکوم  داشت و  

آن هم دادن صندلی هیئت مدیره ی شرکتش به  

 مالکوم بود امتناع کرد پیدا کردم  

وقتی خبرنگار از پدرش  پرسید چرا به مالکوم  

انوادگی اش را نداده  اجازه ی ادامه دادن تجارت خ

 گفت  

 "تنها چیز خوبی که مالکوم داره نام خانوادگیشه"

مالکوم یکه نخورد لبخند طعنه آمیزش را زد چیزی  

 نگفت و فقط خودش را کنترل کرد  
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این ویدئو فقط باعث شد که همه به جای پدرش    

 مالکوم را تشویق کنند. 

ولی باز هم  ممکن است اینکارش به نوعی به روح  

 روان مالکوم آسیب رسانده باشد؟  و

بعد از ظهر وقتی دوباره به ویدئو نگاه می کردم و  

اینبار فقط حالت صورت سنت که هیچ چیزی را  

آشکار نمیکرد...انگار که انتظارش را داشت که  

قرار است این ضربه را بخورد و خودش را برای  

 آن آماده کرده بود ،زیر نظر گرفتم  

 جینا گفت  

ه،جای تعجب نیست که  سنت یه  "چه عوضیی
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 عوضی شده...معلومه که بد بار اومده" 

 "اون عوضی نیست"

 "جانم؟"

 با حالتی معمولی گفتم 

 "سنت عوضی نیست" 

 "روش حساسی ؟"

 "روش حساس نیستم فقط واقعیتو گفتم" 

" خیلی خب،تو از چیزی که تو یخچاله خوشت نمیاد  

 وقتی که کل هفته بجای غذا بفکر اونی،تو به

کامپیوترت وسواس پیدا کردی،زیر چشمت گود  

افتاده و حلقه های تیره ای هم دیده میشه ،تو لباسایی  
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میپوشی که روش نوشته 'اِ'که   یادت نره هدفت از  

اینکار 'اِ'فشاگریه  و بدون اینکه متوجه باشی رو 

{ انگار که داری داد  Xکونت نوشته  'ســـکس'}

جا بکــنتت،تو از  میزنی که دلت می خواد  سنت همین

 اون خوشت میاد مگه نه؟"

 "نه" 

"خیلی هم عالی،چون این چیزیه که برای همه ی  

زندگیت میخواستی،به عکس تمام او زن هایی که  

همراهشن نگاه کن،لعنت مــمه هاشون تقریبا تو  

 دهنشه،این  اون یاروییه که ازش خوشت میاد؟" 

 به ویدئو ی یوتیوب نگاه کردم  
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 و از  پیشم می رفت زمزمه کردم  همانطور که ا 

 "از این یکی خوشم میاد" 

 و بعد  ابرو در هم کشیدم 

'نه  تو دوسش نداری ریچل ،تو می خوای منصف  

 باشی...میخوای صادق باشی'

 

 

 *** 

 رفتم و کیسه خوابم را برای کمپ برداشتم  

دوستانم فکر میکردند رفتن به کمپ به خودیه خود 

وقت من به کمپ میرفتم   فایده ای ندارد  ولی هر 
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 حالم بهتر میشد

پس اغلب اینکار را میکنم و وقت هایی که زندگی ام  

ناپایدار میشود اینکار را بیشتر هم انجام میدهم چون 

 انجامش به من  حس امنیت میداد  

تمرکز کردن به فرد  دیگر و چیز دیگری تنها راهی  

  بود که میتوانستم دردهای کوچکم را فراموش کنم... 

 ولی  من قبال زیاد از این دردها نداشتم  

 من زندگی عالی داشتم ....دارم!

 تربیت من متفاوت از سنت بود

 به من گفته نشده بود که  

'بی مسئولیت هستم  و تنها چیز خوبی که دارم نام  
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 خانوادگی ام است ' 

مادرم انقدر به من عشق ورزیده بود که من حاال 

ه ممکن است برایم  اینجا مشغول پروژه ای هستم ک

کمی بزرگ باشد چون من انقدر دیوانه هستم که فکر  

 کنم می توانم از پسش بر بیایم

 برای فهمیدنش نیاز داشتم که با مادرم تماس بگیرم  

 "سالم مامان" 

"اوه سالم عزیزدلم،داری چکار میکنی؟داری میری  

 کمپ؟" 

"آره ،فقط می خواستم ببینم تو چکارا میکنی؟به 

 نداری؟" چیزی نیاز 
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همیشه می توانستم بفهمم که واقعا حالش خوب است  

 و یا حرف ها و شادیش تصنعی و ساختگیست

وقتی متوجه شدم که واقعا خوشحال بنظر میرسد  

 خیالم راحت شد 

"من کامال خوبم ریچل،و آخرین باری که چک کردم   

 تو این رابطه  هنوزم من مادرتم"

 حتی او هم سر به سرم میگذاشت 

 ،حاال بهم بگو حال  دختر من چطوره؟" "ولی

 "خوبم مامان"

می توانستم صدای استیون گربه ی محبوبش و  

 صدای موسیقی که در پس زمینه بود را بشنوم 
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"برای فردا بعد از کار بهت پیام میدم ،انسولینتو بزن  

 باشه؟"

منتظر ماندم که به من بگوید' باشه' و بعد به آرامی  

 زمزمه کردم 

 رم مامان"  "دوستت دا

 "ریچل صبر کن! موضوع چیه؟"

 با تردید پرسیدم 

 "منظورت چیه؟"

 اوه ! 

 وای! 

 حاال این صدای من بود که تصنعی شده! 
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من همیشه به او دوستت دارم میگفتم پس این حرفم 

 نمیتوانست باعث نگرانی اش شده باشد

"هیچ  موضوعی نیس مامان،همه چیز معرکس ،من    

ن جدیدم ،خیلی زود همه چیو  مشغول نوشتن یه داستا

 دربارش بهت میگم" 

 چند لحظه سکوت کرد  

 "مطمئنی؟" 

 گندش بزنند مشکوک شده ! 

بی فایده بود اگر به او میگفتم که نگرانم نباشد چون  

او به من میگفت پس توام نگرانم نباش و من بخاطر  

 این عاشقش بودم 
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 ولی متنفرم از اینکه او نگران هر چیزی باشد 

 "آره" 

 با خنده به او اطمینان خاطر دادم 

 "دوستت دارم ،خیلی زود میبینمت" 

 نفسم را که نگه داشته بودم باالخره بیرون دادم   

به این تماس نیاز داشتم  با وجودی که مادرم خیلی    

 کنجکاو شده بود ولی  واقعا به این تماس نیاز داشتم  

باید به خودم یاداوری میکردم که او کسیست که   

شقش هستم  و آرزویم برایش خانه ی زیبا ،ماشین  عا

 خوب، و مراقبت های پزشکی مناسب است  

من نمیتوانستم پدرم را برگردانم ولی می خواهم چیز  
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هایی که پدرم هم  می خواست به مادرم بدهد را به  

 او بدهم  

در قلبم ، من به پدرم احترام میگذاشتم....هر جایی 

هایی که برای تامین  که هست...،بخاطر همه ی کار 

 ما می خواست انجام دهد به او احترام میگذارم  

مادرم دیابت دارد و سال هاست که تحت کنترل  

پزشکیست  ولی همچنان سالمتی اش  موضوع 

 نگرانی من بود  

و حتی اگر مادرم  از پذیرفتنش خودداری کند ولی  

 این نگرانی خودش هم هست
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 پارک امشب زیاد شلوغ نیست  

 مردم  از چنین کار هایی صرف نظر میکنند    اکثر

راهپیمایی یا انواع دیگر از کار ها برای  کمپین  

'پایان خشونت' را ترجیح میدادند ولی من دوست 

داشتم با کتاب هایم،که با آیپدم تعویضشان کرده بودم   

 و میان وعده ای به اینجا بیایم 

ه  با شناختن بعضی از چهره های آشنا  قدم زنان برا

 افتادم و جای مناسبی را زیر یک درخت پیدا کردم  

 کیسه خوابم را بیرون آوردم 

و به زوج جوانی که اسمشان را نمیدانستم ولی قبال  
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 دیده بودمشان سالم کردم  

 و به تنه ی درخت و بعد به آسمان خیره شدم  

وقتی به اینجا میامدم به ندرت می توانستم حتی یک  

هم اینکار را انجام میدادم   ساعت  بخوابم  ولی باز 

چون دلم نمی خواست بجای اینکه برای انجام کار  

 های سخت تالش کنم  راحت طلبی را انتخاب کنم  

بعد از خوردن  کمی توت فرنگی  و گوش دادن  

موسیقی  هدفونم را در آوردم بالشتم را مرتب کردم  

 و برای خواب آماده شدم  

ر تاریکی شب  وقتی به خواب رفتم خواب دیدم که د

در یک  جنگل سبز گم شده ام  و با پیراهن مردانه  
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ای میدوم و وقتی جینا،هلن و مادرم برای بیرون  

آوردنم از جنگل فریاد میزنند  هرگز نتوانستم راهم  

 را از اعماق  جنگل پیدا کنم 

  

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

╬ 
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ب  از جایم پریدم  و خیس عرق و بی نفس از خوا 

 بیدار شدم  

 با سردرگمی به اطرافم خیره شدم   

 در کمپ بودم  

با لرزشی که حس کردم تلفنم را بیرون آوردم  و  

 وقتی دیدم پیامی دارم چند بار پلک زدم  
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+اگه هنوزم نمیتونم ببرمت خونه ،پس حداقل اجازه  

 بده  بگیرمتو یه جایی ببرمت+

 پیام از یک شماره ی ناشناس بود  

بشدت میکوبید و شکمم که منقبض شده بود   با قلبم که 

 به متن خیره شدم 

 میدانستم که اوست   

 میدانستم که او باید باشد  

من به او،به پیراهنش ،به انگور هایش و به نگاه   

 خیره اش فکر کردم ! 

به کشتی اش به راز هایی که در چشمان یخی اش  

بود ،به طرزی که با آن چشمان یخی به من خیره  
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انگار که می خواست   من همه ی آن یخ های  میشد  

 مرموزو اسرارآمیز درونشان را ذوب کنم فکر کردم  

به این فکر کردم که چقدر احساس بی قراری میکنم   

و نمیتوانم روی چیزی بغیر از او تمرکز کنم...و بعد  

به افشاگری فکر کردم  و سعی کردم تا به آن به  

 اه کنم  چشم نه فقط یک هدف  که یک آرزو نگ

در حالی که نفسم را بیرون میدادم  جواب پیامش را   

 دادم 

+من اعتراضی به گردش توی دفتر مرکزی  

 'رابط'ندارم+ 

 +باشه اینکارو میکنیم+ 
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 لبم را گزیدم  

چیز هایی که حس میکردم پروانه هایی بودند که  

 شکمم را به تصرف خودشان در آورده اند  

استان ها خوانده بودم  اینها باید پروانه هایی که در  د

باشند ولی من هرگز چنین چیزی را حس نکرده  

 بودم 

 قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیرم پیام دادم  

 +نمی خوابی؟+

 +نه تا وقتی که نخوام+

 سرخ شدم!

 خدایا او حاال واقعا دختر باز بنظر میرسد  
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سنت میتوانست یک پسر عالی برای یک دختر  

اامید کننده است که  او به نوعی خاص باشد بسیار ن

 به همه اجازه داده تکه ای از او را داشته باشند  

 +تو چی ریچل؟ تو چرا تا االن بیداری؟+

 +پیامت بیدارم کرد+ 

 +حاال دیگه بخواب خوابای خوش ببینی ریچل+

چشمانم را بستم و به صورتش در فیلم یوتیوب فکر  

را دید   کردم ،به صورتش در کالب بعد از اینکه م

 ،صورتش همیشه بنوعی  تودار و مرموز است  

انگار که حاضر نیست  به کسی اجازه دهد او را   

ببینند  و بدانند که او واقعا کیست و چه چیزی از  
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 آنها می خواهد  

+توام همینطور ....البته اگه دلت بخواد خواب   

 خوش ببینی+

 اوه من خیلی کودن بنظر میرسیدم 

 لعنت! 

تلفنم را پایین گذاشتم،تلفنم  برایم شبیه  همانطور که 

همان تمساحی که در خواب وحشتناک جنگل سبزم  

 دیده بودم بنظر میرسید    

 تا صبح  پلک هم روی هم نگذاشتم  
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 فصل یازدهم

 

 

 

 

 ♤دفتر مجله♤

 

حداقل نوشته هایم با این وسواسی که هر لحظه 

که قرار    بیشتر میشدند با این شیفتگی عذاب آوری 

 نبود به جایی ختم شود سود برده بودند  

این عطش اطالعات بود که با نوشتن  بیرون 
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 میریخت 

دلم می خواست عطشم را با نوشتن چیزی های  

 خاص خالی کنم  

ولی هلن  هم در این مدت هرچیزی که بدست  

 آورده، نوشته بود 

 حتی اگر این اطالعات مربوط به چیزی دیگر باشد  

 هلن گفت 

این تیکه فوق العادس،میترکونه،نمیتونم صبر کنمو  "

ببینم قراره با سنت چکار کنی ،اون دیبزی که  

 نوشتی چیه؟"

 "چی؟"
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 نفسم را حبس کردم   

لبخند زد و به دفترچه ی یادداشتم که روی میز بود   

و یک کلمه رویش نوشته شده  ،و با تاکید چندین بار  

گه پاره  رویش خط کشیده شده بود به طوری که بر

 شده بود  اشاره کرد 

 دیبــز!  

هلن باسنش را روی میز گذاشت و من حس میکردم  

ویکتوریا از اشتیاق اینکه  چه قرار است بگویم که  

 به کارم گند بزند روی  صندلی اش نیمخیز  شده  

 "هیچی"

 دفترچه را از روی میز برداشتم و کنار گذاشتم 
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 واقعا! 

پررنگ و با تاکید  حتما باید آنطور کلمه دیبز را 

 مینوشتم؟

 "اوه منظورت  از هیـچی ،چیه ؟"

 چرخید

 "ویکتوریا،ویکتوریا" 

انگشتش را به نشانه ی آمدن خم کرد و ویکتوریا تا  

 آنجا که ممکن بود با اشتیاق  آمد و گفت 

 "هلن؟"

 نگاه زهر دارش را برای ثانیه ای بسمتم برگرداند  

 "سالم ریچل"
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 هلن گفت  

.. ،به یه طراح مد خوب برای  " بهم کمک کن..

ریچل نیاز دارم ،چطوریه که تو همیشه چشمگیرو 

 تماشایی بنظر میرسی؟...با این صورت..." 

 با نوک انگشتانش چانه ام را باال آورد و ادامه داد  

"...امکان نداره سنت بتونه جلوی خودشو برای  

 شکار اون بگیره...ممنونم ویکی"

 هلن به اتاق کارش برگشت  

نزدیک شدن ویکتوریا ناگهان آرزو میکردم  که   با

کاش پیشرفت متوسطی کرده بودم که کاش چیزی به  

هلن میگفتم که مانع  دیدن لبخند عظیم و تمسخر آمیز  
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 ویکی میشد  

تقریبا می توانستم صدای فکرش را بشنوم که میگفت  

من بدون کمک او حتی نمی توانم یک مقاله ی ساده  

دون کمک او مردی را بدست  بنویسم و نمیتوانم ب

 بیاورم  

 به او گفتم 

 "واقعا الزم نیست"

"اوه چرند نگو ،من چیزی که بهش نیاز داری رو  

 میدونم،میتونم اینو چند ثانیه قرض بگیرم؟"

 به تلفن ثابت دفتر کارم اشاره کرد  

پس در حالی که او با طراح مدش زنگ زد و   
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لب   منتظر ماند تا جواب دهد چیز هایی را زیر

زمزمه میکرد  و من باید پروشه ام را ذخیره کرده و  

کامپیوترم را خاموش کنم چون هیچ چیزی  

نمیتوانست به اندازه ی کسی که به صفحه نمایش  

کامپیوترم دزدکی نگاه می اندازد آشفته کننده و شوم  

 باشد  

روی صندلی نشستم و با دیدن پیامی که دین به من  

 ت داد  داده احساس سستی  به من دس

+آقای سنت  میخوان شما رو به یه گردش کوچیک  

به مرکز  شرکت 'رابط' ببرن  ،اگر از این گردش  

راضی هستین لطفا بهم اطالع بدین، آقای سنت  
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 مشتاقانه منتظر دیدن شماست+

 انگشتان پایم کمی جمع شدند و گونه هایم سرخ شد      

 جوابش را دادم

 +منم مشتاق دیدنشون هستم+

 !  اوه خدا 

 مشتاق دیدن؟ 

من قرار است با او  مالقات کنم!قرار نیست  او را  

 ببینم! 

 حرفه ای باش ریچل!   

با اینهمه وقتی او را دوباره ببینم چکاری خواهم 

 کرد؟
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عکسی از او که با تلفنم دانلود کرده بودم را در  

 گالریم باز کردم و به آن نگاه کردم 

 حالت صورتش بی عیب و نقص بود  

 کسی از اوست که در تلفنم آن را نگه داشتم  تنها ع 

این عکس را یکی از دختر ها با اسمش تگ کرده و  

در فضای مجازی گذاشته بود و من دانلودش کردم و  

 نتوانستم حذفش کنم  

با توجه به اینکه سنت عکسم را پاک کرد من هم باید  

همین کار را میکردم ولی بخشی از من از اینکه   

نگاه کنم درحالی که او نمی توانست    میتوانستم به او

 لذت میبرد  
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و این تصویر . .  کامال مطمئنم  که این عکس آن   

روز در کشتی گرفته شده، وچیزی که او از دور به  

 آن خیره شده بود  من هستم  

چیزی در حالت صورت غیر قابل فهمش وجود 

 داشت که مرا ملزم میکرد تا کشفش کنم  

 ارم را سر جایش کوبید  ویکتوریا تلفن دفتر ک 

"اینم انجام شد،برای جمعه ی هفته ی بعد برات وقت  

 گرفتم ،آماده باش تا اشک سنتو در بیاری" 

 دستی به سرم کشید و بیرون رفت  

 به پیام دین در تلفنم خیره شدم

بعد از ظهر برات  4+عالیه ،پس پنجشنبه ساعت 

@romansara_tarjome



 ماشین میفرستیم+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم
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 ♤نبهپنجش♤
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پنج شنبه ساعت چهار و یک دقیقه از ساختمانم  

 بیرون رفتم 

 "اوم من درو براتون باز نگه میدارم خانم شپرد"

بنظر میرسید که همسایه ی طبقه ی سوممان )که هر  

روز تعطیل کیک قهوه درست میکرد( با سگش که  

پایین پایش وول میخورد و گربه اش،که در آغوشش  

 روی به خانه برمیگشت   بود، از پیاده  

"ریچل تو با این آرایش موهای بازت خیلی دوست 
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 داشتنی شدی"

در حالی که خانم شپرد پشت گوش گربه اش را  

 نوازش میداد گربه اش خرخری کرد  

"حتی نمیتونم به یه بازیگر فکر کنم که مثل تو  

موهای بلوند و پوست روشن داشته باشه،کی آرایشت  

 ظر میرسه"کرده؟ خیلی طبیعی بن

 "هم اتاقیم جینا"

 در را برایش باز نگه داشتم

"اون تو یه فروشگاه  لوازم آرایشی بهداشتی کار  

میکنه  و همیشه سعی میکنه کاری کنه که متفاوت  

 بنظر بیام" 
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"آهان،آره،یه روز که  یه مجلس رقص در پیش  

داشته باشم  و همینطور یه لباس خشگل میرم  

 دیدنش" 

یم باال آمد کمی اخم کردم ولی  سگش از روی مچ پا

همانجا ایستادم و بعد وقتی او داخل رفت به خیابان  

 رفتم 

با دیدن اینکه بجای رولز روییس ،بوگاتی  پالگ  

BUG1   سیاه و براق سنت بیرون پارک شده خشکم

 زد  

 سنت به آن تکیه داده و مرا نگاه میکرد  

 لبخند زد! 
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 به من! 

 کمی جلوتر آمد و گفت   

 "سالم"

 به من! 

 {       }ریچل کال قاطی کرده االن از دست رفته 

 و من همه چیز را فراموش کردم  

 حتی اسمم را! 

 حتی اینرا که قرارمان فقط کاریست 

 شکمم منقبض شد  

 گلویم هم همینطور!

 باالخره گفتم 
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 "سالم"

همانطور که دکمه ی کت سیاهش را باز میکرد  در  

 سمت شاگرد  را برایم باز کرد  

 خدایا  

 ین دیگر چکاریست؟!ا

دستش را برایم جلو آورد  و من قبل از اینکه  

انگشتانم را  روی دستش بگذارم با دستپاچگی و 

 چشمداشت به آن انگشتان کشیده نگاه کردم 

همانطور که درون ماشین خزیدم و روی صندلی 

نشستم با مالیمت انگشتانم را در دستش نگه داشت و  

ه رهایم کرد و در را  لمسش طوالنی ماند تا وقتی ک
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 بست  

بعد خودش سوار شد در را بست و ما را در کمترینو  

محصورترین فضایی که تا بحال در آن با همدیگر  

 مالقات کرده بودیم زندانی کرد  

عطرش به همراه بوی چرم مرا احاطه کرد و ریه  

هایم  با هر نفسی که میکشیدم شروع به درد گرفتن  

 کردند  

را میپوشیدم  با خودم میگفتم که  وقتی داشتم لباسم 

الزم نیست عالی بنظر برسم چون قرار نیست هیچ 

 اتفاقی بیفتد  

ولی در اصل من بیشتر از هر وقتی به این فکر   
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کردم که می خواهم چه چیزی بپوشم و کنجکاو بودم  

 که نظر سنت در مورد لباسم چیست  

دین برایم پیامی فرستاده بود  که میگفت باید لباس  

احت بپوشم چون بعضی از بخش های ساختمان  ر

 هنوز هم در دست ساخت است  

 

و در آخر شلوار جین قدیمی مورد عالقه ام ،ژاکت  

بیریخت گشادم که عاشق نوشته های رویش بودم و  

بوت های گرمم را پوشیدم چون من عاشق این بودم  

 که پایم درونش راحت بود 

شیده بودم و   جوراب های بامزه ی کوتاهو کلفتم را پو 

@romansara_tarjome



 نرمی و لطافتش را دور پاهایم حس میکردم  

ولی مهم نیست که او از لباس هایم خوشش میاید یا  

 خیر درست است؟

 چون قرار نیست هیچ اتفاقی بینمان بیفتد  

 این بخاطر شغلم بود! 

 و او ....خب او بهتر از من بنظر میرسید  

ه  پس گمانم باید به اولین جایی که میرسید مرا پیاد

 میکرد  

 زمزمه کردم  

 "امیدوارم لباسم مناسب باشه"

چشمان سبزش  از باال تا پایین بدنم را برانداز کرد  
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و ناگهان همانطور که لبخندی روی لب هایش ظاهر  

 شد پاهایم گرمتر از حد معمول شد 

دستش را پشت صندلی ام گذاشت  و کامال بسمت من  

 چرخید 

همون لباسی که  "از این لباس تقریبا به اندازه ی 

 روز اول مالقاتمون پوشیده بودی خوشم میاد" 

 صورتم را پوشاندم و خندیدم 

 "مطمئنا منظورت چیزی که گفتی نیست" 

وقتی خودم را مجبور کردم که دستانم را بردارم  

 متوجه شدم که به من خیره شده  

واقعا هیچوقت هیچ کس طوری که  مرا نگاه میکند  
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 به من نگاه نکرده بود 

ا آن برق شیطنت آمیز و شرارت بار در چشمانش  ب

،سکسی،تاریک،و عمیق  جوری که بزرگ ترین  

 قول هایی که به خود داده ام را به خطر می اندازد  

وقتی او اینگونه سربه سرم میگذاشت  بدنم گرم  

میشد  و اتفاقاتی برایم می افتاد که فقط میشد آنرا با   

متقابل   برخورد ذرات انرژی و جاذبه ی جنسی

 توضیح داد  

نمیتوانستم بدون مطمئن شدن از ظاهرم یا اینکه  

 ظاهرم را میپسندد یا نه با او بروم  

 موتور با غرشی روشن شد 
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آینه ها را چک کرد  وفرمان راچرخاند و بمحض  

قرار گرفتن الستیک در مسیر درست  با سرعت 

 وحشتناکی حرکت کرد  

ه و نفسم ثانیه ی بعدی من روی صندلی سیخ نشست

 بند آمده بود  

 سنت گفت 

"این ماشین باید طوری رونده بشه که انگار  

 دزدیدیش" 

با بی پروایی و بیباکانه یک پیچ را رد کرد و با  

 دهان بسته خندید  

 صدایش آرام و سرگرم شده بود  
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 "روبراهی ریچل؟"  

 رانم را لمس کرد و نیشخندی زد  

 به او نگاه کردم  

زگز میکرد و هیجان  را که با  بخاطرآدرنالین بدنم گ

 صدای بلندی درونم جیغ  میزد حس میکردم  

 لبخند زدم و سر تکان دادم  ولی اضافه کردم  

 "هر چند که تو یه شیطانی"

سرعت را کم کرد و برای دو بلوک بعدی را مثل  

 یک فرد عادی رانندگی کرد  

زیر چشمی براندازم کرد و با صدای آرام و  

   کنجکاوی زمزمه کرد
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فرشته یکی از   saint"بیشتر شیطان یا فرشته} 

 معانی اسمشه{؟"

"تو فرشته نیستی وقتی نمیتونیم هاله ی نوری دور  

 سرت ببینیم" 

لبهایش بسمت باال کش آمد ولی چیزی در مورد  

 لبخندش  وجود داشت که به چشمانش نرسید 

 از لحظه ی اول هوای بینمان به نحوی متفاوت بود 

 خشن تر

 ر!  پر تنش ت

هر نگاه،هر لبخند ،هر کلمه باعث ایجاد موجی میشد 

 که می توانست اتمسفر بینمان  را پاره کند  
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ولی همین حاال من داخل ماشینی که از بوی چرم و  

عطر مردانه پر شده بود حضورش را در هر  نفس   

 حس میکردم  

هر فکری،هر حرکتی،،تمام حرکت های او در  

خاند  وقتی دنده را  رانندگی، وقتی فرمان را میچر

 عوض میکرد 

 و حرکاتی که برای من انجام میداد  

موهایم را پشت گوشم میگذاشت،،دستم را که روی  

 ژاکتم بود لمس می کرد . 
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وقتی به پارکینگ زیر زمینی 'رابط' رسیدیم در  

 اولین جای خالی پارک کرد  

وقتی کتش را درآورد و روی صندلی اش گذاشت   

بوسیدن کت خوشبویش را فراموش  به خودم گفتم که 

 کنم  

 ولی فایده ای نداشت  

نگاهی اجمالی به عضالت بزرگش زیر پارچه ی  

پیراهن سفیدش کمکی به من نمیکرد تا زانوهای  

 وارفته ام را به حالت عادی برگردانم  

سنت کرواتش را کمی کشید ، شلش کرد  و آن را  

 روی پیراهنش گذاشت  
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 از او دور کنم    چشمانم....را نمیتوانستم 

و نتیجه ی تماس چشمی ام  را درست بین پاهایم  

 حس میکردم  

به او نگاه میکردم و همانطور که اوانگشتانش را  

بین موهایش کشید متوجه شدم موهایش روی  

 چشمانش افتاده  

 لعنتی! 

وقتی بدنبالش داخل آسانسور شدم و به طبقه ی باال  

 رفتیم انقباض در شکمم بیشتر شد  

هان ساختار صدایش مانند یک پر روی ستون ناگ  

 فقراتم جاری شد 
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 "حاال می خوای در مورد 'رابط'صحبت کنی؟"

توجهم را از لب هایش گرفتم  تا به چشمانش که در  

 حال نگاه کردن به من بود بدهم 

نگاهش تیزبین و نافذ بود و من میدانستم که مدت  

ی  طوالنیست  که نگاهم را رویش نگه داشته ام ول

 نمی توانستم چشمانم را از او دور کنم  

 "نمیدونم" 

"خب مگه نمی خواستی در مورد 'رابط' سوال 

 کنی؟"

صدایش گستاخ  و عمیق تر از حد معمول است و   

ناگهان  لبخند روی لب هایش کامال شهوانی حس می  
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 شد 

 لب پایینی ام را گزیدم 

وقتی قدمی بسمتم برداشت مطمئن نبودم چه باید   

،نگاهش به من سوالی و همینطور...منتظر   بگویم

 بود 

 قلبم فرو ریخت  

 انگار که قرار است اتفاقی بیفتد  

 طوفانی بنام مالکوم سنت در حال وقوع بود 

 من خوابش...خوابمان را دیدم  

اندام هایش،بدنش،لمسش،بوسه اش که گوشه ی دهانم  

 گذاشته بود.... 
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 وقتی بدنش را حرکت داد تا جلویم بایستد  

مور مور شدن و شهوت  هر اینچ از بدنم را منقبض  

 کرد

 دستش را در امتداد دیوار پشتم گذاشت  

 چشمانش میدرخشید

خیلی نزدیکم بود جوری که میتوانستم سایه روشن  

یخی رنگ عنبیه اش را ببینم  و این زمان دیگری  

را به من یاداوری کرد وقت هایی که آن یخ ها از  

 بودند }تو خوابش{ گرما و حرارت ذوب شده

 او گفت 

 "هی"
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انگشتش را در امتداد فکم کشید و ناگهان به من  

 لبخند زد  

 بوی صابون میداد  

نزدیکیش مثل این بود که عصب هایم را مثل درخت  

 کریسمس روشن کرده  

 سرسری زمزمه کردم  

 "هی"

 ضعفم مفتضحانه بود  

 نزدیکی اش آشفته ام کرده بود   

از دستانش  گرفت و  آنها   سنت انگشتانم رادر یکی

 راکمی باال آورد
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همانطور که به انگشتانمان که در هم قفل شده بودند   

نگاه میکرد دستمان را درست هم سطح گلویم نگه  

 داشت  

 و گفت 

 "چیزی که میخوایو بهم بگو ریچل" 

 شستش را پشت دستم کشید  

 لمسش عصب های زیر پوستم را زنده کرد  

که کارت های یادداشتم را    با دستش دست دیگرم را

در آن فشار میدادم نوازش کرد و آنرا برداشت  و  

 اولین کارت را با صدای بلند خواند  

 "بی رحم"
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 وحشت زده پریدم  و کارت هایم را از دستش قاپیدم  

 گوشه ی لبش باال رفت 

به من نگاه میکرد که با دستانی لرزان کارت های  

 ذارم  یادداشتم  را درون کیف کوچکم میگ

 'تو واقعا حواس پرتی لیوینگستون'

 نمیدانستم چکار کنم یا چه بگویم 

ولی تنها چیزی که میدانستم این بود که این اتفاق  

 برای پیشرفت 'اِج'و حرفه ام خوب نیست 

 و برای افشاسازی! 

 اوه لعنتی! 

 "تو فکر میکنی من بی رحمم"
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 او سرگرم شده بنظر میرسید  

ال چیزی برای جواب  درحالی که در مغزم بدنب

میگشتم ،با درماندگی  متوجه شدم که او با حالتی  

 هوشیار  نگاهم میکند  

 زمزمه کرد  

 "من خیلی بدترم ریچل" 

 آسانسور ایستاد  

 نگاه سنت باال رفت  

 "رسیدیم"

 بیرون رفتیم 

گرانیت های مرمری،پنجره  ،همه چیز جدید بود و  
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 انگار به تازگی کار گذاشته شده  

و قوطی های رنگ و از طرف دیگر  بوی از یک س

 خشک کننده رنگ با گچ و پالستیک مخلوط شده  

 و کابل ها از سقف بیرون زده بودند 

 این یک شاهکار در حال پیشرفت است  

 یک ساختمان رویایی برای افراد دور اندیش! 

 سنت به من گفت  

 "هی بیا اینجا می خوام یه چیزی رو نشونت بدم" 

ایستاده بودم حرکت کردم به من  وقتی از جایی که 

 نگاه میکرد  

 مرا به یک اتاق کنفرانس بزرگ هدایت کرد  
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 به همه چیز نگاه میکردم  

 "قشنگه"

 میدانستم فقط به من نگاه میکند   

انگار که چیزی از من می خواست ،انگار که چیزی  

را بیش از حد می خواست و انگار که مدت  

 طوالنیست که این را می خواسته 

یدانستم که بشدت سرخ شده ام  خودم را از نگاه  م

خیره اش آزاد کردم و خودم را با آثار هنری عظیم  

 روی دیوار سمت چپش منحرف کردم

 دیوار خیلی بزرگ بود  

لکه های رنگی که روی تابلو بود را میشناختم ولی   
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نمیدانستم کجا آنها را دیده ام و  وقتی  تمرکز کردم  

 بخاطر آوردم  

وی یکی از دیوار ها یک تابلوی دیواری از  آنجا ر

پایین تا سقف دیوار را پوشانده بود و آن نقاشی 

دیواری بوم بزرگیست که در پارک به همراه  

 نزدیک به صد نفر دیگر آنرا ساختیم  

مات و مبهوت جلو رفتم و همه جای دست ها را  

 روی تابلو بررسی کردم  

 بود   جای دست جینا ... و بله جای دست من هم

 "نظرت چیه؟" 

 به او نگاه کردم ،چیزی که میدیدم را باور نمیکردم  

@romansara_tarjome



به طور ناگهانی برگشتم و دستم را درست جای اثر  

 انگشت قرمزم روی دیوار گذاشتم  

 چطور سنت اینرا میدانست؟ 

وقتی برای مصاحبه به شرکتش رفتم لباسم قرمز  

 رنگ شده بود و من به او گفتم که کجا بودم  

 جالب شد !  اوه ...

همانطور که عقب میرفتم ناباور به اثر انگشت ها  

 نگاه کردم  

یکی از دفعاتی که با او سوار ماشینش شدیم  ،بیاد   

میاورم که با خودم فکر میکردم که چطور میتواند  

در این فضا فقط با تلفن و در چند دقیقه کار هایش را  
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 سروسامان دهد  

او داشت تلفنی با  باورم نمیشد یکی از آن دفعاتی که 

کسی برای خرید صحبت میکرد همانی که من فکر  

کردم قرار است یک شرکت بخرد درمورد همین  

 موضوع بوده که این برایم یک دنیا ارزش داشت   

"میبینی من عدالتو برقرار کردم}منظورش اینه چون  

 ریچل  پیراهنو پس داده ،اون این تابلو رو خریده {" 

   از پشت سرم زمزمه کرد 

"رابط به هدفی که خیلی بهش اعتقاد داری}جلوگیری  

از خشونت{ کمک مالی کرده .....و اینبار تو  

 نمیتونی پسش بدی" 

@romansara_tarjome



 خندیدم  و چرخیدم تا به او نگاه کنم  

در زانوهایم احساس ضعف میکردم و این ضعف 

 هر لحظه بیشترو بیشتر میشد  

"واقعا با پس دادن پیراهن ،غرورتو جریحه دار  

 درسته؟"کردم 

 "واقعا احساساتمو جریحه دار کردی" 

 نیشخند نمیزد  

کشش از همیشه قویتر و نگاه خیره اش سبز تر از  

 همیشه بود 

"کمک های مالی موسسه هایی  که این هزینه ها   

رو دریافت میکنن ،به حساب خانواده ی قربانی ها  

@romansara_tarjome



میره،این کمک های مالی  وقتی پدرم فوت کرد  

 کرد"  خیلی به مادرم کمک 

صدای اعتراف خودم را با حس گره ی بزرگتر شده  

 در شکمم، شنیدم  

"این حرکت فوق العاده ای بود ممنون که کمک  

 کردی" 

چشمانش شفاف شد انگار تمام چیزی که از اینکار  

 می خواست گرفتن تشکر از من است 

 لبخند زد و سر تیره اش  را تکان داد  

 نبود و ناگهان این}تشکر خشکو خالی { کافی

 اصال کافی نیست! 
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نمیتوانستم باور کنم ،این کار ارزش صد ها تشکر  

 را داشت  

بطور ناگهانی بسمتش رفتم  بوت هایم روی گرانیت  

 مرمری صدایی ایجاد نمیکرد  

و بعد من روی نوک انگشتانم ایستادم تا  چانه ی  

 سختش را ببوسیدم 

سنت سرش را حرکت داد و در لحظه ی آخر گوشه 

 ایش را بوسیدم  ی لب ه

 یکه خورده سرم را عقب کشیدم و تک نفسی کشیدم 

 چشمانش تیره شد .... ولی از لذت میدرخشید 

انگار دلش می خواست هر چیزی که بتواند از من  
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 داشته باشد را بگیرد 

 ناگهان متوجه چند چیز شدم  

دستش که دور کمرم قرار گرفت تا عقب نکشم و 

 گرفت   دست دیگرش که روی کفلم قرار

 از لمسش لرزیدم  

همچنین نگاه بی رحم و مصمم یک شکارچی را  

درون صورتش می دیدم انگار که قصد رها کردنم  

 را نداشت و من بسرعت از بویش گیج شدم  

حتی تصورش را هم نمیکردم که یک انسان انقدر  

سریع بتواند از مرحله ای  به مرحله ی خواستن 

 شدید برسد 
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 کن" "دستاتو دورم حلقه

 صدایش زمزمه ای خش دار کنار گوشم بود 

 از غافلگیری شکمم به سوزش افتاد  

انگار النه ی پروانه ها درون شکمم منفجر شده و  

 پروانه ها سر تا پایم در حال پرواز بودند  

دستان گرم و انگشتان بلندش نزدیک باسنم بود  و  

 مرا نزدیکتر کشید  

 دوباره تکرار کرد  

 قه کن ریچل""دستاتو دورم حل

در حالی که مچ دستانم را گرفت آنرا بلند کرد و  
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دستانم را پشت گردن خودش گذاشت واکنش هایم را  

 زیر نظر گرفته بود 

همانطور که سرش را جلو میاورد همچنان نگاهم  

 میکرد  

انتظار شبیه شکنجه ای لذت بخش بود  و من این را  

  میخواستم!...و دلم نمی خواست این را بخواهم

 آرام زمزمه کردم

 "نمیتونم نفس بکشم"

همانطور که سرش را جلو میاورد سرم را عقب تر  

 بردم  

چشمانش بسته شد،سایه ی مژگان بلند تیره اش   
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باالی گونه اش افتاد و من نفسی که از بین لب هایش  

 بیرون آمد را جلوی لب هایم حس کردم 

 "نمی خوام نفس بکشی"

نم از تماس لب هایش  گوشه ی دهانم را بوسید و بد

 منقبض شد  

او عقب رفت ولی نه زیاد....انگار که نمی خواست  

ولم کند یا بیشتر از یک اینچ دیگر از من جدا شود  

...جوری به من نگاه میکرد انگار که کامال جدید و  

گرانبها هستم  و او می خواهد با من بازی کند در  

کند    واقع مطمئن نیست که آیا می خواهد با من بازی

 و یا مرا کمی نگه دارد تا بتواند بعدا با من بازی کند  
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 و من...؟

 استخوان هایم در حال سوختن است  

 این ثانیه ها ورای تفکرم بود  

عمیقا او را می خواستم حتی با اینکه میدانستم  

 پایانش تباهیست  

ولی  دلم می خواست فراموش کنم و چندین دلیل  

وبی نیست ولی  وجود داشت که این اصال فکر خ

برایم مهم نیست که فکر خوب یا درستیست  تنها  

چیزی که میخواستم این بود که چیزی که بدنم می  

 خواست را به آن بدهم  

همه ی چیزی که حاال می خواستم این بود که به من  
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 نگاه کند همانطور که من به او نگاه میکردم  

ا  میترسیدم ولی این مانع از این نشد که دهانم را ب 

 بی پروایی کامل باز کرده و زمزمه کنم  

 "دوباره این کارو بکن"

 همانطور که تماشایم میکرد چشمانش برق میزد  

و وقتی لب هایم را لیسیدم و زیر دستانش کمی به  

 خود پیچیدم  نگاهش مردانه و راغب شد  

 دوباره نالیدم  

 "سنت...دوباره اینکارو...بکن"

ه ی لب هایم کمی  سرش را جلو آورد و دوباره گوش

نزدیک وسط دهانم را بوسید ،می توانستم مزه اش  
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 را حس کنم  

 خدای من ...من می خواستم  مزه اش را بچشم 

 او دوباره به نوعی دیگر سر به سرم میگذاشت  

با بوسیدن و شهوت ،جوری که هرگز حسش نکرده  

 بودم  تحریکم میکرد  

 و اثر کرد!  

 کامال تحریک شده بودم   

ردناک بود،نبض میزد،خواهان بود و در حال  بدنم د

 مردن بودم  

 "ازش خوشت اومد؟" 

 بسرعت سرم را تکان دادم  بسختی نفس نفس میزدم 
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 "دوباره....لطفا"

 سرم را باالتر بردم  

با چشمان تیره و خمار به واکنش من نگاه میکرد   و  

من کامال مدهوش سعی میکردم ریه هایم را مجبور  

 به کار کنم  

 سرم را به زاویه ای که می خواست برگرداند  سنت 

هوای بین بدن هایمان مثل آتش بنظر میرسید 

،جاهایی که بدنش بدنم را لمس میکردمیسوخت  

...رانش که به رانم چسبیده بود نوک سینه هایم که  

 به سینه ی صافو عضالنی اش چسبیده بود.... 

سنت سرش را خم کرد و لب هایش را روی دهانم   
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 اینبار درست مرکز لب هایم را بوسید گذاشت  

اگر مثل یک تکه چوب سوزانده میشدم تاثییرش  

کمتر از زبان سنت بود که به بین لب هایم فشار  

 میاورد تا بتواند بازشان کند  

همانطور که با خرناسی مرا نزدیک تر میکشید و    

زبانش دهانم را کاوش میکرد و  سلطه گرانه لب  

د ،میبوسید و مزه مزه میکرد  هایم  را نوازش میکر

 ،من چون شعله ی آتشی در حال سوختن بودم 

 "از اینم خوشت میاد؟" 

 زبان گرمو خیسش را در دهانم لغزاند  

سپس یکی از دستانش را پشت سرم گذاشت و  
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 عمیقتر و محکم تر مرا بوسید 

احساسات ناگهانی به سمتم هجوم آورد و وقتی سنت  

د تا قسمت های بیشتری  زاویه ی سرش را تغییر  دا

از دهانم را کاوش کند دهانم را بیشتر باز کردم تا او  

بتواند همچنان به کاری که میکرد ادامه دهد  نوازش  

زبانش را در امتداد زبانم ادامه داد و  با مزه ی   

خوشمزه و غیر قابل توصیف دهانش به من جان  

 تازه ای داد  

 آرام نالیدم 

 "آره" 

 ی هوای دهانش را نفس میکشیدم  با عطش دیوانه وار
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 "میتونم هر اینچ از تو رو مزه مزه کنم" 

دست هایش که در طول دستانم پایین آمد و از روی  

لباس هایم پایین تر میرفت ،هرزه وارانه و لذت  

 بخش بنظر میرسید 

سرهایمان را کج کردیم  و بعد کمی بیشتر همدیگر  

 را بوسیدیم....و کمی بیشتر.... 

ایش نرم شد.... می خواست تمامش  سپس لب ه

کند....همانطور که لب های خیسو نرمش را آرام  

روی دهانم میکشید رعشه ای در درونم  به جریان  

 در آمد  

وقتی باالخره دهان هایمان از هم جدا شد من می  
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 توانستم از نزدیک او را ببینم  

متوجه ی تغییر سایه های سبز رنگ درون چشمانش  

 ای یخی دیگر آنجا نبودند  شدم ،آن صخره ه

 دیگر درون چشمانش سرد نبود 

 حاال حتی ذره ای سرما در آنها دیده نمیشد  

همانطور که  موهایم را از روی صورتم کنار زد تا  

بتواند به من نگاه کند سرانگشتانش را روی  

 گیجگاهم حس کردم  

دستانش  در همان یک  لحظه ای که  بنظر برای ابد  

 همانجا مانده بودند  طول کشیده بود 

همچنانکه دستان لرزانم  را با اکراه از پشت گردنش  
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برداشتم و کنار پهلوهایم بی حرکت نگه داشتم  چند  

بار پلک زدم و به صورت مردانه و گیرایش خیره  

 شدم 

 "من.. این اتفاق نیفتاد....." 

 "این اتفاق افتاد ریچل ،این اتفاق افتاد" 

دش روی لب  همانطور که به کار دست خو

هایم}لباش ورم کرده{ نگاه میکرد نگاهش سخت و  

 چشمانش خمار شده بودند 

لب هایم خیسو ورم کرده بود....حداقل حسش که  

 میگفت ورم کرده اند  

خودم را در حالی یافتم که دستانم شانه اش را با  
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 پریشانی لمس میکردند  

 "سنت..." 

 خدای بزرگ! 

 ز او بخواهم  حتی نمیدانستم قرار است چه چیزی ا

او از آن نوع مردانی بود که هیچوقت در محدوده ی  

 دوستان  یا برادر قرار نمیگرفت  

از آن نوع مردانی بود که برای عشق زندگیتان  

درباره اش خیال پردازی میکنید  و او مرا می  

 خواست 

وقتی سرش را پایین آورد  ،روی نوک انگشتانم  

 م بودند  ایستادم پس دوباره لب هایمان روی ه
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و بعد ما در حال چشیدن دهان همدیگر بودیم ،به  

آرامی دهان یکدیگر را کاوش میکردیم و وقتی که  

خواستم سرعتم را زیاد کنم چون نوک انگشتان پایم  

پیچ خورده و بدنم میلرزید او همچنان آرام با دهان و  

 زبانش لب هایم  را کشف میکرد  

خودش پذیرایی   کامال  تحت کنترل بود با دهانم از  

 میکرد و اصال قصد عجله کردن نداشت 

دهانم برایش تبدیل به سرگرمی و سیاحت شده بود و  

من واقعا دلم می خواست همینگونه دهانم را کاوش  

 کند  

سنت عقب کشید...و من مجبور شدم اعتراضم را  
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 قورت دهم  

 به من خیره شد  

 چشم ها!لب ها!

 چشم ها!،لب ها! 

والنی تر نگه میداشت که این  هر بار نگاهش را ط 

 تقریبا مثل  شکنجه بود  

 ناگهان سرم را کج کردم و گردنش را  بوسیدم.

به آرامی ناله ای کرد ،موهایم را با مالیمت  در  

 چنگ گرفت ، سرم را عقب کشید 

 و همانجا لب هایش منتظرم بود   

دهان هایمان جوری به هم پیوند خورده بودند انگار  
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به نوعی مدت های طوالنیست که  که هر کدامشان 

 در انتظار دیگری هستند  

 لمس! 

 گرما! 

انقدر جاذبه ی جنسی  اش قویست که من با نفسی بند  

 آمده  و شوکه شده عقب کشیدم  

 چشمانمان دوباره به یکدیگر خیره شدند   

داشتیم بازی میکردیم. همدیگر را میبوسیم... و  

ش که تاب  متوقف میشدیم.... می توانستم از لب های 

 گرفت بفهمم که از این لذت میبرد  ولی من نه!

در حالی که دلم می خواست مثل یک گربه خودم را  
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از روی لباسش به سینه اش بمالم  از  شهوت درد  

 میکشیدم  

دلم می خواست وحشیانه  و سریع او را زنده زنده  

 ببلعم  

مجبور شدم انگشتانم را کف دستم فشار دهم تا جلوی  

 برای عملی کردن اینکار بگیرم  خودم را 

با دستش فکم را قاب گرفت  و هنوز هم نگهم داشته  

 بود   

تا آخرین لحظه که لب هایش روی لب هایم قرار  

 گرفت  نگاهم میکرد  

 مرا مزه مزه میکرد مرا میچشید 
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سپس مزه ی عالیش را دوباره حس کردم  و مرا    

 از پا درآورد  

را روی گونه ام    برخورد پوست زبر ته ریش دارش 

 و گرمای خیس زبانش را روی زبانم حس میکردم  

ناله ای کردم که مرا میترساند و او دوباره عقب  

 کشید تا به من نگاه کند  

 خدایا! 

از اینکه همدیگر را  بوسیدیم و اینکه چقدر هنوز هم  

 می خواستم مرا ببوسد می لرزیدم

 به دهانش خیره شدم  

اره بسمت لب هایم میامد  هربار که عقب میکشید دوب 
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 تا سخت ترو سختتر مرا ببوسد 

 دهانش واقعا روی لب هایم بود؟! 

بطرز عجیبی حس میکردم که هنوز هم دهانش روی  

 لب هایم است! 

تمام دهانم به گز گز افتاده بود و وقتی لب پایینی ام  

 را درون دهانم کشیدم به آن نگاه کرد  

نش دوباره  و بعد دستانش دورم محکمتر شد و دها

 روی دهانم نشست و اینبار محکم تر از قبل  ! 

 از یورش پی در پیَش بدنم منقبض  شده بود

 از اینکه این طوفان به من غلبه کند میترسیدم 

سعی کردم حرکتی کنم و خودم را از او دور کنم  
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ولی هر بار که خودم را عقب میکشیدم جای دهانش  

،آماده برای    را تغییر میداد  و همیشه همانجا بود

 اینکه دوباره مرا بچشد  

نوک زبانش را بین لب هایم کشید که باعث شد دهانم  

 باز شود  

همانطور که دهانم را تا آنجایی که می توانستم باز  

کردم و او مرا مزه مزه میکرد برانگیختگی باعث  

 شد ضربان قلبم نامرتب  شود  

از  بخاطر بوسه ای که کل دهانم را در برگرفت  قلبم 

حرکت ایستاد! و باعث سرگیجه ،سستی پاهایم و  

 حیرتم شد  
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دستانم را روی بازویش گذاشتم و آنقدر یکدفعه ای و  

محکم به او تکیه دادم که سینه هایم در برخورد به 

 سینه اش درد گرفت و  دوباره بسراغ لب هایش رفتم  

بوسه ام آرام یا لذت بخش نبود ....بیشتر این بوسه 

که بدان معناست که من هرگز دیگر    به نحوی بود

چنین بوسه ای را تجربه نخواهم کرد  و همانقدر که  

من دوست دارم دهانم را ببلعد او نیز دوست داشت  

 که من دهانش را ببلعم 

این مالکوم سنت بود... سوژه ی رویایی ام برای  

نجات 'اِج'  و باید او را از خودم دور کنم ... ولی  

 درمانده شده بودم   بطور ناگهانی کامال
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به همه ی نشانه های بصری، و هر بوسه ای که   

ردوبدل میکردیم توجه میکردم ،ما سعی میکردیم  

ساکت باشیم  و او این امکان را با سکوتش به من  

 داد تا همه چیز را تمامو کمال حس کنم  

 نوعی نیاز! 

 عطشی بدیهی!

ولی دهانش روی دهانم بود و من از همیشه تشنه تر 

 ستمه

لبهایمان را از هم جدا کردیم و دهان سنت بالفاصله  

 راهی را به سمت گلویم طی کرد 

سرم را چرخاندم و نرمه ی گوشش را بین دندان  
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 هایم نگه داشتم  و دستانم را بین موهایش لغزاندم  

 هرگز موهای مردی را اینگونه لمس نکرده بودم   

 ! موهایش پرپشت و نرم بودند ،و مثل دوده تیره 

 سنت زیر نوازش های آرام ولی شهوانی ام ناله کرد  

 و صدایش از درونم مانند موجی شهوانی عبور کرد   

بوسه های آرامی که روی گردنم میگذاشت  دیوانه  

 ام کرده بود  ولی هنوز هوس لب هایش را داشتم  

دهانم درد میکرد  و حس میکردم تنها راهی که  

این است که  باعث میشود از این درد خالص شوم 

دوباره دهانش را روی لب هایم بگذارد و دیوانه وار  

 مرا ببوسد  
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سرم را چرخاندم و او همانجا آماده بود انگار که او  

 هم  به دهانم نیاز داشت  

 لب هایمان باز شد و دوباره روی هم قرار گرفت  

 ناله میکرد! 

 ناله می کردم! 

 با بیقراری همدیگر را چشیدیم   

نم گرمو خیس بود و این بوسه به زبانش روی زبا

تنهایی بیشتر از هر چیزی در زندگی ام مرا زنده،و  

 بدنم را روشن  کرد 

 ولی... 

'بیخیال ریچل تو فکر میکنی کی هستی ؟الیزابت  
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بنت}شخصیت اصلی رمان غرور و تعصب{ یا  

شایدم جین ایر}معروف ترین رمان شارلوت  

 برونته{؟'

خودم میلرزیدم  و  بسختی از او جدا شدم  سر جای 

در حالی که لرزان نفس نفس میزدم پیشانی ام را به  

 پیشانی اش تکیه دادم   

 "دوباره نمیتونیم...اینکارو بکنیم"

عقب رفتم و دستانم را روی موهایم که نامرتب شده  

 بود کشیدم  

"میتونی یه نفرو.....می تونی برام یه تاکسی خبر 

 کنی؟"
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 نگفت نه! 

بود ، بعد به دستانش خیره شد    فقط به من خیره شده 

 و دوباره به من نگاه کرد  

 از زیر مژه های پر پشتش به لب هایم خیره شد  

"خودم میبرمت خونه،فقط چند دقیقه بهم وقت بده  

 آروم شم"

" نه، من یه تاکسی میگیرم،منم باید آروم شم، بغیر  

 از ....مصاحبه وقت دیگه ای نمیتونم ببینمت" 

پر حرارت و بطور ناکهانی دست  بسیار ســکسی،  

یافتنی بنظر میرسید  و من بیشتر از این نمیتوانستم  

 تحمل کنم که دورو اطرافش بایستم  
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 کیفم را نزدیک خودم کشیدم و بسمت در رفتم  

 گفت 

 "ده دقیقه ی دیگه بیرون میبینمت" 

 صدایش هنوز هم از شهوت خش دار بود  

 دوباره تکرار کرد  

 ریچل""فقط بزار آروم شم 

اگر  بیرون منتظرش میماندم فاحــشه ای میشدم مثل  

فاحــشه های دیگر ،   که روحش را برای یک  

 داستان و افشاگری  فروخت 

دیگر فاحــشه ها برای پول و من فقط برای یک  

 داستان! 
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سرم را تکان دادم سرم را نچرخاندم که ببینم به  

 دنبالم به درون آسانسور میاید یا نه  

 د برم" "من بای

 او گفت 

" ریچل برای  فردا به یه نوشیدنی دعوتت میکنم می  

 خوام ببینمت" 

 چندین بار دکمه ی پایین را فشار دادم  

 خداراشکر در آسانسور باز شد   

 "نمیتونم سنت..." 

 به داخل خزیدم و فورا دکمه را زدم  

 قبل از اینکه در بسته شود سنت فریاد زد   
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 الکوم صدام کن{""مالکوم....}منظورش اینه م

 

 

 در راه خانه کامال بدنم کرخت بود 

 مالکوم! 

 حتی نمی توانستم به اسمش فکر کنم  

بعد از کاری که انجام داده بودیم اسمش بنظر  

 صمیمی بنظر میرسید  

 ما چکار کردیم؟

 دستانم را لمس کرد   

 گوشه ی لب هایم را بوسید

@romansara_tarjome



  و بعد کامال مرا بوسید و زبانم را به بازی گرفت 

دستانم را دورش حلقه کرد  و بدنش در دستانم آنقدر  

بلند،قدرتمند،استوار و نیرومند بود که در مقابلش  

 احساس ضعف  میکردم  

آنقدر نرمو آسیب پذیر که دلم می خواست کار های  

 بیشتری با من بکند  

 باعث میشد دلم بیشتر بخواهد

 باعث میشد مثل هوا به آن نیاز داشته باشم 

حس کنم در استخری از شهوت گیر   باعث میشد 

 کرده ام  

ما با هم ســـکس نداشتیم ولی نیازی هم به آن نبود  
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 من گذاشتم سنت زنده زنده مرا در خود ببلعد 

پر سرو صدا نفسم را بیرون دادم و سعی کردم به   

ساختمان های پیش رو یا روی  افرادی که در پیاده  

 روها حرکت میکردند تمرکز کنم  

بیرونش کن لیوینگستون ،نه 'از سرت 

.....هورموناتو آروم کن دختر،از این برای افشاگری  

 استفاده کن، 

سنت بوسیله ی تو به چالش کشیده شده یا شایدم  

شیفته شده و وقتی به همه ی اون چیزایی که بهش  

نیاز داشتی...به همه ی چیزی که دنیا می خواد  

 بدونه دست پیدا کنی همه ی اینا تموم میشه'
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تا خود خانه با خودم حرف میزدم ولی هیچ چیزی  

 فایده ای نداشت  

بهترین کاری که تا بحال در زندگی ام انجام دادم   

این است که تکه ی کوچکی از خودم را از دست  

 دادم}بکارت{  

ولی نمیدانستم  حتی فکرش را بکنم که قرار است  

چه تکه های دیگری را تا تمام شدن و انجام 

 ست بدهم}روحش{افشاگری از د 

من شهوتی شده ام و این شهوت بخاطر این است که  

 سنت می خواست با من ســـکس داشته باشد 

 خیلی واضح بودکه میخواست:  
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 بدنش میلرزید 

 چشمانش خمار شده بود 

و نهایت خواستنش را وقتی بدن سختش را به من  

 فشار میداد حس میکردم  

 واضح است که او عیاش است

 برای .....یک چیزی استفاده میکند  او از ســکس  

من نمی توانستم اینگونه مورد استفاده قرار بگیرم  

من حرفه ای هستم و باید حفاظم را حفظ کنم ....  

 اتفاقاتی از این دست، دیگر نباید اتفاق بیفتد  

تا وقتی که دوباره دیوار بینمان را باال ببرم همه چیز  

 خوب پیش خواهد رفت  
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 بکنم   باید همینکار را
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عصر روز بعد در طول نوشیدن کوکتل جینا از  

 چیزی که وین تعریف میکرد ناراحت شد  
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 وین به او اطمینان خاطر داد 

"بهت گفتم که ،اون اومد داخل فروشگاه  و ازم  

 خواست  شمارمو بهش بدم"

"چرا ریچل؟بهم بگو چرا وین که دوست پسر داره  

روی دیگه ای براش داغ میکنه؟اونو تعقیب  یه یا

میکنه و وین هیچکاری نکرد جز اینکه بهش گفت  

اگه دنبال یه روغن خاص یا شکالت از تو 

 فروشگاهشه اون میتونه کمکش کنه" 

 جرعه ای از کوکتلم نوشیدم 

مغزم اصال اینجا نبود  شاید هیچ جایی نبود ،نه هر  

 ط'بود جایی،شاید در اتاق کنفرانس شرکت 'راب
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"ریچل؟ من کامال جدیم،چرا وین همه ی مردا رو   

بسمت خودش جذب میکنه؟ و بزار واضح بگم که  

دلم نمی خواد کسیو جذب کنم ولی خوب میشد اگه  

 کسی منو هم می خواست میدونی چی میگم؟"

خـــــدای مـــن او مـــــرا بوسیـــــد خیــــلی محـــکم   

 ـــختی او را بوســــیدم ! و من هـــــم به همــــان ســ

 جینا از وین پرسید

 "حداقل جذاب بود؟"

"اوه ،البته که جذاب بود ولی من با اِِمتَم ...احتماال  

 نمیتونستم..." 

 خیلی خب آن پسر خوب میبوسید 
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او یک دختر باز بود البته که خوب میبوسید ولی این  

بدان معنی نیست که  اجازه دهم دوباره این اتفاق  

   بیفتد

این بدان معنیست که درواقع نباید اجازه دهم که  

 دوباره این اتفاق بیفتد  

"واقعا که ریچل،تو اصال گوش میدی چی دارم  

 میگم؟"

از آنجایی که دوستانم بسیار گیج به نظر می   

رسیدند، سعی کردم خودم را بسمت موضوع مورد  

 نظر برگردانم 

ر و وین! بله او توانایی اش  در جذب مردان بیشت
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بیشتر میشد حتی اگر  در یک رابطه ی دیگر کامال  

 راضی باشد  

"گمونم مثل قانون جذب میمونه،آدمای پولدار پولدار  

تر میشن و آدمای فقیر فقیرتر،کی میدونه که این  

چطور اتفاق میفته؟هزار دالر به یه آدم فقیر بده و  

اون با یه شلوار جین برمیگرده  و همون هزار  

دم ثروتمند بده و اون با ده هزار دالر  دالرو به یه آ

 برمیگرده" 

"هزار دالر به سنت بده و اون با یک میلیون دالر 

 برمیگرده" 

 اوه سنت البته! 
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 "اون تو این کار مهارت داره" 

 وین با لبخند کوچکی پرسید

 "و تو از مهارت هاش چی میدونی؟"

امکان نداشت از راز بوسیمان در شرکتش پرده  

 ه ی دیگری از کوکتلم را نوشیدم  بردارم پس جرع

 وین گفت  

"اوه من این نگاهو میشناسم که میگه یه چشمه از  

 مهارتشو  تو خوابت دیدی" 

دهانم را زیپ کشیدم و کلید نامرئی را دور انداختم   

 و بعد سربه سرش گذاشتم  

"هممون میدونیم که اگه  درباره ی خواب هامون 
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 بگیم نحسی میاره" 

 تمشانه باال انداخ

"بعالوه خواب ها باید رو همون تخت باقی بمونن 

چون هیچوقت به واقعیت مبدل نمیشن،منظورم اینه  

که از دست دادن یه فرصت شغلی فقط برای اینکه  

بتونی با یه دختر باز شناخته شده معاشرت کنی    

 فکر مضحکیه درسته؟"

 "چیز جالب دیگه ای پیدا کردی؟"

 ابرویم را باال دادم 

 یکی غیر از سنته؟" " منظورت 

آنها خندیدند  ولی در درونم احساس درد میکردم   
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 بدنم در جاهایی که حتی نباید درد بگیرد به درد آمده  

نمیدانستم ســینه هایم می توانند به آن شکل درد  

بگیرند و این درد هیچ ربطی به دوران قاعدگی ام  

 نداشت  

قا  بین پاهایم جایی که شدیدا او را می خواهد عمی

 احساس درد میکند  

 وین با نگاه سریعی به ساعتش گفت  

 "من امشب زودتر میرم" 

 بلند شد و از پشت صندلی پالتو اش را برداشت  

 جینا گفت  

 "نه، بیخیال، شب  دخترونس،ما که دیگه نمیبینیمت" 
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 وین نیشخند زد  

"خب من امت رو دارم  و باید روابطو مثل یه گیاه  

 کوچولو پرورش داد" 

من تو یه رابطه ی جدی با کریس  "خب 

همسورف}بازیگر  نقش تور و مدل،خیلی هم جذاب   

 {هستم البته خودش فعال نمیدونه"

جینا زبانش را دراورد و چیزی خیالی را مکید  و  

 جین سرمان فریاد زد  

 "گاهی وقتا واقعا نمیتونم شما دو تا رو تحمل کنم" 

انستم  وین دستش را به کمرش زد و من هنوز هم نمید

 چرا عاشق نگاه خیره اش} نگاه خیره ی سنت{شدم
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 جینا پرسید 

 "چی؟مشکلت با ما چیه؟"

"خب شما واقعا اینو نمی خواین؟ واقعا نمی خواین 

پیداش کنین؟چون نیمی از مردم  اینو}زوج یا  

عشق{دارن  یسریاشونم دنبالشن،بعضیا هم از دستش  

دادن، ولی بازم دنبالشن،شما چیزی که هستو 

 یتونین نادیدش بگیرین" نم

 جینا غر زد  

 "آره مثل آنفوالنزا"

 وین سرش را تکان داد 

"شما دو تا میتونین هر چی می خوایین در موردم  
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بگین،ولی من دنبالش میرم}عشق{ و میگم شما دو تا  

ترسو، هم باید دنبالش باشین،کسیو پیدا کنین که بتونه  

ار  دیوانه وار عاشقتون باشه و شما هم دیوانه و

عاشقش بشین ،بدترین اتفاقی که ممکنه برام  بیفته  

چیه؟ که دفعه ی بعدی که همو میبینیم  به کوکتل  

 اضافه نیاز پیدا میکنیم؟" 

 وقتی هیچکداممان جواب ندادیم وین گفت  

"من بهتون میگم چی میشه ،اون شخص باهامـ یکی  

 میشه"

 جینا پرسید 

 "پسرا یا مست ها؟"
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یز کوبید و بیرون رفت  وقتی وین با خشم روی م

 جینا بسمت من چرخید 

"فکر کنم به امت گفته دوسش داره ولی هنوز امت  

 اینو بهش نگفته"

در حالی که کوکتلم را میچرخاندم با خودم فکر کردم  

که چقدر تحقیر آمیز است که شما به پسری بگویید  

 دوستش دارید و او این را به شما نگوید  

ه ی همه چیز بحث کردیم  بقیه ی شب منو جینا دربار

 بغیر از یک چیز مردانه و بی رحم در مغزم! 
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همانطور که آن شب به تختم میرفتم در تیشرتم در  

 تنم احساس نازکی و اضافی بودن میکردم

 به نوعی روی پوستم اضافی بنظر میرسید 

پس وقتی  دوباره نیمه های شب خیس عرق و  

زان از خواب بیدار شدم  حتی از اینکه چنین  لر

 خوابی دیدم تعجب نکردم  

 خونم مانند گدازه در رگ هایم جریان داشت   

 آرزو میکردم که بتوانم شهوتم را پوشش دهم 

تمایل بیشتری به دانستن این موضوع ،چیز های  

احمقانه،چیز های عمیق،چیز هایی که هیچ کس دیگر  

ه ممکن است در داستانم  نمی دانست یا چیز هایی ک
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بگنجانم فقط به این دلیل که نیاز به دانستنم را اشباع  

 کنم ،داشتم  

ولی این شهوت نوعی دیگر بود.....غیر قابل کنترل  

 ،غیر منطقی،برنامه ریزی نشده و ناخواسته

شهوت در بدترین قسمت وجودم نشات میگرفت نه  

از عقل و شعورم  بلکه از چیز هایی بدوی و   

زی  در درونم چیزی که قبال بدنم به کسی پاسخ غری

نداده  و حاال آن خوی بدوی ام فقط به سنت پاسخ  

 میدهد  

وقتی متوجه شدم دستم بین ران هایم سرگردان است   

 نالیدم 
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 "اوه ریچل!" 

 دستم را در قسمت داخلی رانم متوقف کردم

 "نکن ...." 

برای لحظه ای فکر کردم که برنده شده ام ولی وقتی  

بیاد آوردم که چطور مرا میبوسید که چطور 

هیچکداممان نمیخواستیم دست نگه داریم ،و چون 

این تنها راهی بود که می توانستم او را داشته باشم  

دستم را عمیقتر  به داخل لغزاندم و در ذهنم به سنت  

گفتم که چقدر عمیق خودش را و چقدر عمیقتر  او  

 را درونم میخواهم
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 ♤افتتاحیه ی  'رابط'♤

 

 

 

 

 

 

 

 +امشب باهام به مهمونیه افتتاح رابط بیا 

 {+M.Sم.س}/

 +منظورت بعنوان خبرنگاره؟
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 ریچل+/

+تو راه رسیدن دربارش حرف میزنیم  

جلوی خونت   8ریچل.....اوتیس}اسم رانندشه{ساعت 

 منتظرت میمونه 

 م.س+ /

ون  +واقعا دوست دارم برای پوشش خبری بیام ،ممن

 بخاطر این فرصت خبرساز.

 ریچل+/

 

همانطور که برای فهمیدن نظر جینا در مورد لباسم  

 ژست میگرفتم جینا با تایید گفت
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 "این نقره ایه میترکونه"

جینا همانطور که  با رضایتی آشکار سر تکان میداد  

 ادامه داد 

 "خیره کننده شدی ریچل،اون هیچ شانسی نداره" 

 نیستم ،خیلی سکسیه"  "در مورد این لباس مطمئن

به منحنی های بدنم که زیر پارچه ی نرم کامال  

 مشخص بود  در آینه ی قدی کمد نگاه کردم  

 "اگه اون شانسی نداره پس منم همینطور"

 خندیدم  

 کامال از داغ شدن گونه هایم آگاهی داشتم 

آخرین باری که همدیگر را دیدیم و هیچکداممان نمی  
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 مان را بگیریم بخاطر آوردم  توانستیم جلوی بوسه های

کنجکاو بودم که حاال بعد از این قضیه اگر مرا ببیند  

 چه واکنشی نشان خواهد داد  

پارچه ی لباسم لختی و درخشان بود جوری که برای  

 یک پری دریایی مناسب است  

پارچه ی لباس به حدی به منحنی های بدنم میچسبید  

یگرفت  که اگر لب یا دستان مردی رویشان قرار م

 حس میکردند کامال برهنه هستم 

 جینا گفت 

 "منظورت چیه؟"

 با اخم ادامه داد  
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"هی اون یه عیاشه ، تو از اینجور آدما خوشت نمیاد  

 ،منو تو آدمای باهوشی هستیم حواست هست که؟" 

به دنبال بررسی کردن کفش هایم دامن لباسم را باال  

 بردم  وزیر بغلم نگه داشتم

 "باید برم" 

 ""ریچل

 جینا صدایم کرد  

"فقط به داستانت فکر کن،تو گوشت و استخونی ولی 

سعی کن  گوشت و استخون ،قلب و زنی که درونته  

رو تو خونه بزاری و فقط مغزتو با خودت  

 ببری،همین" 
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 لبم را گزیدم و سر تکان دادم  

 آرزو میکردم که کاش اعتماد بنفس بیشتری داشتم  

وم سنت نیاز به  برای ایمن بودن در برابر مالک

 واکسن ضد سنت داشتم

 و همین حاال هم به آن نیاز داشتم  

 از جینا پرسیدم

 "امشب می خوای چیکار کنی؟"

 " با وینو امت میریم افتتاحیه ی یه  فیلم رو ببینیم" 

 "خب!خوش بگذره" 

شب کمی سردو بارانی بود و من با محافظت راننده  

ز روییس  که چتر را روی سرم گرفته بود  سوار رول
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 شدم 

وقتی عطر چرم که  همراهی ام با سنت را بیادم   

 میاورد به پره های بینی ام رسید قلبم تپش گرفت  

من پروانه هایی درشکم،سینه ها و  همه جای بدنم  

 حس میکردم 

 کاش می توانستم قلبم را هم در خانه بگذارم 

همانطور که رولز پشت ترافیک به آرامی حرکت  

هنا برای رویارویی امشب آماده   میکرد خودم را ذ

 میکردم  

بدیهیست که من وانمود میکردم که همدیگر را  

 نبوسیدیم 
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 قطعا درباره ی آن بوسه چیزی از او نمیپرسیدم... 

 

ناگهان متوجه شدم که هیچوقت جرات  صحبت با  

راننده را به خود ندادم پس اینبار گلویم را صاف 

 کردم و شروع به صحبت کردم

 چطور بود آقا؟" "روزتون 

 

 "خوب بود خانم لیوینگستون"

"به ذهنم رسید که ما بطور رسمی به هم معرفی  

 نشدیم"

 "اوتیس" 
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"از آشنایی باهات خوشوقتم اوتیس،چند وقته برای  

 آقای سنت کار میکنی؟" 

 سعی کردم دوباره به حالت تحقیقگرم برگردم

 "متاسفم دوشیزه من اجازه ندارم بهتون بگم"

 ل" "اوه بیخیا

 خندیدم ولی او  چیز دیگری نگفت 

 "تو تمام قرار هاشو براش جابه جا میکنی؟"

 سرش را تکان داد 

 اصرار کردم  

 "حداقل میتونی یه جواب بهم بدی" 

 "خیلی خب نه"
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 "فقط مردای تجاریشو؟"

"این احتماال باید وظیفه ی کلود }یکی دیگه از راننده  

 هاش{باشه"

 چشمانم را چرخاندم

  باید چند تا راننده داشته باشه درسته؟""اون احتماال

 سر تکان داد  

 "پس برای کی رانندگی میکنی؟"

 "معموال سنت"

 "پس چرا منو میرسونی؟"

 "سنت"

"و وقتایی که  تو منو میرسونی کی سنت رو  

@romansara_tarjome



 میرسونه؟"

 "سنت"

 با سرگرمی گوشه ی دهانم باال رفت 

 "مدت طوالنیه که سنت رو میشناسی؟"

 ی میل بود  راننده کامال ب 

"خیلی خوب میدونم که گفتم یه جواب بهم بدی ولی  

یکی دیگه از سواالمو هم جواب بده،رئیست خیلی  

 مرموزه" 

"من از چهارده سالگی میشناسمش و آقای نوئل منو  

 استخدام کرد که از دردسر دور نگهش دارم"

 در حدی غافلگیر شدم که سکوت کردم 
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 او پرسید

،بنظرت کارمو خوب  "اوه میدونم که شرم آوره  

 انجام ندادم؟" 

"من اینو نگفتم،همه میدونن که رئیست کار  

 خودشومیکنه ،فکر نمیکنم کسی بتونه کنترلش کنه"

"هر چی اونا بیشتر تالش میکردن ،کمتر میتونستن 

 تحت کنترل نگهش دارن" 

 سرش را تکان داد 

 "زیادی حرف زدم" 

 از آینه ی جلو به من نگاه کرد  

ن اعتماد داره ... و من به قضاوتش "ولی اون بهتو
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 ایمان دارم" 

 "چی باعث شده فکر کنی بهم اعتماد داره؟"

 "حدس میزنم" 

 شانه باال انداخت

"بیشتر از یه َدَهست که میشناسمش،من راننده ی  

 اولین دوست دختراش بودم" 

 سرخ شدم

 "اوه،من یکی از دختراش نیستم"

 و هرگز هم نمیشوم

مکم کرد تا از ماشین بیرون آگاهانه لبخند زد  و ک

 بروم  و بعد به یک البی مجلل و شیک پا گذاشتم
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 شکوهی مطلق! 

 آب نما!لوسترهای کریستالی درخشان!

 با هر قدمی که بر میداشتم عصبی تر میشدم 

در بیرون از سالن اجتماعات  از راهروی طوالنی  

گذشتم که مستقیما به ورودی مطبوعات جایی که  

م تا اسمم را به یکی از خانوم های  منتظر نوبتم هست

 مسئول بگویم رسیدم

 "سالم،ریچل لیوینگستون از 'اِج' لطفا" 

"عصر بخیر ریچل ،بزار اسمتو از تو لیست پیدا کنم  

...هممم...خب....بزار ببینم ...بنظر نمیرسه اسمت  

تو لیست مطبوعات باشه من پیداش نمیکنم. . . .هیچ  
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 رسیش کنم؟" اسم میانی داری که دوباره بر

وقتی سرم را تکان دادم  به سمت یکی از  

 همکارانش رفت  

آنها به صفحات لیست کلیپ بردشان نگاه میکردند و  

 چیز هایی را با هم زمزمه میکردند  

تا اینکه باالخره بنظر رسید آن زن متوجه چیزی شد   

و وقتی  بسمت من چرخید حالت صورتش از اخم به  

 لبخندی درخشان مبدل شد  

با هیجان با اشاره به در ورودی مهمانان خاص  

 زمزمه کرد  

"اوه،خب، معما حل شد!شما با خود سنت  
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 هستین...این کامال یه پیشرفت بحساب میاد!" 

 خدای من! 

 واقعا! 

 لرزشم بیشتر شد!

لبخندی ساختگی روی لب هایم نشاندم ،انگار که از  

 این اتفاق خوشحالم! 

 خب خوشحال هستم؟

والنی رد شدم بدنبال صدای  از یک راهروی ط

موسیقی و ستون های بلند براه افتادم   و زیر سقف 

 گنبدی قدم گذاشتم 

 از  میان دوستان و همکارانش رد شدم  
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و متوجه زنانی شدم که فورا  به چشم رقیبی که 

 توجه سنت را بدست آورده براندازم میکردند  

مرد ها نیز به من خیره شده بودند و با لذت نگاهم  

 میکردند  

من موهای عالی،پاهای بلند و چشمان جذابو گرایی  

 داشتم  

درست است بلوند خوش سرو ســینه ای نبودم ولی  

 باســن قشنگی دارم 

 اوه خدایا! 

به او نگاه کردم  و بمحض اینکه او را از دور و  

 کنار فواره ی شکالت دیدم  تقریبا سکندری خوردم  
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را میدیدم   پشتش به من بود ...تقریبا نیم رخش

 ...بسیار چشمگیر و باشکوه بنظر میرسید 

 دهانم خشک شد

می توانستم از پشتو بازوهایش ،جلیقه ای که پوشیده   

و کتو شلواری که بهترین بدن مردانه ای که دیده  

 بودم را پوشانده  بود، او را بشناسم  

کالن بسمت من به سنت اشاره کرد  و من بمحض  

 ا مجبور به حرکت کردم  اینکه سنت چرخید خودم ر

در تمام مدتی که با قدم هایی بی قرار بسمتش میرفتم  

 چشمانش روی من گیر کرده بود  

 و تمام حرکاتم را زیر نظر گرفته بود
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قفسه ی سینه اش بشدتی باال و پایین میشد انگار که  

بسختی و بشدت  نفس میکشد  و من هم نمی توانستم  

 نفس بکشم  

کت و شلوارش شیطانی  در آن کروات مشکی و 

 بنظر میرسید  و دستانش کنارش آویزان بود 

لبخند نمیزد و وقتی متوجه شد مرد های دیگر به من  

 نگاه میکنند فکش سخت شد 

زنانی را دیدم که از هر طرف محاصره اش کردند  

 و حس حسادتی عمیق باعث رعشه ای در بدنم شد  

یک  به خودم یاداوری کردم نه به یک زن بلکه به 

 خبرنگار یاداوری کردم  
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 ما فقط همدیگر را بوسیدیم .... همین.... 

برایم مهم نیست که او چکار میکند ...من اصال به   

 او عالقه ای ندارم

او فقط یک مرد است...یک عیاش...یک دختر باز  

...لعنت او یک مرد فاحشه است  و من فقط باید این  

گری  اطالعات را بدست بیاورم  و سپس یک افشا 

 را درباره اش بنویسم 

تا مردم بتوانند چیزی که تجربه کرده ام و چیزی    

 که میدانم را تجربه کنندو بفهمند  

 مهم نیست که او بین دو زن   ایستاده  

آنها  کنارش ایستاده بودند ولی لمسش نمیکردند ولی  
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...اوه بله از حالت دلخورشان میشد فهمید که قبال  

 ده بودند  درست و حسابی لمسش کر 

او از آنها استفاده میکرد و آنها نیز از او استفاده  

میکردند  ولی برایم مهم نیست که مردم از او استفاده  

میکنند   و یا مردم  حتی  خود واقعی اش را  

نمیشناسند و نمیفهمند  چون تنها چیزی که حاال   

 اهمیت دارد افشاگریست  مگـــــر نـــه؟

استانی در مورد یک مرد  این مربوط به من نیست،د 

 است.  

با همه ی آن نصیحت هایی که به خودم کرده بودم  

بازهم  وقتی روبرویش ایستادم معده ام از حس  
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 ناخوشایند و ناآشنایی درد میکرد  

سنت مستقیما به چشمانم نگاه میکرد و من مستقیما به  

 چشمانش نگاه میکردم 

 با لب هایی جمع شده پرسید 

ن از ورودی مطبوعات میتونی  "فکر کردی با اومد

 فاصله ایجاد کنی؟"

 هممم،مچم را گرفت مگرنه؟

 من نیز سر به سرش گذاشتم

"از اینکه اسممو تو لیست ننوشتی که تقریبا همه ی   

کارکناتو به تقال انداخت که دنبال اسمم بگردن و 

تقریبا می خواستن با تیپ پا منو از ساختمون بندازن  
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ه شدن تو اسممو کنار اسم  بیرون که باالخره متوج

 خودت نوشتی لذت بردی؟" 

 یک ابرویش را باال داد و با لذتی واقعی خندید   

به گروهی که کنارش بودند که شامل چند زن میشد  

 که با نگاه کینه توزانه ای نگاهم میکردند گفت 

 "میبخشید"

دستم را گرفت از کنارشان گذشت و مرا از آنها دور  

 کرد

 ی زمزمه کرد  با چشمان درخشان

 "لباس واقعا خوبیه"

سر تیره اش را بسمت من خم کرده بود پس این  
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 حرف را کنار گوشم گفت  

 "این یعنی چی؟"

مرا بسمت میزی که کالن و تاهو  که هر کدام با یک  

 دختر که در حد مرگ دلفریب بودند برد  

سنت صندلی ام را بیرون کشید  و خودش نیز کنارم  

 نشست 

 اطراف پرسیدمبا نگاهی به 

 "همه ی کارمندای جدید'رابط'دعوت شدن؟"

 سر تکان داد و با سرگرمی به من نگاه کرد  

"اینجا چند تا اتاق داره که به هم متصلن و به اندازه  

ی کافی جا داره تا همشون توش جابشن ،این اتاق   
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 بیشتر برای اعضای هیئت مدیره و کارگزار هاست" 

ش را پشت صندلی ام  وقتی من فقط لبخند زدم ،دست

گذاشت بسمت من خم شد و من فقط می توانستم  

صدای او را بشنوم ،نه موزیک کالسیکی که در پس  

زمینه پخش میشد نه مکالمه ها  فقط صدای او در  

 گوشم طنین می انداخت  

"چرا پافشاری میکنی که برچسب خبرنگار به  

 خودت بزنی؟"

ع "من خبرنگارم ،دیگه نمی تونم نوشتن موضو

'رابطو' به تاخیر بندازم،مجله ی من به این نیاز داره  

 تا زودتر آمادش کنم" 
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"تو به نشان خبرنگاری نیازی نداری تا توجهمو  

جلب کنی و حتی برای مصاحبه هم به اون نشان 

 نیازی نداری" 

 تاهو به طئنه به کالن گفت  

"کارمایکل ،سنت حتی دیگه با کسی خوش  

 نی؟"نمیگذرونه  ،تو چی فکر میک

از آنجایی که خیلی بی تجربه  و عصبی هستم که 

مردی مثل سنت بتواند به من توجه نشان دهد سعی 

 کردم  ذهنم را با مسخره بازی هایشان منحرف کنم  

 سنت گفت  

 "خوش میگذرونم "
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"از آخرین باری که من با اون تک شاخ کوچولوم  

 تو مهمونی  خوابیدم ندیدم با کسی باشی"

 د  سنت جواب دا 

 "درسته داداش"

 تاهو پرسید

 "واسه بعدا پیشنهادی تو ذهنت داری سنت؟"

وقتی سنت جایش را کمی تغییر داد تا  به صورت  

تاهو نگاه کند  حرکتش باعث شد به من نزدیکتر تر  

 شود  و من فورا شق و رق سر جایم نشستم 

سنت با بیغیدی جرعه ای  نوشید و گوشه ی لبش  

 باال رفت  
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 ه من پایَم" "هر چی باش

 تاهو گفت 

"خوبه چون تو میدونی که ما   چکاری باید انجام  

 بدیم..." 

 سنت حرفش را برید 

"این همیشه یه فکر وحشتناک پیش بینی نشدست 

 .پس طبیعتا منم هستم"

 "بزار یکپارچگیمون به سطح باالتری برسه"

سنت نخودی خندید  و بعد به من نکاه کرد  توجهش  

 ی بسمتش خم شومباعث شد با درماندگ

 "از دوستات خیلی بیشتر از تو خوشم میاد" 
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 با صدای آرامی گفتم پس فقط او میشنید

 با حرارتی داغ،چشمانش شبیه چیز شفافی میدرخشید  

 صدای او نیز آرام بود 

 "واقعا؟" 

 "آره واقعا!" 

 ساکت شد 

 قلبم بسرعت میتپید  

سنت دستش را باال آورد و تره ای از موهایم را  

 شم گذاشت  پشت گو

و نرمه ی گوش هایم سوخت وقتی زنی در  

 نزدیکیمان گفت  
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"سنت من چند وقت پیش کفشمو تو خونت جا  

گذاشتم،هنوزم میتونم در مورد اون کمک مالی  

 صحبت کنیم امیدوار بودم که تو..." 

 سنت گفت 

 "M4"دوشنبه توی  

بدون اینکه توجهی به او نشان دهد جوابش را داد   

 من قفل شده بود   تمام توجهش روی

زن نگاهی از نفرت خالص به من انداخت و بعد  

 رفت  

 کنجکاوم که با این زن ها خوابیده  و کنجکاوم که... 

"حداقل میدونم چی می خوان،تختم،یا کیف پولمو و یا  
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 هر دو"

 انگار که فکرم را خوانده بود 

 لب هایش بطرز دلفریبی در گوشه ها باال رفت  

 رد  داشت مرا بررسی میک

 چشمانش از من میپرسید  

 'تو از من چی می خوای ' 

 تاهو به کالن از فاصله ی کوتاهی گفت  

"باید یه مدت با سنت کار کنی،احتماال میندازتت  

بیرون،ولی کار کردن شما دو تا با هم باید باحال  

 باشه"

در حالی که سنت به من نگاه میکرد حس کردم که   
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به زیر میز لغزید    دستانش برای پیدا کردن انگشتانم

و وقتی انگشتانم را پیدا کرد با مالیمترین حالت  

 ممکن آنها را لمس کرد  

 و بعد صدای مرد مسنی را باالی تریبون شنیدیم  

"خانمها و آقایون، از همتون بخاطر اینکه امروز  

تشریف آوردین ممنونم،ما بخاطر تنها و اولین شام  

هستیم ،میدونم که  افتتاحیه ی 'رابط'بسیار هیجان زده 

شما هم مثل من از اینکه جزوی از این خانواده ی  

نوآور و مبتکر هستین هیجان زده این،و در اینجا با  

نبوغی که پشت همه ی اینهاست ،از مردی ریسک  

پذیر،باهوش که با  زیرکی  باور نکردنی شناخته 
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میشه ،مالکوم کایل پرستون لوگان سنت دعوت 

 میکنم " 

 سنت گفت  

 یگردم" "برم

 نفسش کنار گوشم گرم بود  

همانطور که ایستاد و با نگاهش مرا که بنوعی 

صورتم را زیر موهایم پنهان کرده بودم نوازش  

 میکرد ،از لمس دستش که انگار  

 روی پشتم هک شده بود سرخ و برافروخته شدم

در حالی که سنت به سمت تریبون میرفت نگاه خیره  

 ام را از او گرفتم 
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ردم زیر لباس هایم داغ کرده ام بین پاهایم  حس میک  

خیس است پس کامال تحت تاثییر قرار گرفته ام  

 ،نتیجه گرفتم که نمی توانم امشب با او بمانم  

نمیتوانستم اینجا بنشینم و وانمود کنم که یکی از  

دختر هایش هستم این خیلی اشتباه است و برایم کار  

 بسیار سختیست  

ام بلند شدم صدای مقتدرانه  در حالی که از جایم آر

اش را که رو به جمعیت خوش آمدگویی میکرد  

 شنیدم

"عصر بخیر و خوش آمدید ،و از تعریفاتت ممنونم  

 راجر"
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در حالی که بسمت  ورودی  رفتم و راهم را بسمت  

 میز مطبوعات ادامه دادم منشی اش کتی را دیدم 

 "کتی سالم،منو یادت هست ،ما قبال همدیگرو تو..." 

 "البته خانم لیوینگستون"

 کتی بسمت سالن حرکت کرد

 "همه چی سر میزتون خوبه؟"

"اوه  اون بهترین میزه،و این همون دلیلیه که من  

واقعا نمیتونم  اونجا بشینم،میدونین که من اینجا  

بعنوان خبرنگار اومدم،این یه سوءتفاهمه و آقای  

 سنت سرشون خیلی شلوغه و ...." 
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دن صورتش  وقتی به اسم سنت  از نحوه ی شکوفا ش

 اشاره کردم متعجب شدم 

 "متوجهم"

 به آرامی ادامه داد 

"من نگران بودم که آوازه و شهرت آقای سنت به  

 وجهه ی دختر خوبی مثل تو صدمه بزنه"

"نه منظورم این نبود...یعنی ..خب بله،دقیقا به همین  

دلیله که من به یه  نشان شناسایی مطبوعات نیاز  

 یخوام کسی تصور اشتباهی دربارم بکنهدارم ،نم

 "مخصوصا با اون}سنت{"

 به من نگاهی کرد و من سرخ شدم  
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"من میتونم هزارتا نشان شناسایی خبرنگاری بهت  

بدم خانم لیوینگستون ولی اگه  اون تورو میخواد پس  

میاد دنبالت  اون برای بدست آوردن چیز هایی که  

اره} اینجا از  میخواد بردباری و صبر یه قدیس رو د

saint    اسم خود مالکوم سنت  استفاده کرد که به

 معنی قدیس هم میشه{"

 با خودم فکر کردم  

 و تو عاشقش هستی!

ولی چیزی به او نگفتم چون بخاطر نشان خبرنگاری  

 از او ممنون بودم 

 از او پرسیدم
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 "از اینکه براش کار میکنی خوشحالی؟"

که برای اون  "من اصال کار نکرده بودم تا وقتی 

شروع به کار کردم اون تنها کسی بود که بهم  

 فرصت داد" 

 لبخند زد و نشان را آرام در دستم گذاشت   

دوباره به اتاق برگشتم  و وقتی صدایش  را در  

میکروفون شنیدم هیجان و جرقه هایی از گرما و  

 الکتریسیته ستون فقراتم را فرا گرفت  

 بدنبال گیره ی نشانم گشتم  

از هیجان  تشویق ها و دست زدن ها  اتاق را  موجی 

 فرا گرفت  
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وقتی متوجه شدم ده ها نفر سرشان بسمت من  

 چرخیده  

 سرم را باال آوردم و سنت دیگر روی سکو نبود

چون راهش را از بین جمعیت باز کرد و به همه تنه  

 زد تا باالخره درست روبرویم ایستاد 

 "باالخره کار خودتو کردی؟"

بی حوصله بنظر نمیرسید ،البته عصبانی یا 

 ...تقریبا! 

 "من....آره" 

 بسرعت نشانم را بلند کردم تا به لباسم بچسبانم  

 سنت  دستم را  گرفت  
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 با سرگرمی کنار گوشم زمزمه کرد  

"من اون گوش های کوچولوتو دوست دارم  ولی  

 بنظر نمیرسه که اون گوش ها درست بشنون"

 نشان را از دستم قاپید  

 این نیازی نداری"  "تو به

 "چی؟چرا؟"

 کسی از نزدیکمان سنت را صدا کرد  

او عضو یکی از رسانه ها بود  و درخواست  

مصاحبه داشت  و سنت با یک دست و  بدون حتی 

 کلمه ای ، ردش کرد  

سپس نشانم را در جیب کتش گذاشت دستم را گرفت   
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 و روی بازوی خودش گره کرد  

را از اتاق بیرون   در حالی که همین حاالیش هم  م

 میبرد کنار گوشم زمزمه کرد

 "بیا" 

درهایی که به یک تراس که آن تراس هم به زمین  

 گلفی مشرف میشد باز کرد  

با هم به تراس رفتیم و همان زمان بود که  توانستم  

 دستم را از دست گرمش بیرون بکشم 

 "فکر میکنم ما نباید اینجا باشیم،همه اینو دیدن"

 "خب؟"

 رویش را باال برد  یک اب 
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 و من  همانجا با بهت و حیرت ایستادم  

چشمانش در نور ماه میدرخشید و گرمو گیرا و  

 شاداب  بنظر میرسید

خوردنی}جینا به همچین پسرایی میگفت خوردنی 

 قبال اشاره شده بود { 

 ولی نه فقط لب هایش 

 هر بخش از بدنش خوردنی بود  

 نگاهش به آرامی پایین رفت 

شورو زندگی در نگاهش بود که چون  پرتوی از 

 آهنربا مرا به خود جذب میکرد

این مرا عصبی میکرد ولی چیز هایی مثل صدایش  
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 هم باعث آرامشم میشد  

 از من پرسید 

"سرزنشم میکنی اگه بخوام چند دقیقه ای رو باهات  

 تنها باشم ریچل؟"

 صدایش خش دار بود  

ن  من هزاران عکس از او داشتم  ولی هیچکدامشا

 مثل این نیست 

صورتی که حاال میدیدم را هیچ دوربینی نمی 

 توانست بگیرد 

 هیچکس حتی نمی توانست آنرا ببیند حتی من ! 

حسی خالص!طبیعی!بدون سانسور که جزو 
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 شخصیتش است درون چشمانش میچرخید 

دستم را فشرد تا جلویم را  برای فاصله گرفتن از  

 خود بگیرد  

و وقتی کمی مقاومت    و بعد مرا نزدیک تر کشید

 کردم لبخند کوچکی زد  

 و گفت  

 "بیا اینجا" 

باالخره موفق شد،بدنم به اندازه ای سست شد که  

 بتواند مرا به جایی که میخواست ببرد  

 درست نزدیک او!  

جوری که نگاهم میکرد بسیار جذاب گیرا و زیبا بود  
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و به اندازه ای مرا نزدیک کرد تا بتوانم بویش را  

 حس کنم  

با خودم تصور کردم ،فک سختش را لمس کنم و  

 زبانم را از باال تا پایین سینه ی برنزه اش بکشم  

 دهان سنت میخندید  

همه چیزم را میدادم تا فقط بفهمم به چه چیزی فکر  

 میکند  

 چرا اینگونه میخندید  

لبخندهایی وجود دارند که باعث میشود شما نیز  

د بخواهید که  بخندید ولی این لبخند  باعث می ش

 سختو محکم او را ببوسید  
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سنت دستش را قبل از من حرکت داد و فقط بخشی 

 از آن را روی صورتم کشید و زمزمه کرد  

 "تو خیلی خشگلی.." 

با انگشت شستش لب هایم را نوازش کرد  که باعث  

 شد بی اراده بلرزم

"میتونم با دهنت دلی از عزا دربیارم ....حتی 

 ی قبل"  طوالنی تر از دفعه

 نفس نفس زدم 

 "نمیتونی منو ببوسی"

اما برای لحظه ای به خود اجازه دادم که احساس   

لذت   و نزدیکی به کسی داشته باشم که بسیار 
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 بزرگ و محکم است  

دستش را بین موهایم کشید و حسش آنقدر شیرین و  

مست کننده بود که همانجا ماندم ....ما همانجا به  

 همان شکل ماندیم

ست که میداند ، چقدر رویم تاثییر میگذارد ولی  بدیهی

 بنظر میرسید که خودش هم تحت تاثییر قرار گرفته 

بدنش بخاطر کشش لرزان و مثل سنگ سخت شده  

 بود 

 هر دو تحت تاثییر هم قرار گرفته ایم  

سر انگشتان داغش را در امتداد قسمت برهنه ی  

نم  پشتم کشید که باعث فرستادن لرز هایی در تمام بد
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 شد 

ما در گوشه ای خلوت ایستاده بودیم و انگار در ذهن 

 هایمان میگفتیم 

 'منو تو داریم از هیجان و شهوت میلرزیم' 

 "من دیگه اینکارو نمیکنم" 

 سعی کردم خودم را از دستش بیرون بکشم 

 "لطفا نشانمو بهم پس بده" 

 با کمی ترشرویی زمزمه کرد

 "واسه چی؟"

....من اینجا بعنوان...من  "من به نشانم نیاز دارم 

 نمیتونم...." 
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 به آرامی گفت 

 "نه"

 "بدون نشانم حس میکنم برهنم"

 با نیشخندی جواب داد 

 "هنوزم نه"

نگاهم را از او گرفتم  و خرناسی کشیدم  و وقتی 

دوباره نگاهش کردم با نهایت سرگرمی به من خیره  

 شده بود  

 به او گفتم 

 "می تونم ازت یه سوالی بپرسم؟"

دستم را بسرعت باال آوردم  و نشانم را از جیب  
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کتش بیرون کشیدم و وقتی بسرعت چند قدم عقب  

 رفتم، با صدای بلندی خندید

سپس با هوشیاری راهی که از او دور شده بودم را  

 طی کرد  ،قدم هایش آرام و حساب شده بود  

 "می خوای درمورد 'رابط' حرف بزنیم؟"

 در دلم گفتم 

یخوای در مورد 'رابط حرف بزنی؟یا 'تو چی؟ توام م

 این کلمه کدیه که قراره چیز دیگه ای بهم بگه؟'

 با جدیت گفتم 

 "بله"

 گیره ی نشان را به لباسم زدم 
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 سنت به من نگاه میکرد  

 "بپرس" 

بنظر میرسید که از این مصاحبه راضیست  پس  در  

 آخر با آهی نفسم را بیرون دادم 

 "اهدافت برای 'رابط'چیه؟" 

 ای رقصان جلوی صورتم را پشت گوشم گذاشت  موه

 از برخورد دستش به پوستم گوشم سوخت  

"برای اینکه  توی بازار عرضه شماره یک باشی  

 ،باید حریفات رو پشت سر بزاری" 

 او را می دیدم  

 صدایش را میشنیدم
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جاه طلبی هایش  واین فقط تاثییرش را روی من  

 قویتر میکرد  

 "یعنی  تو...." 

دستش را باال آورد و با انگشتانش گونه ام   وقتی یک

 را نوازش کرد حرفم را ادامه ندادم 

"تو هیچوقت دست از کار کردن بر نمیداری مگه  

 نه"

 با کمی ترشرویی ادامه داد 

 "که به این معنیه که مثل خودمی"

 من هم با ترشرویی گفتم

 "تو فقط باید به یه سوال جواب بدی" 
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 ی" "تو سوال درستی رو نپرسید

 "خدایا...سنت،چرا انقدر دوست داری اذیتم کنی؟"

 خندید و نزدیکتر شد  

تا وقتی که صورتش با صورتم در یک سطح قرار  

گرفت و من  میتوانستم عطر صابون را روی  

 پوستش حس کنم  

 با انگشت شست و  اشاره اش چانه  ام را باال گرفت  

 "و تو چرا هر وقت اینکارو میکنم سرخ میشی؟"

م سفیده،تقریبا رنگ پریده،و به راحتی سرخ  "پوست

 میشه"

چشمانش هم آرام بود و هم مغشوش هم سرد بود و  
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 هم گرم  

 جوری خمار شده که انگار مرا برهنه میبیند  

 "تو در موردم فکر میکنی ریچل؟"

"در حیطه ی کاری بله،من تو دفتر کارم بهت فکر  

 میکنم،این چیزیه که می خواستی بشنوی؟"

دی آره،منم تو دفتر کارم بهت فکر میکنم  "تا حدو

 ولی بیشتر تو تختم بفکرت میفتم"

"سنت اعضای هیئت مدیره می خوان باهات حرف  

 بزنن..... خانم لیوینگستون ،دین هستم"

داغ کرده بودم ،و خجالت زده بودم که یکی از  

اعضای روابط عمومی سنت را در این وضعیت  
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د دستش را که  مالقات کرده ام ولی  با این وجو

جلویم گرفته بود گرفتم و تکان مختصری به آن دادم  

و سعی کردم آرام و با وقار بمانم ،نه حداقل مثل  

 کسی که تحت تاثییر سنت قرار گرفته  

 "دین اوه... بله از دیدنتون خوشحالم"

مالکوم نشان را از روی لباسم برداشت  و به من  

 دادو گفت  

 "زمان مطبوعات تموم شده" 

تی نگاهم کرد سرما از چشمانش رفته بود ،آنها  وق

 ورای گرما هستند شبیه گدازه هایی شعله ور  

 "مراقبش باش دین"
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 "هستم"

 سنت داخل رفت  

 منو دین خیلی زود پشت سرش به داخل اتاق رفتیم  

کار میکند و  4از دین پرسیدم چه مدت است که در ام

 روند استخدام چطور بوده  

ت کردیم و من کامال تحت  ما در مورد شغلش صحب

تاثییر 'رابط'قرار گرفته ام   وقتی صورتی آشنا را  

 در اتاق دیدم بدنم سفت شد  

وقتی آن حالت عقاب وارانه،بینی کوچک و موهای  

 تیره اش را در مغزم پردازش کردم برایم روشن شد 

 ویکتوریا؟
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چشمانش را دور اتاق چرخاند و بعد زیرکانه به من  

اعث وحشت کاملو مطلق در وجودم اشاره کرد که ب

 شد 

 شروع به حرف زدن کرد  

 "ریچل؟"

 خدای من!  

با دیدن یکی از همکارانم در 'اِج' کسی که ابدا به او  

اعتماد ندارم و کسی که دقیقا می دانست  من اینجا  

چکاری انجام می دهم ،انتظار نداشتم که تا این حد  

 احساس پستی داشته باشم

نجار رفتم و لحظه ی بعد   لحظه ای با خود کل
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 جلویش ایستادم تا به او سالم کنم  

با بازی بی عیب و نقصی که در موش مردگی  

داشت  ،کامال خوشحال بنظر میرسید که او را خیلی  

 سریع به دین معرفی کردم  

"دین،وای،تو عضو اصلی روابط عمومی سنت  

 نیستی؟"

"ویکتوریا میشه منو تو اتاق تغییر لباس خانم ها  

 ببینی....دین میبخشی ..." 

همانطور که به اتاق تغییر لباس میرفتم   سعی کردم  

آرام و پری وارانه بنظر برسم و نگاهی بسمت  

ویکتوریا که با حالتی از خود راضی کنارم میامد  
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 نیاندازم  

حتی جوری که او راه میرفت بنظر میرسید که   

انگار دارد با زمین یا چنین چیزی  سکــس  

 سکه قرو قمیش میاد{میکند}ب

وقتی که باالخره به اتاق تغییر لباس خانم ها رسیدیم  

 گفت  

"سنت کامال با چشماش داشت تورو می خورد چرا  

 بهش نمیچسبی؟باهاش حرف زدی؟" 

وقتی مطمئن شدم تمام اتاقک ها خالیست آب باالی  

 سینک را باز کردم  

 "اینجوری که تو میگی نیست" 
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یگم نیست؟ مثال حتی  "چی؟ چی اینجوری که من م

خود لباست هم التماس نمیکنه که سنت اونارو از  

 تنت پاره کنه...." 

 "هییسسسس"

به اتاقک ها نگاهی اجمالی انداختم  و بار دیگر آنها  

 را که خالی بودند چک کردم 

 خودش هم بدنبالم آمد و اتاقک ها را بررسی کرد  

"نگران نباش،چیزی نمیگم،اگه لو بری هلن منو  

 کشه"می

 گیجگاهم را مالیدم  و آه کشیدم  

 "میتونی برام توضیح بدی که اینجا چکار میکنی؟"
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"من چند تا تماس گرفتم و وقتی فهمیدم جزء لیست  

خبرنگار های دعوت شده نیستی میخواستم جزئیاتو  

 بدست بیارم" 

"جزئیات چی ویکتوریا؟من اینجام ....اینکار مال  

 ت کنترله"منه.....من اینجام و همه چی تح

 با شک و شبهه نگاهم کرد  

 "باشه ،خب پس"

دستانش را شست،خشکشان کرد  و بعد آرایشش را  

 بررسی کرد  

"بهت پیشنهاد میکنم بری اون بیرون و از دلبری و  

مکر زنانت استفاده کنه، تو یه زنی ،یه زن زیبا ،اگه  
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متوجه نشدی باید بهت بگم که هر زنی اون بیرون   

 سنت میچسبونه بغیر از تو...." داره خودشو به 

 او بیرون رفت   

 آنجا ایستادم و به خودم در آینه نگاه کردم.   

تمام آن رنگ های ساختگی از بین رفته بود  از  

لحاظ جسمی احساس بیماری میکردم و مطمئنم که  

 اگر بیرون بروم سنت می تواند درونم را ببیند 

  او می فهمید که من از او چه چیزی می خواهم

که من همه چیز از جمله راز هایش را می خواهم  و  

او میفهمد که چرا در ساختمان 'رابط' به بوسیدنش 

 ادامه ندادم 

@romansara_tarjome



کاری که آنجا کردیم حسی صمیمانه و خصوصی به 

من میداد پس...با در نظر گرفتن کار هایی که باید  

انجام دهم  از طرف من بسیار غیر حرفه ای  

 محسوب میشد 

شانی و عدم اعتماد بنفسم به آخرین حد  ناامنی،پری

 ممکن رسید  

 با تلفنم یک تاکسی خبر کردم  

چند دقیقه صبر کردم  و بعد از اتاق بیرون رفتم  و  

یکی از خانم های خبرنگار را از روی میز  

 مطبوعات  پیدا کردم و از او پرسیدم

"لطفا میتونین به آقای سنت بگین  خانومی که این  
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و از جیبتون برداشت،مجبور شد نشان خبرنگاری ر

 بره ،بگین حالش خوب نبود"

نشان خبرنگاری ام را به او دادم و وقتی موافقت  

 کرد از او تشکر کردم  

وقتی بیرون رفتم تاکسی در خیابان منتظرم بود  از  

 روی چند چاله ی آب پریدم و درون تاکسی خزیدم 

 پایین لباسم کامال خراب شده بود  

 سیدم از راننده تشکر کردم وقتی به خانه ر

لباس و کفشم را در آوردم و  تیشرت نورتوسترنم را  

 پوشیدم 

 و  روی تخت بی حرکت نشستم 
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 فکرم کامال خالی بود و احساس بی حسی میکردم  

 هرگز فکر نمیکردم که بتوانم به کسی صدمه بزنم 

همیشه فکر میکردم که آدم خوبی هستم  و راه  

 درست را میروم 

دیدن ویکتوریا،  در حالی که من هم کار  امروز 

 میکردم هم کار نمیکردم باعث میشد بفهمم

 چه چیزی هستم،که بفهمم چکاری داارم انجام میدهم  

 من ...ریاکار هستم !

 یک... دروغگو!

این مثل آن بازی خشن کوچکی بود که در کودکی  

بازی میکردیم  و سوال این بود که اگر مجبور به 

@romansara_tarjome



د  بین شخصی دیگر و پدرو کشتن کسی باشی

 مادرتان چه کسی را انتخاب میکنید؟ 

بعضی اوقات در زندگیتان باید چنین انتخاباتی را  

انجام دهید ،تصمیمی که آنقدر سخت است که نتوانید  

انتخابی بکنید و ترجیح می دهید خودتان را قربانی  

 کنید  

 ولی این بدان معنیست که 'اِج' پایینتر میرود 

 ینا سرک کشیدم ولی او هنوز برنگشته بود به اتاق ج

به حالت جنینی روی تخت  دراز کشیدم و به 

تلویزیون  و یک  شبکه ی نمایش محلی که  شایعات  

 افراد مشهور را پوشش میداد  نگاه کردم 
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 سعی کردم ذهنم را منحرف کنم   

"امشب  در مورد مراسم افتتاحیه 'رابط' توسط 

 " مالکوم سنت صحبت میکنیم... 

دیدن تکه ای از فیلمی که دقایقی قبل گرفته شده بود  

باعث پیچش معده ام شد  انگار که من در سرباالیی 

 یک ترن هوایی در حال چرخیدن هستم 

فیلم نگه داشته شد و عکسی از ما ، منو سنت  وقتی  

 که او دستم را گرفت و به تراس برد را نشان داد  

 اوه خـــــدای مــــن! 

نگام این خانم جوان به همراه سنت  "رفتن زود ه

 باعث گیجی خبرنگار ها شده، 
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این عکسیه که کمی قبل از رفتنشون از اون و سنت  

گرفته شده،گمانه زنی های زیادی صورت گرفته به  

 اینکه آیا چشم سنت اون دخترو گرفته یانه!

اولین چیزی که متوجه شدیم این بود که این خانم  

یه ولی هیچ شناسه عضو یک مجله ی کوچیکه محل

ی خبرنگاری همراهش نداشت  اولین باریه که سنت  

با یه خبرنگار دیده میشه  ،دیدن رویدادهای آینده باید  

 جالب باشه..." 

 

 همکارش گفت 

 "موافقم"
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 تلویزیون را خاموش کردم 

 "اوه خــدای مــن!" 

ریموت را کناری انداختم  و با دستانم صورتم را   

 پوشاندم 

 لرزید نفسم را داخل و خارج کردم وقتی تلفنم

 دم! 

 بازدم! 

 دم! 

 بازدم! 

 پیام هلن را خواندم

+تو توی اخبار هستی،ویکی بهم پیام داد،کامال  
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مطمئن بود که گیرش انداختی،تحت تاثییر قرار  

 گرفتم+

 غریدم

 "و من دلم می خوام همین االن باال بیارم" 

 جواب هلن را ندادم و در عوض حذفش کردم  

سمت راه نجاتم رفتم ،چیزی که هر وقت همه  و بعد ب

چیز از کنترل خارج میشد آرام و سر پا نگهم  

 میداشت  

 به مادرم پیام دادم  

 +دوستت دارم مامان+
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 فصل چهاردهم
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 مادرم احتماال   خواب بود  چون جوابم را نداد 

 هنوز هم حس مزخرفی داشتم  

 لعنت! 

 مغرید

 "من یه آشغالم"

تیشرتم را تا زانوهایم پایین آوردم و بازوهایم را  

 دور پاهایم حلقه کردم  

 و بعد صورتم را روی بازوهایم گذاشتم  

مدتی در همان حالت ماندم تا اینکه صدای زنگ در   

 را شنیدم ،جواب ندادم واقعا حالم خوب نبود  

بعد از دفعه ی سومی که صدای زنگ را شنیدم 
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 رفتم و از آیفون آشپزخانه جواب دادم   بیرون

 "بله؟"

 "منم" 

 مالکوم؟ 

احمقانه به جایی که منو جینا در آن زندگی میکردیم  

نگاه کردم،به یک تولیدی که به یک ساختمان تبدیل  

 شده بود  

اتاق های هردویمان در یک راهروی کوتاه بود   

 یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ

شده و ستون های فلزی و   قفسه های چوبی نقاشی

قاب عکس هایی که بین آشپزخانه و اتاق نشیمن   
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 قرار داشت  

بین دیوار  ناهار خوری  و اتاق نشیمن  سوراخ بود   

که ارزانترینو خالقانه ترین ایده ای که به ذهنمان  

رسید این بود که وایت برد بزرگی رویش آویزان  

 کنیم   

اب  اتاق ناهار خوری   جایی بود که شر 

 مینوشیدیم،چیز هایی مینوشتیم  و از این قبیل کارها. 

ایده ی وایت برد از من بود ولی دختر ها بعدا آن را  

 به اسم خودشان تمام کردند  

 ...این خانه...خانه ی من !  

 او چه فکری درباره اش میکرد؟
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این خانه مایع افتخارم و مکان آرامشم است  و حاال  

 واهد بود  او واردش میشد و این سخت خ

مدتی قبل منو دوستانم درباره اش  حرف زده بودیم   

و هیچ مردی  تا بحال از آستانه ی مقدس آپارتمانم  

 عبور نکرده ،هیچوقت!

او اولین نفر است ،از  فکر اینکه  مکان امنو  

 آرامشم،غرورو شادی ام را ببیند عصبی شده بودم  

و سنت ،با چشمانی که بیش از حد تصورم دنیا را  

 دیده ....خیلی بیشتر از من...

چیزی که برای من بسیار زیباست ممکن است برای  

 او  ساده و پریشان کننده باشد  
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 زمزمه کردم و دکمه در را زدم 

 "بیا باال"

و بعد فورا به اتاقم برگشتم   شلوار  پوشیدم و   

تیشرتم را با یک پیراهن مردانه عوض کردم  و  

 رسی کردم  خودم را در  آینه ی حمام  بر

و بعد متوجه پلک های ورم کرده ام شدم  صورتم  

 را با صابون شستم واز در بیرون رفتم 

 وقتی در را باز کردم  بیرون منتظرم بود 

 به دیوار تکیه داده و یک دستش در جییبش بود   

 و به کفش هایش با اخم  خیره نگاه میکرد   

 خشکم زد   
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 به من نگاه کرد   

فلج شده  انگار که خون کافی  حس میکنم پاهایم 

 درونشان ندارد  

سنت نمیدانست که چقدر برایم شرم آور است که به  

 عقب برگردم و او را داخل اتاقم بکشم  

خدایا!، او واقعا خوب بنظر میرسید...همان قدر که  

چند دقیقه ی پیش بود ...و یا چند ساعت پیش .... به  

 آرامی روی فرش حرکت کردم  

 ی؟""قهوه می خوا 

همانطور که به دورو ورش نگاه میکرد سر تکان  

 داد  
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کرواتش محکم نبود و تقریبا دور گردنش آویزان   

 بود   

 دکمه های باالی پیراهنش باز است   

انگار داشت از خانه ام نقشه برداری میکرد تجزیه و  

تحلیل میکرد و همه ی این چیز ها در آن سر سیاه و  

 اد  دوست داشتنی اش اتفاق می افت

با خودم میجنگیدم که بسمتش نروم و موهایش را  

 لمس نکنم  

 در عوض  دو فنجان  را روی میز گذاشتم  

روی مبل نشستم و نگاهش کردم که روی صندلی  

مطالعه ی مورد عالقه ام  ،همان صندلی  که  
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بزرگترین  فکر های بکرم آنجا اتفاق می افتاد  

 نشست 

توانم بدون  حاال کمی میترسیدم که دیگر هرگز ن

 یاداوری  اینکه او قبال آنجا نشسته از آن استفاده کنم  

 زمزمه کردم  

 " متاسفم که رفتم" 

یکی از فنجان ها را بطرفش روی میز گذاشتم  و  

 قبل از اینکه سنت انرا بردارد دستم را کشیدم 

 " شنیدم که حالت خوب نبود"

آپارتمان و همه چیزم را بغیر از خود من نادیده   

 فت گر
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نگاه موشکافانه اش باعث شد سرم را پایین بیاورم و  

 نفسم را بیرون دهم

 "گمونم آره" 

 "کسی نارحتت کرد ریچل؟"

 "شاید"  

با صدایش سرم را باال آوردم و دستانم را خود 

 محافظانه روی سینه ام قفل کردم 

 هیچ صورت مردانه ای هیچ وقت نگران من نبوده 

می سرگرمی لبخند  آنقدر خوشم آمد که با شادی و ک

 زدم  

"بخاطر اذیت کردنم بهش} از ضمیر مونث استفاده  
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 کرد{ مشت میزنی؟"

"بهش؟}از اینکه از ضمیر مونث استفاده کرده تعجب  

 کرد{"

 حرفش را تصحیح کردم

 " من" 

 سرم را تکان دادم 

 "منظورم به خودمه ،خوم، خودمو اذیت کردم" 

 دستانم راروی سینه ام  محکم کردم  

نش در خانه ام  باعث میشد بیاد زمان دیگر  چون دید

و جایی دیگر بیفتم ،باعث میشد بخواهم کاری که در  

 ساختمان رابط میکردیم را ادامه دهم  
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 باورم نمیشد آن لب ها را بوسیدم 

 باورم نمیشد او مرا برای مدت طوالنی بوسید 

 به آرامی خندید.  

 یک دستش را روی موهایش کشید  

 نمیزنم"  "پس نه ،بهش مشت

 با بی پروایی فکر کردم  

'آره یکم صبر کن ،یه نگاه سنگین و دوباره منو  

 ببوس،این تنبیه بهتریه'

ذهنا از افکارم نالیدم و دستانم را چند لحظه ای روی  

 صورتم گذاشتم 

بنظر میرسد سنت حاال چیزی فراتر از تعجب و  
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 حیرت است  

 "این درباره ی چیزای دخترونست؟"

 شد دستم را بردارم  صدایش باعث 

 صدایش ترکیبی از سردرگمی و سرگرمیست  

که برای مردی اینچنین سختو تودار  غیر منتظره و  

 شیرین بود 

 "یه چیزی درباره ی منه"

 توضیح دادم  

"امشب یه نفرو ...تو مهمونی دیدم، اون جایی که  

من کار میکنم کار میکنه ،اون خیلی دقیقه ،هر  

الی  چیزی که اون مینویسه ط
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 مطلقه،مضامینش،استعاره هاش،تشبیهاتش" 

نخودی خندید  و صدایش اتاق را پر کرد  

....صدایش زیبا و باشکوه بود و بعد  به صندلی اش  

 لم داد و  در آن  روی تجاری اش آرام و دقیق  شد  

 "من شخصا  طرفدار نوشته هاتم ریچل" 

 من...چی؟! 

"تو همیشه مباحث خودتو خوب و با صداقت مطرح  

 میکنی"

 "تو نوشته هامو میخونی؟"

مطمئنم چشمان گشاد شده و صدایم، غافلگیری ام را  

 لو میداد  
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دوباره لبخند کوچکی زد  و اینبار با کمی ترشرویی 

 همراه بود  

 "فکر میکنی من با هرکسی مصاحبه میکنم؟"

 "راست میگی؟"

 وقتی سر تکان داد  سرم را پایین آوردم 

ه از باالی تاپم بیرون زده  "فکر کردم ســینه هامو ک

بود  توی عکس پروفایلم دیدی و به دین گفتی که می  

 خوای منو ببینی"

گوشه ی چشمانش با شوخ طبعی چین افتاد  ولی بعد   

برای مدتی طوالنی  با حالتی جدی به هم خیره شدیم  

 و خنده هایمان محو شد
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"قبل از اینکه اجازه ی مصاحبه بهت بدم مقاله  

 و  خونده بودم" هاتو،ستونت

 اعتراف کردم 

"شخصا که فکر میکنم باید مصاحبم ناامید کننده  

باشه، اولین مصاحبم با تو، شرم آور ترین مصاحبه  

 ایه که تا حاال داشتم " 

 دوباره به هم خیره شدیم  

 میخواستم چیزی بگوید پس منتظر ماندم 

 "منکه فکر میکنم که تو خیلی دوست داشتنی بودی" 

 سرخ شدم!

یدانستم که این یک  تعارف بزرگ است یا یک  نم
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 تملق بزرگ! 

 صادق بودن سنت باعث ناراحتی مردم میشد  

و حاال من احساس ناراحتی میکردم چون حس  

میکردم با هیجان جدیدی نگاهم میکرد و وقتی   

دوباره شروع به صحبت کرد  دختر درونم  به  

 رقص در آمد 

با پیراهن  "بهم لذت فوق العاده ای داد وقتی تورو

خودم دیدم که از در بیرون میرفتی، به نظر میرسید  

تک تک کارمندام  تورو دیدن  و میدونستن که من  

 میخوامت،همه اینو میدونستن  غیر از تو"

 نفسم بند آمد 
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 ادامه داد  

 "منم اون موقع نمیدونستم"

 وقتی موفق شدم دوباره نفس بکشم گفتم 

 "اوه" 

 نگاهش مصمم بود  

را حس میکردم  که بسیار قدرتمند   شهوت مطلقی

بود، نمیتوانستم به چیزی غیر از او فکر کنم  و به  

 اینکه نمی توانم او را داشته باشم . 

 

از فاصله ای که  بینمان بود کامال  آگاهم....دقیقا    

 چند فوت بین منو او در اتاق نشیمنم فاصله بود  
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 یکی از المپ ها  را روشن کردم  و اتاق روشن تر

 شد 

بنظر میرسید تمام نور باعث رویایی شدن  صورتش  

 از زوایای مختلف شده  

"چرا اینجایی سنت؟ اگه بخاطر  اتفاقی که تو  

 ساختمان 'رابط'افتاده،من اشتباه کردم" 

 

"پس بزار در مورد چیز دیگه ای صحبت کنیم ،یه  

 چیز بزرگتر" 

 با حالتی عصبی خندیدم

 چالش شدم؟" "چیه؟ من االن برات تبدیل به یه
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" یه چالش چیزیه که بعد از بدست اوردنش دیگه  

اونو نخوای ،من نمیتونم بفهمم این یه چالشه  تا وقتی  

 که تورو مال خودم کنم" 

نمیتوانستم باور کنم وقتی مردی که او را می خواهم   

آن کلمه ی کوچکو کوتاه را بیان میکند می تواند تا  

 این حد سکــسی باشد  

 'مال من!' 

لم می خواست بارها و بارها این حرف را کنار  د

 گوشم کامال نزدیک به خودم بشنوم   

 'لیوینگستون،خودتو کنترل کن'

 اما چطور می توانستم؟
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 تنش در هوا بسیار سنگین بود 

 من عطرش را با هر نفس  به ریه میکشیدم 

و هر نفس به من یاداوری میکرد که بدنم منقبض و  

 نبض دار است   

به خاطرم میاورد که بخاطر سنت در بدنم  هر نفس 

 احساس درد میکنم  

 "خب اون دوستت..." 

"ویکتوریا،اون همکارمه،اون قبال داستانای کوتاهی  

هم منتشر کرده،برای نوجوانان کتابایی برای آموزش  

های جـنسی نوشته ،باعث میشه حس کنی به   

موفقیت رسیدن خیلی سادست ولی من هیچوقت 
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که اون باهاش خودشو باال میکشه     نمیتونم چیزایی

 رو انجام بدمو درک کنم" 

 او گفت  

"ازش  استفاده کن،ازش استفاده کن تا خودتو بهتر  

کنی،تو وقتی که کسی بخواد اذیتت کنه بهترین راهو  

 انتخاب میکنی ، خودمن ..."

به آرامی خندید  انگار که با چیزی درون سرش 

 سرگرم شده بود 

 و امتحان کنیم..." "خیلی خب بیا این

 لبه ی صندلی نشست 

 و بطور ناگهانی شروع به صحبت کرد 
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 "من از پدرم دلسرد شدم"

جوری نگاهم میکرد انگار که می خواست مطمئن  

 شود حرف هایش رویم تاثییر دارد  

"مطمئن نیستم این برای قبل از تولدم بوده   

یابعدش..... وقتی مریض شدم پدرم هیچوقت بخاطر  

نم منو نبخشید ،اون خواستار تست دی ان  ضعیف بود

ای شد مطمئن بود که مادرم یه رابطه ی نامشروع 

داشته و پدرم می خواست اثبات کنه که من پسرش 

نیستم ،من بزرگتر،سریعتر،و قدرتمند تر شدم ،فقط  

بخاطر یه مرد ،می خواستم بهش ثابت کنم که منو  

 دست کم گرفته "
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 "اون یه پدر سر سخته؟" 

خت و مصمم،هیچکس به اندازه ی کافی براش  "سرس

 مناسب نیست" 

"برای همینه که تو هر چقدر هم پیشرفت میکنی می  

خوای بیشتر داشته باشی؟ ،چرا همیشه بیشتر می  

 خوای؟"

"بخاطر اون نیست،بخاطر اینه که بنظر نمیرسه 

چیزایی که دارم هیچوقت کافی باشه،من از حرکت  

سی نباشه که بخوام  نمی ایستم مگه اینکه دیگه ک

 باهاش رقابت کنم"

 "توام مصممو سرسختی"
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 خندید و سرش را تکان داد    

 دستش را با بیقراری روی موهایش میکشید  

 "االن حالت بهتره؟"

 زمزمه کردم 

 "آره ممنونم" 

 "برای چی؟"

"تو االن اینجایی و منو از یه جهنم نفرت انگیز  

 بیرون آوردی"

 از جایش بلند شد

تپش ایستاد و بعد او بسمت من آمد و کنارم  قلبم از 

 نشست و مرا بین بازوهایش کشید  

@romansara_tarjome



 "بیا اینجا" 

 مدتی مرا نگه داشت و با دستانش مرا احاطه کرد  

بدنش به هیچ وجه نرم نیست  ،شانه و دستانش سخت  

 بودند و یک سینه ی محکم و صاف داشت  

ولی می توانستم گرماو ضربان بلند قلبش را حس   

 کنم  

و ناگهان متوجه شدم  که دهانم را به گلویش فشار  

 می دهم  

 با دستانش کمرم را گرفت و مرا به سینه اش چسباند  

 ترقوه ام و گردنم را تا خط فکم نوازش کرد  

دستم را روی سینه اش کشیدم  و او به چشمانم با  
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 نیروی نافذ و  خیره کننده اش نگاه کرد  

رد بشدت و  و همانطور که  سرش را جلو می آو

 سرعت شروع به نفس نفس زدن کردم 

گوشه دهانم را بوسید و من چشمانم از لذت بسته  

 شد،نمی توانستم یک عضله  در بدنم را تکان دهم  

با کف دستانش صورتم را قاب گرفت  و به آرامی  

دهانش را روی لبم کشید ،به اندازه ی یک اینچ عقب  

هایش   رفت و قبل از اینکه دوباره خم شود و لب 

برای بلعیدن دهانم از هم باز شود به من نگاه کرد تا  

 مطمئن شود که من با این بوسه مشکلی ندارم

همانطور که او را میبوسیدم مرا سست نگه داشته 
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بود ،انگار می خواست به من فضا دهد و بگذارد که  

به دهان  و حضور دستان محاصره کننده اش عادت  

 کنم

 و محکم است. همه چیز در مورد او سخت  

 فکش! 

 سینه اش! 

 بازویش! 

 دستانش! 

 ولی اوه خدای من!لب هایش!

 زبانش! 

لب هایش گرم و نرم بودند ،با عطش لب هایم را  
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میبوسیدند و زبانش به آرامی روی لب هایم میلغزید  

 و باعث میشد در آغوشش ذوب شوم

روی مبل ولو شدیم و من اجازه دادم مرا ببوسد چون 

یزی بود که تا بحال حس کرده  این قشنگ ترین چ

 بودم 

دهانم را بازتر کردم و از هر دقیقه و از هر ثانیه   

ای  که لب هایش روی لب هایم جا خوش کرده لذت  

 بردم  

برای مدت طوالنی مرا بوسید و بوسه اش را بارها  

 و بار ها تکرار کرد تا وقتی که نفس کم آوردم 

 نمی خواستم اصال دست نگه دارد  
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 نستم ساعت ها اینکار را بکنم  می توا

 این یک احساس عالی بود 

 یک احساس شگفت انگیز! 

سنت عقب کشید و انگشت شستش را روی لب پایینم  

 کشید  

مغزم در حال فکر کردن به خیلی چیز ها بود و در  

 عان واحد هیچ فکری در سرم وجود نداشت

همانطور که به موهای پریشان،چشمان خمار و  لب  

ی  متورم شده بود نگاه میکردم تنفسم  هایی که کم

 سخت شده بود 

او نیز به من نگاه میکرد مانند ببری که به طعمه اش   
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 چشم دوخته

جایمان را عوض کردیم و من روی پاهایش نشستم 

 طوری که پاهایم دو طرفش بود  

 سنت فکم را بوسید 

دوسر بازوی  بزرگ و قدرتمندش را نگه داشتم  و  

انش پیراهنم را در میاورد    در حالی که با دست

دوباره گوشه های دهانم را بوسید   تا به من اطمینان  

 و قوت قلب  دهد 

 من نیز دکمه ی پیراهنش را باز کردم  

 و بعد خم شد  و درست زیر گردنم را بوسید  

به موهای سیاه براقش نگاه کردم و دهان گرمش را   
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 باالی ترقوه ام حس کردم  

رست بین سینه هایم  گذاشت  و  بوسه ای دیگر را د 

 حرکت  دهانش را از آنجا تا فکم ادامه داد   

 دوباره گلویم را بوسید

کمی اینجا را میمکید کمی آنجا را لیس میزد و همه  

 جا را  بیشترو بیشتر میبوسید  

به سقف نگاه کردم و سعی کردم حس لب هایش را  

 روی خودم بخاطر بسپارم  

 ا شده  حس میکردم روح از تنم جد

 اگر کسی حرف میزد احتماال نمیشنیدم  

تمام چیزی که حاال در زندگی ام می خواستم این بود  
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 که او هرگز متوقف نشود 

سنت راهش را به سمت لبانم برگرداند و بوسه ای  

 دیگر روی دهانم گذاشت  

فورا دهانم را باز کردم  و دستانم را دور گردنش  

 پیچیدم تا او را نزدیکتر بکشم 

 دستان بزرگو گرمش روی ران هایم بود   

و من از خوشی و سعادت  در آسمان هفتم شناور  

 بودم و یا شاید در آسمان نودو هفتم!

وقتی صدای پر حرارتش را مقابل پوستم شنیدم بدنم  

 در مقابل دستانش ذوب شد  

"درباره ی اون روز }تو ساختمون رابط که همو  

@romansara_tarjome



نمیتونستی چون بوسیدن{ دائم فکر میکردم ،ولی تو 

 تو همچین چیز شیرینی رو نچشیده بودی"

 دهانم را باز کردم و ناگهان از ته دلم او را بوسیدم  

او عالی بود ...مرا به آرامی بوسید و بعد با ولع  

 شروع به بوسیدنم کرد  

بوی عطرش احاطه ام کرده بود....گرمای بدنش  

بدنم را گرم کرده و لب هایش به آرامی در حال  

 انه کردنم بود دیو

بنظر میرسید این دیدار  و عشقبازی کوچک  دیوانه  

 کننده به پایان رسیده

 نفس نفس زدم 
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 "بس نکن" 

با دردی ناگهانی که بین پاهایم حس کردم باسنم را به  

جلو هل دادم تا به او  نزدیک تر شوم  و پوستش را  

 روی پوستم حس کنم  بدنم میلرزید  

یم را بوسید و بوسه های  سرش را باال آورد و لب ها 

ریزی که در لحظه آخر عشقبازی زده میشد به لب  

 هایم زد  

ناله ای کرد و من می توانستم بگویم که او واقعا   

 وسوسه شده 

 التماس کردم 

 "بس نکن...ادامه بده" 
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 او عقب کشید و  با دستانش صورتم را قاب گرفت  

 "من تا خود صبح ادامه میدم"

ش  که بچشمانم با برقی که  به چشمان سبز درخشان

 نمیتوانستم توصیفش کنم خیره شده بود نگاه کردم 

 جوری به من نگاه میکرد انگار که یک الهه هستم 

انگار که نمیتوانست کسی مثل من را حتی تصور 

کند ،به من با نیاز و عالقه ی بیش از حدی نگاه  

میکرد و من می توانستم حس کنم که دوباره راه  

 ده نفسم بسته ش

 من برای این آماده نیستم،میترسم و پریشانم ... 

 "اینجا چه خبـ....." 
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چراغ های سقفی روشن شد  و من گیج سر جایم  

 نشستم  و گونه های داغم را با دستانم پوشاندم  

 جینا چند بار پلک زد  

 سنت چشمانش را محکم بست سپس باز کرد  

   و او بسیار جذاب،بسیار مردانه و بسیار خشمگین  

بنظر میرسید و من  چون یک هرزه ی افسار 

گسیخته بسرعت شروع به بستن دکمه های پیراهنش  

کردم  حسود تر از آن بودم که اجازه دهم جینا سینه  

و شکمش را ببیند بطوری که دیوانه وار اینکار را  

 میکردم 

 جینا با اخم و دستانی که دهانش را پوشانده بود گفت 
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اتفاق افتاد، واقعا اتفاق    "امیدوارم چیزی که اینجا

 نیوفتاده باشه"

 بی اختیار از دهانم پرید  

 "نه اتفاق نیوفتاده" 

همانطور که به سنت نگاه کردم او هم کامال   با  

 گیجی به من نگاه میکرد و ابروهایش خم شد 

موهایش با دلفریبی با دستی که بینشان کشید مرتب   

 شد ولی حالت صورتش فراتر از ناراحت بود  

 "هم اتاقیت" 

زیر لب لعنت فرستاد انگار که باید هم اتاقی ام را  

 در خاطر نگه میداشت  
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با تالش فراوان و خجالت زده سنت را بلند کردم و  

 به سمت در هدایتش کردم 

 "این...فراتر از اشتباه بود ...نمیدونم چم شد یه دفعه"

نگاهش چون شب تیره شده و صدایش هنوز هم 

 بود   بخاطر شهوت گرفته

"میدونم چت شده ....چون این همون چیزیه که برای  

 منم اتفاق افتاده" 

 "نه"

به سمت راهرو رفتم دکمه ی آسانسور را زدم و  

 بزور او را به داخل آسانسور هل دادم  

 "خداحافظ سنت" 
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 زمزمه کرد  

 "بهت زنگ میزنم ریچل" 

و قبل از اینکه در آسانسور بسته شود و او برود  

یک دستش گرفت ،دهانم را بوسید و  صورتم را با  

کمی زبانش را روی زبانم مالید تا وقتی که به ناله  

 افتادم  

 اوه خــــدای من!

 چه چیزی را شروع کرده بودم؟

 

 

 "این دیگه چی بود؟"
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 "اون خداحافظی کرد" 

"من جینام،یادت نره،بهترین دوستتم  ،میتونم بگم کی  

ی مبل  داری دروغ میگیو کی راست،شما دو تا رو

 باهم خوابیدین؟"

" چند تا نوشیدنی خورده بودم ،اونم خورده بود.....  

 ما داشتیم ...چیز..... مغزمون درست کار نمیکرد" 

"درسته چون ما میدونیم اون یه شیطانه،چون اون یه 

الشــیه و ما با یه حــروم زاده نمیخوابیم  و دیوار  

 دورمونو پایین نمیاریم" 

 تاقم رفتم سر تکان دادم و به ا

دهان ورم کرده ام را با پشت دستم مالیدم  دندان هایم  

@romansara_tarjome



 را مسواک زدم و به صورتم در آینه نگاه کردم  

 داشتم چه غلطی میکردم؟ 

 قلبم را برایش باز کردم   

چرا فقط به او نگفتم که دارم یک افشاگری درباره  

 اش می نویسم 

 این بخشی از برنامه نبود 

ی درباره اش بنویسم نه من قرار بود یک افشاگر 

 اینکه خودم را برایش عریان کنم}درونشو{ 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 
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 به تختم رفتم  

 ولی نمی توانستم بخوابم  

مدام صورتش را  وقتی که یکدیگر را میبوسیدیم و 

جینا وارد اتاق شد بخاطرم می آمد و  کمی بعد از  

 آن را.... 

لفن همراهم را  چراغ خوابم را روشن کردم  و ت 

 برداشتم  

 و تایپ کردم  

+بخاطر جوری که بهت گفتم خداحافظ معذرت می  
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 خوام+

ولی قبل از اینکه پیام را برایش بفرستم شماره اش  

 را گرفتم  

 کنجکاو بودم که جوابم را می دهد یا نه؟ 

کنجکاوی ام زیاد طول نکشید  چون صدای سالمش  

 بگوشم رسید 

 خداحافظ متاسفم""بخاطر جوری که بهت گفتم 

وقتی صدایش را شنیدم که جوابم را داد لبخند زدم و  

 خیالم راحت شد 

"باشه اگه این چیزیه که باعث شده تو بهم زنگ  

 بزنی"
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با هوشیاری با تلفنی که روی گوشم بود روی تخت  

 ولو شدم  و با کم رویی زمزمه کردم 

"تو با من متفاوت تر از هر کس دیگه ای رفتار  

 کردی" 

ون تو شکننده ای و با بی اهمیت نشون دادن همه  "چ

 چی می خوای اونو بپوشونی"

 "من شکننده نیستم"

"تو خیلی شکننده ای ولی خودتو تو صندوقچه، مثل  

یه منطقه ی امن نگه داشتی برای همینه که 

 نمیشکنی"

 "من منطقه ی امنمو دوست دارم" 
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 "تو منطقه ی امنت هیچ اتفاق جالبی نمیفته"

همینجاست ...اینجوری همه چیزو تحت کنترل  "نکته 

 ،قابل پیشبینی و ....امنه." 

برای مدت طوالنی سکوت حکم فرما بود و بعد  

 سنت گفت  

"هر وقت از اون صندوق بیرون بیای ،من این  

 بیرون منتظرتم"
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 فصل پانزدهم
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 ♤یک تغییر کلی♤

 

 

 

 

 

 منظورش چه بود؟ 

 ت نباشم دلم نمی خواست در امنی 
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 این آخرین هدف زندگی ام است

 از اینکه هیچوقت بی پروا نبودم خوشم میامد  

روز جمعه  خودم را با بی اعتنایی به چیزی که هلن  

 کل هفته از من خواسته بود مجبور کردم 

 نمیتوانستم فکر کنم  

نمیتوانستم جلوی شروع شدن و افتادن درون ترس   

 و سردرگمی ام را بگیرم  

میگفتم خودم را جدا نگه دارم  و نگاهم را   به خودم 

به فرصتی که به من داده شده بدوزم و هدفم را روی  

 یک خبرنگار منطقی بودن نگه دارم  

 من عاقل هستم!
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حداقل، بیست و سه سال گذشته قبل از اینکه    

 مالکوم سنت را ببینم عاقل بودم.  

وقتی تلفن همراهم لرزید  بدون اینکه نگاه کنم با  

 شم تایپ کردم  خ

فقط وقتی اسمی که در گوشی ام بنام او ذخیره کرده  

 بودم را دیدم قلبم دیوانه وار شروع به تپیدن کرد  

اسمشو سیو کرده تو گوشیش به معنی گناه    Sinگناه}

هم میشه مخفف سنت هم میشه گناه دو پهلو اسمشو 

 سیو کرده {! 

 +امشب منو تو  تونل }اسم یه کالبه{ببین+

 چرا اینطور دیوانه شده بود؟قلبم  
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 چرا انگار در سینه ام کله معلق میزد؟ 

 من به اینچنین دختری تبدیل شده ام؟

 یک دختر مزخرف!

تونل یک جای دیوانه وار بود  که به دلیل اتاق های  

تاریک  و پر پیچ و خم و موسیقی های بلندش  

 شناخته میشد

  به سختی کسی از تونل هوشیار یا بدون کثیف کاری

 بیرون میرفت 

'ریچل تا وقتی کامال  آمادگی الزمو برای کنترل میل  

جنسیت و انجام ندادن یه کار شیطانی پیدا نکردی   

 نمیتونی باهاش جایی بری' 
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 "خب آماده ای؟"

وقتی ویکتوریا از باالی اتاقک سعی کرد به من نگاه  

 کند تلفنم را پایین آوردم  

 "آماده؟" 

 تکرار کردم 

 "برای چی؟"

دت نیست؟ روز خشگل شدنت!برای این آخر هفته  "یا

 وقت گرفتیم" 

 همانطور که وسایلم را جمع میکردم  

 گفتم  

"من...ممم درسته،چطور تونستم فراموش کنم؟  
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چیزای کلیشه ای تغییر میکنن،یه دختر معمولی   

 موهاشو کوتاه میکنه و تبدیل به سوپر استار میشه" 

 ویکتوریا خندید  

 "آره" 

 را برداشتم  تلفن همراهم  

و فایلی را باز کردم که تعداد زیادی )که البته  

هیچوقت بنظر کافی نمیرسید(لینک از عکس ها و  

 فیلم های مالکوم در این هفته بود 

در تمام عکس ها دختر ها هم بودند ولی بنظر  

 میرسید او جدا از آنهاست  

بنظر شبیه کسی  نمیرسید که به او خوش میگزرد  
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ندن حاالت صورت سنت واقعا  ولی  باز هم خوا

 سخت است  

همانطور که  گوشی ام را در کیفم می گذاشتم   

ویکتوریا را که به سمت آسانسور می رفت دنبال  

 کردم   و ما به یک سالن اعیانی رفتیم  

 مانیکور! 

 پدیکور! 

 و یک آرایش و پیرایش اساسی

 "هایالیت روش نمیندازی؟"

ی سایه از این  "من موهام  بلوند مسیه}پالتینی{ویک

 روشن تر نمیتونی رو موهام بندازی" 
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"یکم رگه های روشن و یکمم رگه های تیره بهش  

 اضافه میکنیم "

"با مدل مو مشکلی ندارم ولی تا وقتی موهام  

خاکستری نشدن  رنگشون نمیکنم و این نکته ایه که  

 مامانم بهم یاد داده و من قطعا انجامش میدم"

ول و باتجربه خوشش "سنت از زنای راحت الوص

میاد،اون عادت نکرده براشون خودشو به زحمت  

بندازه همیشه همه ی زن ها براش در دسترس و  

حاضرو آماده بودن به این ترتیب احتماال اون از  

زنای راحت خوشش میاد ولی  بنظر میرسه که واقعا  

 تو گلوش گیر کردی ریچل" 

@romansara_tarjome



 تلفنم دوباره لرزید   

 به صفحه نگاه کردم  

 کال!  میس

 دوباره بدنم واکنش نشان داد   

 سنت! 

 حتی با فکرش بدنم  برافروخته میشد 

تلفنم را کنار گذاشتم و به ناخن هایم که به رنگ  

 صورتی زیبایی در آمده بودند نگاه کردم  

 ویکتوریا از کنارم به من اطالع داد  

 "بعد از انگشتای پاهات نوبت وکس کردن بیکینیته"

یا می تواند فقط کمی صدایش را  کنجکاوم که ویکتور
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بلندتر کند  تا نه تنها سالن آرایش بلکه  کل دنیا  

 صدایش را بشنوند 

 به جلو خم شدم و گفتم 

 "نه ممنون" 

 "ام بله؟ سوال نکردم " 

 خندیدم  

"دختر من میخوام همشو نگه دارم}موی 

 شرمگاهیشو{ بیخیالش شو" 

 "خیلی خب" 

 ت مجله ای که می خواند را کنارش گذاش

"اما کسایی مثل سنت از بیکینی های ترو تمیزو  
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 صافو صوف خششون میاد" 

 با حالت مرموزانه ای به من لبخند زد  

"و البته ،همه ی اون دخترای خشگل هم از صاف و  

 صوف کردن بیکینیشون خوششون میاد"

مجله ی دیگری انتخاب کرد و به بودن در نقش  

نه تخصص مشاورم ادامه داد ،انگار که در این زمی

 دارد  

"دختربازها از همه ی دخترا خوششون میاد، اونا  

انسان های کاملو بی عیبو نقصی هستن ،دست  

 خودمون نیست ولی ما مجذوبشون میشیم"

 لبخند زد  
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"میدونی تو ساده و بی ریایی و اون بی رحمی 

مالیمی داره  که این میتونه مجذوبش کنه و من دیدم  

 ده بشهکه این باعث شده بسمتت کشی

با این حساب تو شیرینو مهربونی و اون بیشتر شبیه 

آتیشه ،نیرومندو جاه طلبه،اون بازی میکنه اما  

سخت.....همونطور که تمام کسایی که باهاش  

 تجارت کردن دربارش میدونن"

 تلفنم دوباره لرزید و  بار دیگر میس کال بود  

 { : Sin:سین }

 نیرومند و مثل آتش! 

 سخت!
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 جوابش را بدهم  دلم می خواست

 دلم می خواست صدایش را بشنوم 

 و همچنین دلم می خواست این چیز ها را نخواهم  

قسم میخورم اگر گره در شکمم منقبض تر شود از  

 داخل منهدم میشدم 

وقتی پیام دیگری روی صفحه ظاهر شد  به تلفنم  

 خیره شدم

 +یه مرد باید چکاری انجام بده تا تو بهش بله بگی+ 

خل گونه ام را جویدم  و طوری که انگار تا ابد  از دا

 بنظر میرسید به تلفنم خیره شدم 

 بله
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 بله! 

 بله! 

 ولی همچنان نه!

 نه!

 نه!

 نه!

 من نمی توانستم  

باالخره خودم را مجبور کردم تا روی کارم تمرکز  

کنم  و به خودم بگویم که این یک بله است که ربطی  

پس جوابش   به چیز های احساسی و جسمی ندارد   

 را دادم  
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 +اونجا میبینمت+

همانطور که تلفنم را دوباره کنار می گذاشتم و سعی 

 کردم به حال برگردم دستانم میلرزید  

 سالن!  

 تغییر کلی! 

 ویکتوریا! 

 اوه بله ویکتوریا و پیشرفت های شایان ستایشش! 

 با گیجی و موشکافی نگاهش کردم و گفتم 

ردم که واقعا دلت  "از چیزایی که بهم گفتی  فکر ک

 می خواد موفق بشم"

صادقانه بگویم، به خودم زحمت ندادم که تعجبم را  
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پنهان کنم  چون خب، امروز با دیدن یک روی  

 خوب ویکتوریا غافلگیر شدم

"من میخوام تو موفق بشی....چرا نباید بخوام؟ من  

عاشق کارم تو 'اِج'هستم  ،غیر اونجا کجا قراره  

 برم؟"

 از روی صورتش  گذشت  حالتی از گیجی

"هممون میدونیم که دفتر مجله آخرین نفساشو 

میکشه،هممون کارمون تمومه،نسخه هایی که زیر  

چاپ میره به چاپ دوم که رسید دیگه تقاضا نداره   

 همه ما هم بدون داشتن یه شغل کارمون تمومه." 

 سرش را تکان داد 
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 "من اینو نمیخوام"

 آهی کشید

یس هام باشم ولی صادقانه بگم  "دلم میخواد مقبول رئ

اگه من کسی بودم که قرار بود بره سراغ سنت  

 مطمئن نیستم که تا حاال کاری از پیش میبردم"

 "آره اون پسر فقط میکنه" 

 به آرامی خندیدم ولی از درون ناراحت بودم 

اینکه سنت سعی میکرد خودش را از جمع جدا کند و  

کسی  می   اینکه  هر جا که میرود حس میکرد که  

خواهد او را متعلق به خود کند همه چیز را سختتر  

 میکرد  
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 او هیچوقت به کسی تعلق نخواهد داشت  

 "منظورت چیه که اون فقط میکنه"

"اون فقط میکنه  ،هیچ کس به هیچ وجه براش مهم  

نیست  هیچ کس بجز یه تیکه ی کوچیک از سنت  

بدست نیاورده  ،نه پدرش،نه حتی مادرش،هیچ زنی  

نه حتی دوستاش  یا تجارتش،حتی تجارتشو بخاطر   و

عالقه ای که بهش داره گسترش میده ،درواقع اون 

هیچی نمیخواد،اون همشو برای خودش نگه میداره  

...همه ی اون آتیشو و به تو فقط یه جرقه ی  

 کوچیک از اون آتیش میرسه"

 "خب..." 
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 صورتش را با دستش باد زد

 ز من درک میکنی""تو همین االنشم اونو بهتر ا
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 وارد آپارتمانم شدم   8کمی قبل از ساعت 

و بیاد آوردم که به ویکتوریا قول دادم که یک  

 پیراهن بپوشم
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"سعی کن همه چیتو بهش نشون ندی،بقیه همیشه 

بیشترین حد ممکن و در واقع همه ی خودشونو 

باشه نشونش دادن پس ممکنه  سنت دوست داشته 

 کنجکاو بشه که چی میتونه اون زیر باشه"

 گستاخانه گفتم 

"اون قرار نیست چیزی ببینه پس میتونه به حد مرگ  

 کنجکاو بشه"

اما متعجب شدم که چرا زبانم آتش نگرفت چون  ابدا  

 احساس شرم نمیکردم  

بخاطر انتظار دیدنش احساسم مثل این بود که  

 نمیتوانم روی چیزی تمرکز کنم  
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عث میشد  سعی کنید ده کار را با هم انجام دهید  که با

 و در همیشان شکست بخورید  

وقتی جینا خانه آمد لباس هایم  را در اتاقم پخش و  

 پال کرده بودم 

و به او گفتم که سنت مرا به تونل دعوت کرده و من  

 دعوتش را پذیرفتم 

در حالی که قبل از اینکه در اتاقم را باز کنم در   

ن به لباسی که قرار است بپوشم بودم    حال فکر کرد 

جینا بالفاصله مانند طوفانی  داخل آمد و مسئولیتش  

 را به عهده گرفت  

"چرا هنوز تو سوتینو شورتتی ،یاال لباس بپوش  
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،اون لباس باحالو شیک آبیو سفیدت که روش نوشته 

*دوست پســــرم یه ملـــوانه* بپوش،چون با اینکار  

پسر داری تا خیال نکنه برای  وانمود میکنی  دوست 

 آماده شدنت زیادی سخت تالش کردی" 

"خیلی تالش نکردم؟  چهار ساعت فقط تو سالن   

بودم و خودم برای اون تغییر اساسی بزرگ احمقانه  

 پول پرداخت کردم" 

"بهر حال اونو بپوش  که میگه*دوست پسرم یه 

ملوانه* اگه سنت بخواد وارد شلوارت بشه  این  

 اری کنه که ازت منزجر بشه"میتونه ک

آن را از  قسمت باالی کمدم بیرون آوردم و به آن  
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 نگاه کردم  

 پریشانی ام در هر ثانیه در حال اوج گرفتن بود  

تصمیم گرفتم که دامن و همان تاپ دوست پسر  

 ملوان را بپوشم 

به همان اندازه که لباسم اغوا کننده نیست دامنم می  

اعت ها با روغن های  توانست پاهای بلندم که س

 خوشبو ماساژ داده شده بود  را بخوبی نشان دهد

 'و چرا می خوای پاهای بلندتو نشونش بدی ریچل؟' 

 دامنم را کمی پایین کشیدم  

 "این لباس بنظرت خوبه جی؟"

"این یه  ایده ی عالیه لعنتیه دقیقا همون چیزیه که  
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 میخوای" 

استم "ام نه ،واقعا چیزی که می خوام نیست،میخو

 بیشتر بگردم ولی این تقریبا شبیه یه قراره" 

"نه ،اینطور نیست ،اون قرارت نیست ،سنت فقط  

 یکم تحت تاثییر قرار گرفته"

خدا.... آرزو میکردم که او آب دهانش برایم راه  

 بیفتد  

آرزو میکردم که حداقل  یک شب  فقط یک شب در  

زندگی اش  با خواب من جنب}به ارگاسم رسیدن در 

 اب{شود خو

 ولی هنوز هم مردد بودم  
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 بسمت جینا چرخیدم و پرسیدم

"این خوبه؟بنظرت من دارم تو مسیر درست قدم  

 برمی دارم..."

"ریچل فقط یادت باشه که تو از اون استفاده میکنی  

اونم ازت استفاده میکنه ،شما تو یه رابطه نیستین و 

هیچوقتم قرار نیست باشین،فقط کارتو بکنو درگیرش  

 و"نش

موافقت کردم فقط برای اینکه جلویش را برای گفتن  

 کلمه ی 'استفاده کردن'بگیرم 

 "باشه"

گره ای که در گلویم بود و به اندازه ی یک لیمو و  
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به تلخی پوست لیمو بود را قورت دادم  و بعد کیفم  

را برداشتم و به خودم گفتم که می توانم اینکار را  

 بکنم  

 نم که می خواهم اینکار را بک

که بیشتر از اینکه او را بخواهم می خواهم اینکار را  

 بکنم  
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 فصل شانزدهم
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 "پس چراما یجا چپیدیم،کمکم کنین امتو پیدا کنم" 
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وین،جینا و من در اتاق های هزاتو_مانند، تونل  

سرگردان شده بودیم با بوی دیوارهای رسی ، و بوی  

 کل که بینیمان را پر کرده بود  اتکلن مردانه و ال

صدای موسیقی و چراغ های چشمک زن وقتی به 

 قلب تونل رسیدیم به ما فهماند که گیر افتاده ایم 

وین بسمت یک گروه حرکت کرد و همانطور که من  

پشت سرش میرفتم به اطراف نگاه میکردم تا او}با  

 اخم سنت{راببینم  

 "شرط میبندم اینجاست"

ت راستی اشاره کرد که آن هم کامال  جینا به اتاق سم

 پر بود  
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 "چرا اونجا؟" 

"جانم؟ جایی که در حد آتش سوزی دود باشه}بخاطر 

سیگار{ و جایی که پر از دختر باشه سنت  

 اونجاست" 

با اخم سرم را به شلوغ ترین نقطه ی اتاق چرخاندم  

 و قلبم فرو ریخت چون او آنجا بود  

   کسی که صاحب هورمون هایم شده بود

در حالی که تاهو و کالن در آن لباس ها خوب بنظر   

میرسیدند  سنت چیزی پوشیده بود که میگفت    

 'شــورتت اضافــس درش بیـــار  '  

دو زن در هر طرف و روی پای تاهو و کالن بودند  
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و یک بلوند زیبا در حال حرف زدن با سنت بود که  

   کامال محسور شده و با شیدایی به او نگاه میکرد

 موسیقی از بلندگوها پخش میشد 

 جمعیت به من تنه میزد   

و من در حال استفاده از   لحظه هایی بودم که  می  

توانستم نگاهش کنم در حالی که او نمیتوانست نگاهم  

 کند

 موهای سیاهش را کمی سیخ کرده بود  

آستین هایش را تا آرنجش تا زده بود مثل هر زمانی  

در عکس ها دیده بودم   که در کالب ها یا بار ها 

 جاهایی که او جذاب و دیوانه وار  میشد  
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 خدایا! 

 پروانه ها! 

وقتی رویش را برگرداند خندید  و با بی توجهی اتاق  

 را بررسی کرد  و بعد شانه هایش منقبض شد 

 قلبم از تپش ایستاد چون سنت متوجه من شد

بخاطر حالت جدی موشکافانه اش تحت فشار 

 ب کننده ای قرار گرفتم  ناخوشایند و معذ

 یک ابرویش باال رفت و لبش دوباره تاب برداشت  

 تقریبا می توانستم صدایش را بشنوم که میگفت 

 'می خوای تموم شبو همونجا بمونی' 

 سنت نوشیدنی اش را روی میز گذاشت و بلند شد  
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هر قدمی که برمیداشت باعث میشد ضربان قلبم  

 تندتر و تند تر شود 

میکرد...از پاهایم شروع کرد و به   به من نگاه  

 سمت باال آمد،هیچ جزئیاتی را از دست نمیداد  

 "ریچل"

سنت مرا بین بازو های قدرتمندش گرفت و گونه ام  

 را بوسید

لمس لب هایش بطرز باورنکردنی آرام بود و من  

نمی توانستم باور کنم که چنین حرکت کوچکی چنین 

 کار هایی را با بدنم بکند  

ی که در حال جنگ درونی با خودم بودم و  در حال
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سعی میکردم تنفسم را منظم نگه دارم دستم را گرفت  

 و بسمت میزشان برد  

 

من دختر بدنیا آمدم و گواهی ثبت شده ی دختر بودنم  

را  در شناسنامه ام دیده ام  ولی تا این لحظه که  

دستم در دستان بزرگو قدرتمندش، احساس کوچکی  

هرگز تا این اندازه احساس دختر   و شکنندگی دارند

 بودن نکرده بودم 

تاهو و کالن از میان صدای موسیقی با من خش و  

 بشی کردند  

 "هی ریچ"
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 "هی ریچ"

 روی صندلی نشستم و مالکوم کنارم ایستاد

پیراهنش در بسیاری از قسمت های بدنش کش آمده  

بود  ،دست خودم نبود ولی حتی با دیدنش حس  

 ست خودم محدود شده ام میکردم که در پو

برایم یک نوشیدنی سفارش داد و بعد کنارم جای    

 گرفت  

 به همان اندازه که من پریشان بودم او آرام بود  

 وقتی  به آپارتمانم آمد چیزی بینمان اتفاق افتاد    

این واقعیت که به برانگیخته شدن احساساتش  حس  

ینحال  خوبی داشتم یا نه برای او  مهم بود  ولی با ا
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جوری که  درونش را برایم عریان کرد، برایم  

غافلگیر کننده بود و غافلگیرکننده تر از آن اینکه من  

 هم درونم را برایش فاش کردم  

 هر دو چیز هایی را با هم به اشتراک گذاشتیم  

 چیز های واقعی!

و حاال صمیمیت بینمان بحدی قابل لمس بود که هر  

 دن به او بیتاب شده بود  اینچ از بدنم برای نزدیکتر ش

 به همان نزدیکی که آن شب حس کرده بودیم 

 دست سنت روی پشتم لغزید  

دوستانش همچنان به سر به سر گذاشتن ها و کار  

 های بدکارانه با فاحشه هایشان ادامه دادند 
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 "هفتَت چطور بود ریچل؟" 

در سوال سنت گرما وحرارتی بود که باعث شد   

اری شود چون رغبتو هیجان درون رگ هایم ج 

 عالقه ای واقعی در نگاهش داشت 

"خوب بود،کارم خوب بود،مامانم خوب بود... و  

 منم....خوبم" 

 اینرا گفتم ولی لبخند زدم  

نمی توانستم زمانی را که به کسی  توضیح میدادم که  

هفته ام چطور گذشته  و کسی اینطور با این اندازه با   

 بخاطر بیاورم  دقت به حرف هایم گوش میداد را 

و بعد من از او  در مورد سفرش به لندن 
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پرسیدم....چون قطعا خوانده بودم که او برای چهل و  

 هشت ساعت آنجا بوده... و او گفت که  

 خوب بوده و بعد موضوع را بسمت من برگرداند  

 "االن درباره ی چی می نویسی؟"

همیشه وقتی چیزی میگفتم خیلی روی حرف هایم  

 د  تمرکز میکر

افراد از کنارش میگذشتند اسمش را صدا میزدند یا  

روی شانه اش میکوبیدند ولی او ابدا سرش را باال  

 نیاورد و نگاهش را از صورتم جدا نکرد 

چون  مجذوبش شده بودم و به همان اندازه ممکن   

بود برای گفتن مباحث خطرناک به  مشکل بیفتم ،  
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 پس کمی سربسته و کلی گفتم

 جو برای ستون آخر هفتَم" "در حال جست 

متوجه شدم که یکی از دستانش را از پشت صندلی  

 ام پایینتر کشید 

 با خودم فکر کردم

 'و موضوع ستونم تو هستی!' 

 تاسف دردناکی درست وسط قلبم را لرزاند    

 اوه ،این درد از کجا یکهو پیدایش شد؟ 

 چرا؟

چرا این احساس بی ارادگی و بی ثباتی با تو باید  

ایم اتفاق می افتاد؟چرا وقت هایی که سربه سرم بر
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نمیگزاری و جدی برخورد میکنی دلم می خواهد 

 تورا از آن وضع بیرون بیاورم؟

و یا چرا بدالیل غیر قابل توضیحی  می خواهی 

چیزهایی که باعث زیر رو شدن قلبم میشود را بدانی  

 ؟

شاید به این خاطر که دستپاچه و عصبی ام 

شاید خیلی ساده به این خاطر است  که   میکنی....و یا 

 میخواستی که این احساس را به من بدهی. 

 

نفسی کشیدم و کامال آگاه بودم که  او از زیر آن  

مژگان پرپشت و جنگل چشمان سبزو عمیق  
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بیکرانش که هیچ وقت، هیچ چیزی را برای هیچ  

 کسی فاش نمیکرد  در حال نگاه کردن به من است  

 چشمان حیله گر! 

 شمان مردانه!چ

 چشمان خواهان!

دلم می خواست چشمان خودم را ببندم تا خودم را  

 درونشان گم نکنم

در حالی که بسختی می توانستم چیزی از درونشان  

بدست بیاورم ولی نمیتوانستم وقتی سوالی از من  

میپرسید نگاهم را از او بگیرم چون ابدا دست خودم  

 نبود که درون چشمانش خیره شوم  
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هی به صحنه ی رقص انداختم ،به آرامی روی  نگا

 پاهایم ایستادم ، دستش را کشیدم و به او گفتم  

 "باهام برقص"

 

 حالت تهوع داشتم 

و از   فشارخواستن و حیرت و مبارزه کردن با آن  

 خسته شده بودم 

از فکر کردن و سعی برای احساس نکردن خسته 

 شده ام  

 با اوست   ناگهان تنها چیزی که می خواستم رقص

 یک ساعت خوشگزرانی!
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یک ساعت فقط دختر بودن و دختر وارانه رفتار  

 کردن  با یک پسر!

سنت یک ابرویش را باال برد و چیزی نگفت  

 ....ولی 

به آرامی ایستاد شبیه ماری که از حالت چنبره زده  

 در میاید  

آرام خندیدم دستش را بیشتر کشیدم تا او را به اتاق  

جایی که صحنه ی رقص قرار   متصل به این اتاق

 داشت ببرم  

 "با من برقص سنت" 

در حالی که او را میکشیدم دستانش در دستم بزرگ  
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 و انگشتانش بلندو کشیده بود 

گذاشت تا او را همراهم ببرم  مثل حیوان وحشی 

کمین کرده ای که به او اجازه میداد قبل از اینکه  

 رویم بپرد دعای آخرم را بخوانم

حنه ی رقص آمد و دستانش را دو طرف  با من به ص

 کفلم گذاشت  

وقتی سرم را باال بردم و باال رفتن شیطنت آمیز و  

نابکارانه ی گوشه ی لب هایش را دیدم آتشی در 

 درونم به تالطم افتاد  

در حالی که سنت نگاهم میکرد  ،من زیر دستانش    

به بدنم پیچو تاب میدادم،به باال و پایین و پهلو هایم  
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کت میکردم  و از  او بعنوان قطب  استفاده  حر

 میکردم 

قطبی که دلم می خواست آنرا ببوسم ،دقیقا مثل هر  

دختر دیگری،چون این مشخص میکرد که من هم  

 مثل بقیه انسانم.

دستانش در پهلوهایم شروع به باال و پایین آمدن  

 کردند و چشمانش مثل یک شیطان میدرخشید 

دنم گذاشتم پس اینگونه  دستانش را گرفتم و پشت گر 

 به من نزدیکتر شد

مغز احمقم نمی توانست فکر کند....تمام افکارم از  

 او پر شده بود 
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او را برهنه ،عرق کرده،بدون پوزخند ،بدون  

 سرگرمی و قطعا از کنترل خارج شده می خواستم 

 به او طئنه زدم

 "این بهترین کاریه که میتونی بکنی؟"

غافلگیر شدم و بعد با   وقتی مرا نزدیکتر کشید

دستانش که دوباره روی کفل هایم گذاشته بود باسنم  

 را حرکت داد  

 اوه 

 او سخت بود  

 تمام بدنش!سخت بود  

مردمی که دورمان میرقصیدند به ما برخورد 
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میکردند و مالکوم جوری میرقصید انگار که بدنش  

به بدنم چسبیده شده و یک کشش بین بدن هایمان او  

 میکشد   را بطرف من

با تالش کمی کامال خودش را به من فشار داد  و  

همانطور که موهایم را به یک سمت  کشید ، انگشتر  

نقره ای اش که روی انگشتش بود به گردنم کشیده  

 شد

 ته ریش فکش را روی گردنم حس کردم   

از حرکات و لمس هایش  و عضالت تکه تکه اش  

حس امنیت و  که در زیر لباس به بدنم فشرده میشد و 

 برانگیختگی در  آغوشش شگفت زده شدم 
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 این حسی عالی داشت  

در آغوشش! در این شب! در حال  لمس های دزدکی   

 هستم که قطعا بسیار به آتش نزدیک است  

 ولی دستانم انگار ذهن خودشان را دارند  

 بخشی از وجودم دچار جنون شده   

نش  لب هایش برای بوسیدن ساخته شده بودند و دستا

 برای لمس کردم  

تنها هدف وجود آن موهای پر پشت این بود که در  

حالی که او زن ها را سخت میکند آنها دستانشان را  

 به موهایش چنگ بزنند  

وقتی زیر چشمی نگاه میکرد بنظر  چشمانش راهی  

@romansara_tarjome



به  بهشت بود ولی  درون چشمانش جهنمی برپا بود  

 و من بخاطر همه ی اینها دیوانه شده بودم

انگشتانم را روی پیراهنش  و روی شانه ی ستبرش  

کشیدم  و عضالت سختش را زیر انگشتانم حس  

 میکردم  

حتی اگر دستو پایم را میبستم نمی توانستم جلوی  

 خودم را از طوری که لمسش میکردم بگیرم  

آهنگ تمام شد و او دستم را گرفت تا به میز   

 خودمان برگردیم  

 ه هایم به  پایین میغلتیدند  قطره های عرق از بین سین

 ده ها نگاه خیره روی ما بود  
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تقریبا هر زنی در اتاق سر تا پایم را بررسی میکرد   

و بیشتر حالت نگاهشان به من میگفت  که دلشان می  

 خواهد پوستم را بکنند 

 تقریبا لرزیدم  و چهره در هم کشیدم

 

روی میزمان کالن داستان هایی در رابطه با سنت و  

 شه های باکالسش تعریف میکرد  فاح

 "اوه آره،ولی سنت شایعه هارو سرکوب کرد"

تاهو مشتش را به کف دست دیگرش زد و با غرور  

 تکرار کرد  

 "آره سرکوب کرد" 
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مالکوم آنها را نادیده گرفت به سمت جای قبلیمان  

رفتیم و او دوباره دستانش را پشت صندلی ام گذاشت  

،پس من می   و سرش را بسمت من پایین آورد

 توانستم نفس گرمش را پشت گوشم حس کنم 

در حالی که دستش را روی رانم لغزاند و افکارم را  

 از هم پاشاند زمزمه کرد  

 "هی....به من نگاه کن" 

لمسش گیرنده های عصبی و تمام حس شهوت درونم  

 را تحریک کرد  

نمیدانستم که این حس  برای دقیقه ها،ساعت  

تمام عمرم  در بدنم بوده یا نه   ها،روزها،هفته ها یا 
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،ولی فقط میدانستم که هیچوقت متوجهش نشده بودم  

 تا اینکه نزدیک او شدم  

حاال که با حکم هوسم تصمیم میگرفتم کمی بسمتش  

 چرخیدم و اندکی به او تکیه دادم  

جوری تکان خورد که دستش که تقریبا روی شانه ام  

ین موهایم  بود شل شد وهمانطور که  انگشتانش را ب 

 لغزاند لرزششان را حس کردم  

دوستانش با هم حرف میزدند و او در همان حال زیر  

 گوشم زمزمه کرد  

 "خیلی زیبا بنظر میرسی"

ناگهان گونه هایم برافروخته شد و شکمم به چیزی  
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 زنده و جان دار تبدیل شد  

موسیقی قطع شد و آهنگ 'آرام ببوس' از اندی  

 گرامر  شروع شد  

تم را قاب گرفت و پلک هایش تقریبا نیمه  سنت صور

 بسته ماند  

 گوشه ی لب هایم را بوسید 

 هوا روی پوستم مثل زبانه ی آتش بود  

نوازش گونه و محکمتر مرا به پهلویش چسباند و  

چهار انگشتش که حلقه ی نقره ای دورشان بود را  

یک طرف صورتم گذاشت و چشمانش بدنبال لمس  

 دستش حرکت کرد  
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ر که با انگشت شستش با ســکسی ترین  همانطو

حالتی که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم رژ لبم  

 را از روی لب هایم پاک می کرد زمزمه کرد  

 "امشب با ســکسی ترین دختر تونل هستم"

و در آنجا،چشمان زیبایش ، شــهوتی وحشی را  

 درونم منعکس میکرد  

دم  شهــوت برخالف هر چیزی که تا بحال در خو 

حس کرده بودن راهنماییَم کرد تا شستش را گاز  

 بگیرم  

نباید اینکار را میکردم ولی نمی توانستم جلوی خودم  

 را بگیرم ،آهنگ داشت در مورد بوسیدن میگفت.... 
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نگاهم را کمی از چیزی که}لب سنت{ رویش زوم  

کرده بودم  فرا تر بردم و متوجه دوستان سنت شدم  

گوشه ای با فاحشه  که درست مثل خود سنت در 

 هایشان در حال عشقبازی هستند 

 دوستانم جایی با هم خوش میگذراندند 

گروهی میرقصیدند و گروهی نشسته بودند و اکثر   

 نگاه ها به سمت ما بود  

و زندگی ام درست در این لحظه ای که او به  

صورتم خیره شده و رنگ چشمانش مانند دستگاه  

 Kaleidoscopeکالئیدوسکوپ}کالئیدوسکوپ 

وسیله سر. د. بروستر در  دستگاهی بصری که به 
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اختراع و بعدا  بازیچه متداول شد. این دستگاه   ۱۸۸۰

ای که درون آن، در  مرکب است از یک لوله استوانه

طور متقاطع  امتداد محور لوله، دو آینه مسطح به

اند که منشوری مثلث القاعده  چنان قرار داده شده 

وسیله یک دیدگر   یک انتهای لوله بهدهند تشکیل می

ای، که میان آنها  و انتهای دیگرش با دو صفحه شیشه

 ای وجود دارد. محفظه

بسته شده است؛ شیشه خارجی کدر، ولی شیشه 

داخلی شفاف است. درین محفظه قطعات شیشه 

ریزند. چون چشم را مقابل دیدگر قرار  رنگین می

 ها بهینهدهیم، تصاویر مکرر قطعات شیشه در آ
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درجه  ۶۰پر )اگر زاویه دو آینه  صورت شکلی شش

توان تنوع شود. با چرخانیدن لوله می باشد( دیده می 

ها را تغییر داد . یه چی مثل شهر فرنگ  رنگ

 خودمون{

 

 شده بود تغییر کرد 

در حالی که بنظر میرسید با همان احساسات گیج  

،حرکت  کننده ای که من با آنها درگیر هستم میجنگد 

 کرد

کفل هایم را گرفت و به آرامی مرا روی پایش  

هدایت کرد  در حالی که محکم به گردنش چسبیده  
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بودم با اشتیاق بدنم را سست کردم  تا بتواند مرا  

 جایی که می خواهد بنشاند  

 

وقتی دستانش زیر دامنم رفت و من دستان گرمش را  

 بین ران هایم حس کردم صدای زمزمه اش را شنیدم

 "تو اینو می خوای مگه نه؟"

 قلبم در قفسه ی سینه ام بشدت میکوبید   

در حالی که سعی میکردم خودم را به او نزدیکتر  

 کنم  دستانم را به پشت گردنش حلقه کردم 

گردنش سخت و کلفت بود و من صورتم را در  

 گردنش فرو بردم تا بویش را به ریه بکشم
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 ه کردمو بعد با بی پروایی کنار گوشش زمزم

 "من با جذاب ترین پسر تونل هستم"

تاهو لیوان نوشیدنی اش را بسمت ما باال برد و در  

حالی که هرزه اش سعی میکرد لباسش را مجددا  

 مرتب کند فریاد زد  

"ای شیطون ناقال ،تو احتماال میتونی  بعدا  با ریچ  

 خوش بگذرونی پس االنو با ما باش" 

ی همانطور که با  دست سنت از دامنم بیرون آمد ول

 حسرت به چشمانم نگاه میکرد رانم را فشرد

 و غرید   

 "T"سرم شلوغه تی
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نگاهی به صورت تاهو کرد که میتوانست پوستش   

 را ذوب کند  

نفسی کشیدم و به یاد آوردم که عکس ها و شایعاتی  

که همین حاال هم درباره ی منو او ایجاد شده  باعث  

 میشد کارم خطرناک تر شود 

ی حداقل کمی از مغزم سر جایش برگشت به او  وقت

 گفتم

 "اینجا نه" 

 عشقبازی در کالب؟

 واقعا ریچل؟ 

 آنهم با سنت؟! 
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مالکوم کفل هایم را گرفت و کمکم کرد از روی  

 پایش بلند شوم 

در حالی که مالکوم یکی از پیشخدمت ها را  

فراخواند تا از او چیزی بخواهد که باعث شد آن  

جله کند و از اتاق بیرون پیشخدمت هل شده و ع

 برود تاهو ابرویش را برایم تکان داد و  به من گفت 

 "هی اون واقعا ازت خوشش میاد" 

 وقتی پیشخدمت برگشت به مالکوم گفت  

 "آقای سنت دنبالم بیایین" 

مالکوم کتش را از روی میز برداشت و بعد آرنجم  

 را گرفت و در گوشم گفت 
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 "باهام بیا ریچل"

 وصی رفتیم به یک اتاق خص

یک میز آنجا بود با شمع های برقی کوچک  

رویش،یک سطل شراب}از اونایی که توش یخ پر  

میکننو بطری های شرابو میزارن توش{دو لیوان  

شراب خوری،یک گلدان کوچکی با تگ گل الله ی  

 صورتی درونش. 

 اتاق کم نور بود 

 همان آهنگ در اتاق پخش میشد البته کمی آرام تر  

 فتپیشخدمت گ

 "چیز دیگه ای احتیاج دارین آقای سنت؟" 
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وقتی مالکوم چیزی که در دستش بود که بنظر چند  

اسکناس میامد را در دست پیشخدمت گذاشت  

 او}پیشخدمت{ تقریبا خشکش زد  

 سنت گفت 

 "ممنون"

وقتی پیشخدمت در را با صدای کلیک  آرامی بست  

 مالکوم مرا بسمت مبلی راهنمایی کرد  

گه داشتن وزنم را نداشتند ولی  پاهایم تحمل ن 

 خداراشکر سنت مرا روی مبل نشاند  

او بدن زیبایش را جوری بسمت من متمایل کرد که   

 بتواند مرا ببیند  
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 خدای بزرگ! 

 چشمانش! 

 حتی نمی توانستم بیشتر از چند ثانیه به آنها نگاه کنم  

قلبم در سینه ام بوم بوم میکوبید و  بین پاهایم  

  دردناک شده بود

 "مالکوم..." 

بنظر میرسید او هم مثل من به یک چیز فکر میکند  

چون سرش را بسمت گردنم خم کرد و دهانش را به  

 گردنم فشار داد  

ناله ای کردم و در حالی که نیاز در رگ هایم چون 

آتشی در حال جوشیدن بود انگشتانم را بین موهایش  

@romansara_tarjome



لغزاندم و نرمیو پرپشتی اش را بین انگشتانم حس  

 ردمک

 

 وقتی لبهایش به نقطه ضربان  نبضم رسید لرزیدم  

و بعد او مرا با زبانش مزه مزه کرد و به آرامی  

 پوست لطیف گردنم را کاوش کرد  

در حالی که  با یک دستش یکی از سینه هایم را    

قاب گرفت  و به آرامی فشارش داد انگشتانم جمع  

 شدند و بدنم لرزید  

را از باال تا پایین    دست دیگرش بازوی برهنه ام

 نوازش میکرد 
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 "با این مشکلی نداری؟"  

به پشتی مبل تکیه داد  و وقتی به من نگاه کرد و من  

کامال بی نفس  سر تکان دادم بنظر رسید که لب  

 هایش تاب برداشت  

دوباره جلو آمد مرا نگه داشت و به آرامی بوسه ای   

 گوشه ی دهانم  گذاشت  

 او مالیم بود  

 مالیم! بسیار 

 طوری که طی یک دقیقه کامال مست شده بودم  

 مست شــهوت!

 مست مالکوم! 
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 برای هر کاری که می خواست با من بکند  

 بـبوسد!

 لمس کند! 

 هرکاری! 

 هر دو گوشم را بوسـید  

 گوشه های دهانم را بوسـید  

 دوباره دستش را زیر دامنم لغزاند و گفت  

 "چی زیر این لباس پوشیدی؟"

 دار بود  صدایش خش  

 "یه چیزی" 

 صدایم از شهــوت میلرزید  
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 "می خوای اون یه چیزو نشونم بدی؟" 

 دوباره لب هایش تاب برداشت  

 زیر نگاه کاوشگرش درمانده شده بودم  

 دامنم را باال کشید تا جایی که شورتم نمایان شد   

 نمی خواستم نفس بکشم  

حتی نمیخواستم بعد از این لحظه که او اینطور به  

 نم نگاه میکرد زنده باشم بد

 "مالکوم" 

 احساس یک آدم بی بندو بار را داشتم!  

 "هیششش"

 وقتی نگاه کاملی به شورت توری ام انداخت  
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 گفت 

"نمی خوام اذیتت کنم ،تنها چیزی که میخوام اینه که  

 نگات کنم" 

 "فقط می خوای نگام کنی؟" 

نمیدانستم که دلم می خواهد بگوید ،بله یا نه 

 م ....نمیدانستم چه چیزی می خواهم،نمیدانست

 "و لمست کنم" 

پاهایم را باال کشید و روی پاهایش گذاشت جوری   

که پاهایم دو طرفش بود و دستانش دوباره روی بدنم  

 لغزید  

ناگهان هزاران گیرنده ی عصبی در بدنم  بیدار شدند   

@romansara_tarjome



 تا به کمترین لمس انگشتانش حساس شوند  

 روی پوست گردنش ناله کردم  

وقتی موهایم را کنار زد و سرش را در گردنم فرو  

برد از زبانش استفاده کرد و یک طرف گردنم را با  

 آن لمس کرد بلند تر ناله کردم... 

معموال انتظار داشتم مردها یکراست  به سراغ 

گرمترینو مرطوب ترین  نقطه ی  بدنم بروند  ولی  

او یک فرد ماهرو با تجربه بود و کاری را میکرد  

 که ابدا انتظارش را نداشتم 

در حالی که لب هایش را به گیجگاهم فشار داد  

،انگشتانش را باال و پشت رانم کشید و بعد آنرا  
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 بقسمت مرکزی بین پاهایم رساند  

 نوک سیـنه هایم به سیـنه اش مالیده میشد  

 به نفس،نفس افتادم   

گردنم را پایین  بردم و عمیق ترو سریعتر نفس  

عطرش را حس کنم که  مرا از خود  کشیدم تا  

 بیخود کرد  

 گمانم نامش را با ناله زمزمه کردم  

چون سنت با استفاده از یک دستش چند تا از  

 انگشتانش را در امتداد بند شورتم کشید 

 مقابل گیجگاهم زمزمه کرد  

 "بهم بگو که انگشتامو اینجا می خوای" 
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  بطور واضحی با لذت لبخند زد چون همین حاالیش

 هم خیس بودم 

چشمانم را بستم و دستانم را دور گردنش حلقه کردم  

و خودمان را برهنه در حالی که  درونم حرکت  

 میکرد تصور کردم  

دستش را نوازش گونه به  قسمت داخلی بین پاهایم و  

پشت رانم کشید در حالی که دست دیگرش را زیر   

 تاپم لغزاند  

توانستم   با فشار محکمی که روی رانم میاورد می

 بگویم که او کامال جدیست  

همین حاال هم میتوانستم حس کنم که یک ارگــاسم  
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متالشی کننده درونم در حال ساخته شدن است و این  

 باعث شد کمی بیشتر بترسم  

"سنت....اومم مالکوم.... دست از لمس کردنم  

 برندار ...فقط  باید آروم تر پیش بری" 

 ز هم جدا شدیم  سنت عقب کشید و برای لحظاتی ا

 نفس هایمان قابل شنیدن بود  

مردمک چشمانم نمیتوانستند درست تمرکز کنند و او  

 را تار میدیدم  

تاریی که بگمانم مجبور نیستم راجبش برای هلن  

 بنویسم

 سنت زمزمه کرد  
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 "دستتو بده به من"

به آرامی دوباره جلو آمد و دستم را در چنگ  

 نیرومندش گرفت  

نم  در حالی که انگشتانش را کف  می توانستم ببی 

دستم میکشید با چشمان سبزو آرامش واکنشم را زیر  

 نظر داشت 

ناگهان هر چهل هزار سلول  عصبی کف دستم را  

 حس میکردم  

با انگشتانش از پایین تا نوک انگشتانم را نوازش  

کرد و من حس میکردم  الکتریسیته در کل دستانم  

 جاری شده  
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ه میکردم که انگشتانش را در  مبهوت شده به او نگا

انگشتانم قفل کرد و با استفاده از شستش انگشتانم را  

 دایره وار  نوازش می کرد  

مویرگ ها به سطح پوستم خیلی نزدیک بنظر  

 میرسیدند  

وقتی دستم را گرفت و به آرامی بلند کرد آتشی در 

 بدنم بوجود آمد  

 امتداد دست تا آرنجم را بوسید  

 وستم ضربه میزد و با نفس هایش زبانش  روی پ 

 آن نقطه را گرم میکرد   

 کاری که او با من میکرد حس یک مخدر را داشت  
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مخدری که هرگز دلم نمی خواست جلوی ورودش به  

 بدنم  را بگیرم 

به آرامی  تاپم را باال داد و روی بند سینه بندم  

 جمعش کرد  تا همانجا بماند 

استخوان سینه یک  خوانده بودم که شبکه عصبی زیر 

مجموعه ی عصبی قدرتمند است ولی قبال هرگز   

 تجربه اش نکرده بودم  

مرا روی مبل خواباند و از پایین سینه ام بسمت باال  

را نوازش کرد و سرش را خم کرد تا به آرامی نافم  

 را ببوسد  

وقتی ناله کردم او نیز ناله کرد و نوازشش را ادامه  
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 داد  

شکمم کامال منقبض شد  بدنم سست شده بود و 

بطوری که انگار تمام خون بدنم را به قسمت بین  

پاهایم میفرستاد که آنجا هم در آتش مطلق بود و ،به  

این امید که }بین پاهاش{لمس شود میسوختو 

 میسوخت

او خیلی نزدیک آنجاست و در عین حال  بسیار از  

 آن دور است 

 رفت  سنت دنده هایم را نوازش کرد و به سمت پایین 

سرش را پایین تر آورد و با استفاده از زبانش دور  

نافم را با گرما و خیسی اش تحریک کرد و بعد آنرا  
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 درونش فرو برد  

ده ها نقطه ی محرک شهوانی در بدنم بخاطر لمس  

 هایش بیدار شدند  

رشته های عصبی ام هرگز چنین هیجان زده و  

تحریک نشده و نقاط حساس بدنم هرگز چنین زنده  

 نبودند  

 همه ی بدنم زنده شده بود  

 چه از نظر ذهنی!

 و چه جسمی!

 و چه عاطفی برانگیخته شده بودم

 "حتی خودتم نمیدونی تا چه حد برانگیختم کردی" 
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در حالی که موهایش را نوازش میکردم  صدای  

 اعتراف خودم را شنیدم  

سنت سرش را باال آورد و با دهانش  یکی از سینه  

 سینه بند بیرون آورد   هایم را از پوشش

انگشتانش را بدور سینه ام  پیچید و به آرامی نوکش  

 را مکید ،مکیدنی که بنظر بسیار پر اشتیاق میرسید  

 "دلم می خواد امشب زیرم باشی ریچل"

مژگان پرپشتش بسمت باال حرکت کرد و نگاهش را  

 به من دوخت  

حاشیه ی طالیی دور چشمان سبزش باحرارت  

 میدرخشید 
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نفس و هر حرکتی که زیرش میکردم در حالی   هر

که او بدنم را میمکید  ...همه چیز هم از داخل هم از  

 بیرون در حال از هم پاشاندن و نابود کردنم بود  

 "بی قراری.... بدنت  میلرزه" 

 سنت گفت 

 "نفس نفس میزنیو خیس شدی" 

نوک سینه ی سفت شده و از قبل حساس شده ام را   

 د  به دهانش برگردان

خودم را پایینتر لغزاندم ،پاهایم را از هم باز کردم و  

 سعی کردم او را کامال روی خودم بکشم  

 در عوض او دستش را بین پاهایم لغزاند  
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در حالی که  به آرامی با شستش شورتم را کنار زد  

 و یک انگشتش را درونم لغزاند  

دستانم را به اندازه ای در شانه اش پیچیدم که  

مش را زیر سر انگشتانم که محکم به  عضالت محک

 او فشار میدادم حس کنم  

لمسش باعث ایجاد جرقه هایی از لذت  شد که چون  

 آبشاری در بدنم جریان یافت 

 بدنم را قوس دادم  

و صدای آرامی از نیاز و از خود بیخود شدگی از  

 بین لبانم بیرون لغزید  

میتوانستم ببینم که نقاب کنترلش که همیشه روی  
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صورتش بود با نگاه به من از بین رفت و دهانش با  

 لبخندی تاب برداشت  

 "برای من . . . ریچل برای من بیا" 

 انگشت شستش  را روی گلیتوریسم مالید  

 یک انگشتش هم ماهرانه درونم بود  

 آن چشمان مردانه با نگاه به من میدرخشیدند  

 صدایش تشویقم میکرد و من آمدم..... 

به خود پیچیدم  و توانایی متوقف با جیغ آرامی  

 کردنش را نداشتم   

نمیتوانستم به او بگویم که دلم می خواهد  که او نیز  

 برای من بیاید 
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 لحظاتی طوالنیی نفس نفس زدم  

بدن بزرگش را حرکت داد  و همانطور که لبخند  

 نرمی به من زد دامنم را پایین کشید  

ستفاده کرد  تاپم را نیز پایین کشید و از یک دستش ا

 تا لباسم را در جای خود برگرداند  

 وقتی کارش تمام شد کنار گوشم زمزمه کرد  

"این کاری بود که از وقتی تو مهمونی آیسباکس یهو  

 سردرآوردی دلم میخواست باهات بکنم" 

 سربه سرم گذاشت  

حاال دیگر متوجه لحنش وقتی که می خواست اذیتم  

 کند میشدم  
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 اشتمپس من هم سر به سرش گذ 

"من با دوستات خیلی صمیمی بودم ،گمونم حاال  

بتونم بهشون بگم که تو رو دیدم و تو همون حروم 

 زاده ی سنگدلی بودی که میگفتن هستی"

 "کی میگفت؟"

 "دوست دخترای سابقت" 

 "من دوست دختر ندارم" 

 "معشوقه های سابقت ،حاال هر چی"

 "منم یه چیزی برای گفتن برای دفاع  دارم"

 واقعا؟ و اون چیه؟""اوه 

 "من بی گناهو معصومم" 
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 لبخند زد  

 قهقهه زدم  

 دلم میخواست او را ببوسم 

 واقعی و محکم او را ببوسم  و بگذارم مرا بکند  

 اوه خدایا! 

دلم می خواست چیزی که او به من داده}ارگــاسم{  

 به او بدهم. 

 ولی بعد چه؟

 "با من بهت خوش گذشت؟" 

کاری کنم خانم بهش خوش  "در واقع من سعی کردم   

 بگذره" 
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 دستم را با شیطنت روی رانش کشیدم  

 "تو باعث میشی دنیام سریعتر بچرخه"

"دلم میخواد کاری کنم  حتی دنیات سریعتر هم  

 بچرخه"

 قهقهه زدم   

 او به من نگاه کرد  

 نیشخندش!

 نگاهش  

 همیشان پر از شیطنت،شرارت و قدرت بود 

 شرارت و گناه  

 تکون دادن دنیای یه دختر چیه؟" "نظرت در مورد
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 "تو بهم بگو"

 چشمانش را روی بدنم لغزاند

 "من؟"

 نالیدم 

 "این چه ربطی به من داره؟"

"هیچوقت جوری که دلم میخواد دنیاتو تکون بدم  دلم  

 نخواسته دنیای یه زنو دگرگون کنم " 

 بنظر میرسید با یک نفس ریه هایم منجمد شده

جای انتظار داشتن از من  به صندلی اش تکیه داد و ب 

،که اینهم مرا اذیت میکرد چون او کامال حیرت زده  

 ام کرده بود ،کامال هوشیار بود  
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 "می خوام اینو درباره ی من بدونی"

همانطور که با دستان گرمش صورتم را قاب گرفته  

 بود گفت 

"من همیشه به میل خودم رفتار میکنم،توی کارم  

ارم ،برای اطرافیانم  ابایی از چیزی که می خوام ند

از هر کار و هر چیزی که بخوان دریغ نمیکنم  ،اگه  

 منو بخوای من مال توام ریچل"

 به من خیره شد  

 "ما مناسب هم نیستیم مالکوم"

 به آرامی ادامه دادم 

"من فقط دلم می خواد یه جاییو پیدا کنم ،نه گرم باشه  
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نه سرد  با یه منظره ی زیبا، همه ی چیزی که  

نم بخوام اینه که از اونجا جم نخورمو   میتو

همونجا...تو همون مکان زیبا  بمونم...و تو آدمی  

 نیستی که یجا بند بشی"

 چشمانش تیره تر شد  

 جوابی نداد  

با پشت انگشتش  به آرامی روی برامدگی گونه ام  

 کشید  

چشمانش جوری به من نگاه میکرد که انگار    

چیزی بیشتر از  چیزی از من می خواهد ،انگار که 

 یک چیز.... و همه چیز می خواهد  
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و یا شاید هر چیزی که می خواهد باعث شده اینگونه  

 حریص بنظر برسد 

 باالخره زمزمه کرد  

 "فکر میکنم ما کامال مناسب همیم" 

 در ها باز شدند و بهترین دوستم جلوی در ظاهر شد  

 "چرا از چیزی که دیدم غافلگیر نشدم؟" 

 پاهایم فشار آوردم تا بایستم  ناله کردم و به 

بی ثمر سعی کردم  تمام مدارک عشقبازیمان را  

 پنهان کنم  

موهایم بهم ریخته رژ لبم پاک شده و لباس هایم  

نامرتب بود  بشدت سرخ شدم و مالکوم واضحا از  
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 خجالت و دستپاچگی ام  سرگرم شده بود 

 

خدایا، باید با آن موهای بلوند بهم ریخته  و صورت  

 مزم  مسخره و مضحک بنظر بیایم  قر

با حالت هشدارگونه ی ساختگی به سمت سنت  

 چرخیدم  و بخاطر جینا به او گفتم 

"و تو فکر نکن یه مجوز ورود مجانی گرفتی ،بعدا  

 درباره ی این اتفاق حرف میزنیم"

 سنت با گیجی گفت 

 "هی تو امشب با من میمونی"

را گرفت    من آنجا ایستادم و در حالی که جینا دستم
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 به او نگاه کردم و در آخر گفتم

 "شرمنده.." 

 کمی چهره در هم کشیدم 

 "باید برم" 

 اوه 

سنت بلند شد کتش را برداشت و در حالی که آنرا   

 میپوشید به جینا نگاه کرد  

 "چطوره من برسونمش خونه"

 جینا پوزخند زد

 "نظرت درباره ی' نه' چیه؟"

 "در هر حال ... مالکومم " 
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خونه ی خودم دیدم یادته؟ غیر از این  "من تورو 

تورو روی جلد مجله ها هم دیدم و با وجود اینکه تو   

آدم خیلی جذابی هستی ولی من کامال نفوذ ناپذیرم  

 ،حاال با ریچل خداحافظی کن"

 جینا دستم را گرفت و مالکوم گفت 

 "تو دلت نمی خواد امشب با من بیای ریچل؟"

قابل درک بود   صورتش حاال کامال مرموز و غیر

ولی  موج های بزرگی از دلخوری را از وجودش  

 ساطع میکرد  

 با حالت معذبی گفتم  

"نه شرمنده،چند شب دیگه قراره کمپ  بزنم پس  
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 واقعا نیاز به استراحت دارم،خداحافظ" 

 نگاهم راچرخاندم تا از چشمانش دور کنم  

 اوه گندش بزنند! 

 لعنتی! 

 خیلی بد شد!   

مرا از راهرو های بزرگو طوالنی در حالی که جینا 

تونل بیرون میکشید دستانم را روی گونه های داغم  

گذاشتم و در جواب سوال بزرگ گستاخانه و 

سرزنش آمیزی که روی پیشانی اش هک شده بود   

 زمزمه کردم  

 "هیچ اتفاقی نیوفتاد"
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 "خیلی خب من بهت میگم چه اتفاقی افتاده.." 

 جینا شروع کرد

 اتفاق کامال بده. "سنت خودش یه 

 کار عاقالنه 

 و   قلب عاقل !

 قرارمون یادته؟

نمیتونستی یه پسر بدتر از پاول رو به جز سنت و  

اون دو تا دوست بیشعورش پیدا کنی....تو الزم  

نیست بهم بگی چه اتفاقی افتاده من میتونم ببینم که  

اون چجوری گیرت انداخته ، تو دائم مثل هویج 

 سرخ میشی"
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 چیه مثل هویج سرخ میشم؟ من نارنجیَم؟" "منظورت 

 چشمانم از وحشت گشاد شد  

"ریچل خودت فعال نمیدونی ولی  تو هیچ شانسی 

نداری!و اون مردک تاهو ،وقتی سر میز سنت زیر  

 نظرت داشتم ،با چشماش داشت منو میکرد"

 "من وقتی خجالت میکشم رنگ هویج نمیشم جینا"

منو میکرد و  "قسم میخورم تاهو داشت با چشماش 

 هنوزم قلبم به حالت عادی برنگشته"

"نارنجی؟ این باید بخاطر نور چراغ های تونل باشه! 

لطفا بهم بگو منظورت گیالسی رنگه،حداقل رنگ  

 گیالس شدن بهتر از نارنجی شدنه"
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"تو قرمزی باشه؟آروم باش،سنت اسمتو هم چند روز  

ر  بعد  وقتی که با چهار تا زن برهنه از خواب بیدا

 شد یادش نمیاد"

چند بار دهانم را بازو بسته کردم تا جوابش را بدهم  

ولی وقتی از اوج لذت جنسی ام پایین آمدم همه ی  

 چیزی که توانستم بگویم این بود

"اگه سنت اتفاق بده ،تاهو خوبه؟ نمی خوام اون  

 باهات بازی کنه"

"من دوست ندارم هیچکدوم از این مردای عوضی 

،کاش اصال این پروژه رو شروع باهات بازی کنن

 نمیکردی" 
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جینا شانه ام را گرفت و مرا جلوی خودش نگه  

 داشت 

 "بهم بگو که از سنت خوشت نمیاد" 

 "من....." 

 نمیدانستم چه چیزی به او بگویم 

 دلم نمی خواست ناراحتش کنم

 دلم نمی خواست به او دروغ بگویم

 حتی نمیدانستم قرار است چه کاری بکنم پس گفتم  

"هورمون های جنسیم یجورایی از اون خوششون 

 میاد" 

 اضافه کردم  
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 "البته یه کوچولو"

 دهانش  وحشت زده چین افتاد  

 "اوه نه" 

 دیوانه وار سرش را تکان داد

 "ریچل نه"
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 هیچ امیدی نبود! 

 در کالب  در آغوشش به ارگاســم رسیدم

م بویش را روی پوستم  روی تختم خزیدم و میتوانست

 حس کنم  

هنوز هم می توانستم  صدایش را بشنوم که دعوتم 

کرد با او بروم در حالی که من محل امنم را انتخاب  

 کردم  

دلم می خواست بدانم چگونه است وقتی بدون اینکه  

 چیزی بینمان باشد کنارش دراز بکشم  

هزار سوال داشتم که در سرم شناور بود و دردو  

 بین پاهایم داشتم   بیقراری  
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بیشتر از هر چیزی دلم می خواست به او پیام بدهمو  

 بگویم که امشب لحظات خوشی کنارش داشتم 

ولی واقعا شجاعتش را داشتم که به این شکل راه را  

 برایش باز کنم؟

 شاید اگر او گذشته ی متفاوتی داشت! 

 شاید اگر یک مرد معمولی بود!

دن یک شریک زندگی  شاید اگر من بیشتر از پیدا کر

 بفکر کارم نبودم ،این ممکن میشد! 

 شاید در زندگی دیگر! 
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 دوشنبه با سرعت الک پشتی میگذشت  

 بیدارشو!

 قهوه بخور! 

 سرکار برو!  

 ایمیل ها را چک کن! 

 پیش نویس های دیروز را ویرایش کن! 
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ز قرار  از هلن مورد بازجویی در مورد اتفاقات دیرو

 بگیر! 

ویکتوریا با چشمان گشاد شده ای باالی سرم ظاهر  

 شد 

"کار کرد؟اینطور نیست؟شنیدم سنت با یه مو نقره  

 ای تو بغلش دیده شده" 

 "هییسسس"

 خجالت زده خندیدم و صورتم را پوشاندم 

و بعد اصال دلم نمی خواست در این مورد با او  

 صحبت کنم  

ی خواهد در مورد  بعضی وقت ها که مینویسم  دلم نم
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موضوع نوشته هایم با کسی صحبت کنم  از آن  

محافظت میکردم و در قلبم آنرا پرورش میدادم در  

 قلبم را کلید میکردم و کلیدش را بیرون پرت میکردم  

 با این مرد متفاوت تر هم بود  

نمیتوانستم تحمل کنم که این موضوع را حتی با  

 دوستانم در میان  بگذارم  

چرا حس میکردم که دورمان حبابی   نمیدانستم

گذاشته ام که هیچ کس نتواند نظری بدی به او  

 بیاندازد ویا او را از من دور کند  

 نه آن هــرزه ها ! 

 نه سبک زندگی اش! 
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 و نه حتی دوستانم

"موفق شدم بهش نزدیک بشم ولی هیچ اتفاقی نیوفتاد  

اینجور مردارو که میشناسی....فقط میخوان الس 

 بزنن"

 

 پلک زد  

 "اوه، خب توام شدیدتر باهاش الس بزن" 

بیرون رفت و وقتی ولنتاین با همان استایل همیشگی 

 وارد اتاقک کارم شد اخم کردم

"مو نقره ای؟مردم تو رسانه های اجتماعی درباره  

ی یه مو نقره ای صحبت میکنن،منم فقط یه مو نقره  
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ای میشناسم.....پس  همین االن حرف بزن مو نقره  

ی .در واقع چند تا نکته و نصیحت واسه قرار  ا

 امشب بهم بگو"

"تو امشب  قرار داری ولنتاین؟فوق العادست،عشق  

 تو هوا شناوره!

 طرف دختره یا پسر؟"

"دختره،می خوام ببرمش رستوران چینی تا مطمئن  

بشم که بلده چطور باید در هر شرایطی پر خوری  

متنفرم   کنه  ،از شام خوردن با او چوبای کوچولو

واسه همینه که غذاخوردن با یه مرد همیشه جذاب  

تره}چون دخترا فیسو افاده ای هستن  دوست داشت  
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با یه مرد غذا بخوره تا یه زنو ولنتاین دو  

جنسگراست{ولی هیچی باعث کور شدن اشتهام  

 نمیشه"

 به بررسی ام در اینترنت پرداختم  و پرسیدم

 ""میدونستی پنگوئن ها تک همسر هستن؟

"آره، من یه بار تو اون جماعت بودم ولی شورش  

کردم،ببین دیگه دلم نمیخواد طبق قواعد سنتی 

خویشتندار باشمو خودمو محدود کنم و توام نباید  

اینکارو بکنی...اوه...صبر کن ببینم ،تو تا حاال قرار  

 نذاشتی مگه نه؟"

 پوزخند زدم
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"چون تو نتونستی نظرمو در مورد قرار گذاشتن  

 ر بدی دلیل نمیشه کسی دیگه ای نتونه"تغیی

 "دیدی! تو باهاش}سنت{ قرار داری" 

"نه! نه! فقط...لطفا ساکت شو ...تو باید بریو....رو  

میز خودت و به اعمال ننگینت خوب فکر کنی...برو  

 پی کارت" 

تمام روز سواالت را جواب دادم و وانمود کردم که  

یای  اتفاق دیشب چیزی بجز یک تکان کوچک بر دن

 کوچکم نبوده 
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 این یکشنبه، در یکی دیگر از محله ها کمپ زدم  

و همانطور که در تلفنم بدنبال پیوند}لینک{ جدیدی  

 از سنت میگشتم همچنان به کالب فکر میکردم  

 عجیب است! 

 اخیرا او کامال آرامو بی سرو صدا بوده  

ا پس زد بسختی مهمانیی با  بعد از آن مهمانی که مر 

 او در ارتباط بوده و در هیچ مهمانی حضور نداشته  

در پس ذهنم متوجه بودم که پنج پسر داخل و خارج  

چادری که در پارک بود  میپلکیدند و سرپایش  

 میکردند  

وفکر کردم که چادرش خفن ترین چادریست که تا  
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 بحال در زندگی ام دیده ام  

ان درحال خوردن آجیل ،با  همه در کیسه خواب هایش

 توت فرنگی یا مارشمالو بودند  

دوباره بسمت آن چادر نگاه کردم و کنجکاو بودم چه 

 کوفتی در جریان است  

از دختری که اسمش ریو بود و کمی با فاصله کنارم  

مستقر شده  و اکثر وقت هایی که کمپ میزدم او هم  

همان حوالی بود  و  وسایلش را کنار کیسه ی  

 بش چیده بود پرسیدم  خوا

 "هی،میدونی اون چادره واسه کیه؟"

به چادر بزرگی که در حاشیه ی پارک بود  نگاهی   
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 کرد و شانه باال انداخت 

"هیچ نظری ندارم ولی هرکی که هست واقعا می   

 خواد جلب توجه کنه"

کمی خندیدم و به کیسه خوابم برگشتم آن مردها رفتند  

ند  پس فکر کردم که کار  و تا ده دقیقه ی بعد برنگشت 

 چادرشان تمام شده 

 کیسه خوابم را کنار ریو بردم 

خورشید در حال غروب کردن بود و بنظر میرسید  

 همه آرام شده اند  

سعی کردم بقیه را نادیده بگیرم  خودم را آرام کنم تا  

 برای آخر هفته آماده شوم  
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هنزفری ام  را بیرون آوردم و به آهنگ گوش دادم  

دراز کشیدم و به غروب خورشید نگاه کردم   به پشت

 که از پشت درختان پایین میرفت  

گاهی نسیمی از باد میامد و حس میکردم پوستم را  

 خنک میکند  و موهایم را حرکت میدهد

نفس عمیقی کشیدم  و از احساس چمن زیر کیسه  

 خواب پوست پیاز}از نازکی{ شده ام لذت بردم  

 را داشتم  سالهاست که این کیسه خواب 

آنرا در اولین باری که بیرون خوابیدم وقتی کالس  

هفتم بودم خریدم  و در این مدت در تمام کمپ زدن  

هایم از آن استفاده کردم پس  بخش زیادی از پولیش  
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هایش را از دست داده ولی من از خالص شدن از  

 دستش امتناع میکردم  

ریو به من سیخونک زد لحظه ای نشستم و مارشمالو  

 را از او گرفتم 

 بطور مستقیم متوجه سایه ی هیبتی تاریک شدم  

سرم را چرخاندم و دیدم که مالکوم سنت از ماشینش  

 پیاده شد و با ساکی روی شانه اش به این سمت آمد  

 حس میکردم قلبم انگار درون سینه ام بپر بپر میکند  

به ریو نگاه کردم و متوجه شدم همه به مالکوم نگاه  

 در گوش هم پچ پچ میکنند   میکنند و 

 عالی شد! 
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 ریو به او خیره شده بود 

"اون  شکالتی نیست که انتظار داشتم تو کمپ داشته 

 باشیمش" 

 مالکوم بسمت همان چادر بزرگ رفت  

کار کارمندانش را با نگاه تحسین کرد  و ساکش را  

 روی زمین گذاشت  

نگاهش را در جمعیت گرداند ، انگار بدنبال کسی  

 میگشت  

 قلبم دوباره ضربانش تند شد 

همه بسختی سعی میکردند واکنشی عادی نشان دهند   

ولی میتوانستم  حس کنم توجه همه به شش پا مرد با  
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شلوار پارچه ای سیاه و پیراهن سفید بود که جلوی  

 چادر بزرگ ده نفره  ایستاده، ثابت مانده است  

صورت همه درست مثل ریو شگفت زده شده و  

 وع به جلب توجه برای او میکردند  احتماالشر

یک بلوند توت فرنگی}رنگ موهاش{تلو تلو خوران  

بسمتش رفت و همانطور که سینه اش  بشدت باال  

 پایین میشد پرسید

 "سنت؟ تو اینجا چکار میکنی؟"

سنت به او نگاه کرد و وقتی بلوند دوباره حرف زد 

 بنظر میرسید که سعی دارد او را بشناسد

 "تامی" 
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 با خندید و آماده بود تا منفجر شودتقری

"تامی توی ایسباکس،یادته؟تو با دوستات اونجا بودی  

 منم با دوستام..." 

 "اوه درسته..."

بدون اینکه خم به ابرو بیاورد زمزمه کرد  و بعد  

 دستش را برای یک خداحافظی معمولی باال برد  

 "خوشحال شدم دیدمت تامی"

ستقیما....اوه خدا  سنت بالفاصله از او دور شد و م

 ....مستقیما به سمت من آمد 

 اوه خدا... 

 از کی متوجه  من شده بود  
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صدای خودم را شنیدم که با صدای ضعیفی به ریو یا  

 به خودم گفتم 

 "االن برمیگردم"

کیسه خواب را از رویم باز کردم ایستادم و گردو  

 خاک را از روی خودم تکاندم  

ه بسمت مالکوم  حس میکردم چندین جفت چشم مرا ک

 و چادر بزرگش میرفتم دنبال میکردند 

همانطور که به سمت هم میامدیم میتوانستم صدای  

قرچ قرچ علف هایی که زیر پایمان له میشد را  

 بشنوم

سنت به من لبخند زد و حس کردم که دوباره کمی  
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 سرخ شده ام 

 "تو یکم از محیط دلخواهت دور نشدی سنت؟"

 خندیدم  

شلوار سیاهی که پاهای بلندش را   کت سیاهش را با  

پوشانده به همراه پیراهن سفید که کامال سینه ی  

 ستبرش را قاب گرفته پوشیده بود 

 پوزخند زد و از باال تا پایین براندازم کرد 

 "دنبال تو بودم..." 

 "از کجا میدونستی من اینجام؟" 

 و بعد چیزی که در تونل گفتم بیادم آمد   

شب بدنبالم آمده بود کمی غنج قلبم بخاطر اینکه ام
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 رفت و گرم شد  

 چرا؟

 بسمت چادرش اشاره کردم

 "خونه ی کوچولوی خوبی اینجا ساختی"

 خندید   

 "خونه؟"

 "آره تو میتونی چیزی حدود ده نفرو اونجا جا بدی" 

 با صدای عمیقش گفت 

 "من فقط برای دو نفر برنامه داشتم"

 ابرویم را باال دادم 

 "دو نفر؟"
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 "آره" 

 افه کرد اض

 "منو تو!" 

 نفسم در گلویم گیر کرد  

 "آمم من با ریو زیر درخت بلوط می خوابم"

 به پشت سرم جایی که کیسه خوابم بود اشاره کردم 

 ابروهایش در هم گره خورد 

 "چادرت کجاست؟"

"چادر الزم ندارم همه ی چیزی که نیاز دارم کیسه  

 خوابمه"

 سنت جوری نگاهم کرد انگار که دیوانه ام 
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 خندیدم

"ببینم تو همیشه باید مرکز توجه باشی؟ خودتم دقیقا   

میدونستی که اینجا بغیر از من خیلیای دیگه هم تو  

 کیسه خواب می خوابن،درسته؟"

 "من به بقیه اهمیتی نمیدم....فقط تو برام مهمی"

 با چشمان کشنده ی سبزش به من نگاه کرد  

 "پس تو  ،توی چادر من میخوابی"

که اعتراضی کنم دستم را گرفت و بسمت  قبل از این

 چادر راهنمایی ام کرد  

 "صبر کن من باید کیسه خوابمو بردارم" 

همانطور که به کشیدنم بسمت چادر ادامه میداد از  
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 باالی شانه اش گفت  

 "تو بهش نیاز نداری من یکی آوردم"

وقتی وارد چادر شدم متوجه شدم که چادر برای ده  

 ی بیست نفر بود  نفر نیست احتماال برا 

 بلندی سقفش به اندازه ی هفت  فوت  بود  

 یا کمی کمتر! 

 چون مالکوم باید کمی خم میشد تا وارد چادر شود 

یک کیسه خواب بزرگ آنجا وجود داشت که بیشتر  

 شبیه تشک روی تخت من بود

 دست خودم نبود ولی خندیدم

 "چیه؟"
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 نیشخند زد و بسیار خشمزه بنظر میرسید 

 دیدمشدیدتر خن

 "هیچی" 

روی تشک/کیسه خواب نشستم ،دستم را کنارم روی  

کیسه خواب کشیدم  و بدن بزرگو گرمش  با این  

 اشاره  همونجا کنارم نشست 

همدیگر را لمس نمیکردیم  ولی می توانستم حس کنم  

 که دستش خیلی نزدیک من است  

 می توانستم از گوشه ی چشمم نیم رخش را ببینم  

 فک قوی! 

 ذاب ! لب های ج
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 مژگان تیره و پرپشت! 

 او خیلی زیباست 

حتی نمیدانستم چطور از لحاظ بیولوژیکی امکان  

 داشت که اینطور زیبا باشد  

 به آن دختر بلوند توت فرنگی فکر کردم  

 به پاهای بلندش

 به لب هایش 

 سینه هایش! 

 و اینکه آیا سنت با او خوابیده یا نه!  

 زمزمه کردم 

دوست دختر فوق العاده   "شرط میبندم که برات یه
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 بوده" 

 به من نگاه کرد و چشمانش برق زد 

"من نمیبوسمو نمیگم}یه نوع اصطالحه به این معنی  

که با هر خانومی هر کاری که کرده باشه هیچوقت 

 برای کسی تعریف نمیکنه این جنتلمنانه نیست{"

 "تو فقط میبوسی}دو پهلو حرف میزنه{"

 "دقیقا"

 خدایا !  

 سر به سرم میگذاشت  باز هم داشت  

و من از خواستن و وسوسه عصب هایم به گزگز  

 افتاده بود  
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 درباره ی بوسه هایی که میدادکنجکاوم، 

خودم درواقع کمی از آن بوسه ها را تجربه کرده  

 بودم 

فعالیت های جــنسی اش،روز، صبح، شب، بهمراه  

 چهار زن بود 

 چراکه نه؟! 

اشت  انرژی جنسی در رگ هایش بشدت جریان د

 حتی بیشتر از چهار تا! 

 بدنش برای همیشان نیرو داشت  

"این درسته که تو فقط چهار بار با یه زن می خوابی  

 چون عدد مورد عالقت چهاره...؟" 
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"من نوزادهارو هم میخورم...}داره مسخرش  

 میکنه{"

 "مالکوم جدی میگم!" 

"واقعا اینهمه انرژی برای فکر کردن در مورد من  

 هدر میدی؟" 

 زدم  پلک

 "درست گفتم ریچل؟"

 "نه"

 گفتم

"درحقیقت ، من بعد از فقط دو دقیقه تالش برای  

 فهمیدن تو بشدت خسته میشم"
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 سودمندانه پیشنهاد داد 

 "سعی نکن درکم کنی" 

 یک بسته مارشمالو را باز کردم  

بسمتش برگشتم  و دیدم که به پشت دراز کشیده،به  

 کند  آرنجش تکیه داده و با کنجکاوی نگاهم می

 یک مارشمالو را بیرون آوردم و در دستش گذاشتم  

 و یکی دیگر برداشتم و در دهانم گذاشتم  

 سربه سرش گذاشتم  

 "این برای خوردنه"

بخاطر مارشمالوی بزرگی که در دهانم بود صدایم  

 خفه بنظر می سید که این باعث خنده ی مالکوم شد  
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ه بودم  من نیز خندیدم و او مارشمالویی که به او داد  

 را در دهانش گذاشت  

 دهانش... 

 لب هایش... 

شهوت مانند قطاری سریع السیر به من برخورد کرد   

و ناگهان من سعی کردم به هر چیزی فکر کنم بجز  

 اینکه چقدر به هم نزدیک هستیم

صداهای بیرون خاموش شده و همین حاال هم تاریک  

 شده بود  

 باد درختان را حرکت میداد 

 خمیازه کشیدم 
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 "خسته ای؟"

سمت خودم دراز کشیدم  و به صورتش که هنوز هم  

به من جوری نگاه میکرد که میگفت منتظر است  

 جواب دهم، نگاه کردم  

 "آره ...گمونم....میشه چراغو خاموش کنی"

به چراغ چادر نگاه کردم و دوباره نگاهم را به او   

 برگرداندم  

ا  هوا در اطرافم انگار حرکت کرد و من گلویم ر

 صاف کردم و مارشمالوی دیگری در دهانم گذاشتم  

 خب حاال قرار است پیژامه بپوشم؟

 یا باید فقط داخل کیسه خواب برومو بخوابم؟
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 اگر او هنوز نخواهد بخوابد چه؟

سواالتم وقتی متوقف شد که مالکوم پیراهنش را در  

 آورد و آنرا گوشه ی چادر پرت کرد   

تی برنزه،سینه ای  و چیز بعدی که چشمانم دید پوس

 عضالنی و شکمی شش تکه بود

کفش هایش را در آورد ولی شلوارش را گذاشت تا  

 بماند  

وقتی سنت پشت کرد تا در کیسه خوابش جای بگیرد  

 عضالت پشتش تکه به تکه بود  

شب به اندازه ی روز گرم بود  ولی مالکومه بی 

 پیراهن  باعث شده بود حس کنم در سونا هستم 
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 ه کیسه خوابش اشاره کرد  مالکوم ب

 میخواست من هم با او بخوابم؟

درک این باعث شد قلبم  تقریبا سرعتش سه برابر  

شود  و حس کنم معده ام از هیجان ...یا شاید از  

 ترس ...یا شاید اضطراب به هم می پیچد 

ولی وقتی  به من گفت که چادر را برای هردویمان 

 ؟ تدارک دیده انتظار چه چیزی را داشتم

 نمیدانم! 

تنها چیزی که میدانستم این بود که حالم مثل وقتیست  

که می خواهم سوار یک  ترن هوایی بزرگ شوم  و  

می خواستم  اینکار را بکنم ...کمی صبر کردم ولی  
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 نمی توانستم از جایم جم بخورم

 میخواستم کمی بیشتر روی خودم کنترل پیدا کنم   

ا دستانی که  بجز اینکه آن ترن هوایی غول پیکر ب 

پشت سرش گذاشته بود با چنان حالت نافذ و خیره  

کننده ای نگاهم میکرد که درواقع هجوم آدرنالین را  

 در بدنم حس می کردم 

 

 نفس عمیقی  کشیدم و به سمت کیفم رفتم  

دانه به دانه لباس هایم را به آرامی در آوردم تا جایی  

 که فقط سینه بندو شورتم باقی ماند  

 ی بزرگم را برداشتم  و پوشیدم پیراهن نخ
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مالکوم هنوز نگاهم میکرد و با نگاهش از من 

 دعوت میکرد که وارد کیسه خوابش شوم  

روی پاهای برهنه ام ایستادم و حس میکردم چمن   

 زیر چادر برزنتی را له میکنم  

زیپ کیسه خواب را باز کرد و من واردش شدم    

وجود جوری که مطمئن شوم  بینمان فاصله ای  

 داشته باشد  

 دلم نمی خواست مشتاق بنظر بیایم  

داخل کیسه خوابی که بطرز  غافلگیرکننده ای    

 راحت بود خزیدم و به سقف نگاه کردم

 بیرون از چادر میتوانستم پچ پچ ها را بشنوم 
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 ،صدای جیرجیرک ها!  

 زوزه ی باد روی برگ ها! 

 و میتوانستم بدن مالکوم را کنار خودم حس کنم  

 رمایش ،عطرش! گ

جرات نگاه کردن به او را نداشتم  چون میدانستم اگر  

 چنین کاری کنم هر اتفاقی ممکن است بیفتد  

ما با ده ها نفر که دور چادرمان بود محاصره شده  

 بودیم 

 ولی در چادرمان! 

 در حباب کوچکمان! 

 فقط  منو او بودیم
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 نه هیچکس دیگر! 

 و این باعث ترسو وحشتم شده بود! 

ردم سنت حرکت کرد دستش از روی کمرم تا  حس ک

شکمم لغزید  و مرا بسمت خودش کشید تا پشتم به  

 سینه اش چسبید  

 یا مسیح! 

 اوه! 

سعی کردم روی نفس هایم تمرکز کنم ـپشت سرم به  

چانه اش چسبیده بود و میتوانستم حرکت سینه اش را  

 با هر نفس حس کنم  

 گرمای بدنش درون پیراهنم راه یافت  
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 کمو پشتم را گرم کرد  و ش

صورتش خیلی نزدیک صورتم بود اگر به پشت  

 برگردم لب هایش را لمس میکردم  

با حالتی عصبی دستانم را  حرکت دادم تا روی  

دستانش که روی شکمم بود بگذارم  و او دستش را  

 چرخاند تا انگشتانمان در هم گره بخورد  

م در  تنها چیزی که میتوانستم بشنوم این بود که قلب

قفسه ی سینه ام بوم بوم میکوبید و  گوش هایم نبض  

 میزد  

 فقط بودن در کنارش باعت میشد وا بدهم  

او هزاران حس مختلف را به من القا میکرد  پس من  
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با حالت جسورانه ای  کمی به او نزدیکتر شدم و به  

خودم گفتم ،هیچ مشکلی نیست که بخواهی کمی  

 سرد نباشد بیشتر گرم شوی،حتی اگر اینجا 

مالکوم صورتش را روی  سرم  فشرد دستم  را  

 محکم نگه داشت  و جایی باالی سرم را بوسید

وقتی اینکار را کرد حسی که داشتم غیر قابل  

 توصیف بود 

در شکمم پروانه ها را حس میکردم و راه گلویم  

 تنگ شده بود  

دلم میخواست دستانم را دورش حلقه کنم و خودم را  

و او را ببوسم چون سینه اش را  در     دورش بپیچم
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 برابر پشتم حس میکردم  مرا دیوانه کرده بود  

او کامال بدنم را احاطه کرده و مرا در آغوش و  

 دستان بزرگ، قدرتمندو گرمش نگه داشته بود 

سینه اش به پشتم چسبید و دستانش سفت مرا در بر  

گرفت و این بهترین حس امنیتی بود که تجربه اش  

 بودم   کرده

 

 

 ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

 چشمانم را باز کردم و صداهایی را از بیرون شنیدم
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 حرکت ها! 

 خنده ها! 

 و نور خورشید که از سقف چادر میدرخشید ..... 

 سقف چادر مالکوم سنت! 

 چادر مالکوم سنت!که حاال زیر من دراز کشیده  

 لعنــــــــــتی! 

 گنـــــدش بزنند! 

اش بود و سرم روی شانه اش   دستانم روی سینه

 قرار داشت 

 پاهایم بین پاهایش قرار داشت ....  

 این چه وضع کوفتیی بود!؟
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 یا مسیح! 

دومین چیزی که متوجه شدم این بود که او زیرم  

 بسیار عضالنیست

 خیلی خب! 

قلبم آنقدر سریع میتپید که حس میکردم امکان دارد  

 از سینه ام بیرون بزند  

 را از دور خودم باز کنم  سعی کردم مالکوم 

و حس کردم با اینکار تحریک شده و دستش را  

 دورم محکمتر کرد  

خرناس آرامی کشید و متوجه شدم که دستش را  

 پایینتر آورد  
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سعی کردم  بیشتر تالش کنم تا او را از خودم دور  

کنم  و متوجه شدم دستش روی کپل باسنم قرار  

 گرفت  

کل کپل باسنم را  دستش بسیار بزرگ بود جوری که  

 پوشاند 

 همانطور که تقال میکردم به  پشت دراز بکشم   

سعی کردم  وحشت و بعضی احساسات دیگر را از  

 خودم دور کنم 

دوباره مالکوم حرکت کرد مرا بسمت خودش کشید  

 و  درست روی خودش انداخت  

 آن حرام زاده بیدار بود مگر نه؟!
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 صورتش بین سینه هایم بود  

 رامی غریدمبا صدای آ

 "مالکوم" 

 ساکت ماند 

"مالکوم ،بخدا قسم هر کسی ممکنه هر لحظه بیاد تو  

 ، صورتتو از روی سینه هام بردار" 

با خنده سرش را باال آورد و در سکوت به من نگاه  

 کرد  

 نفسم در سینه حبس شد  

 دلفریب بنظر میرسید  

 چشمان خمارش! 
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 موهای بهم ریخته اش! 

 نی  بدنم را نگه داشته بود  بدن داغش که بطرز دلنشی

حس میکردم هولو والیی در حفره ی معده ام به پا  

 شده ! 

 پروانه ها! 

 سرش را پایین آورد و روی گردنم زمزمه کرد  

 "ازم عصبانی نباش" 

 صدای اول صبحش حتی عمیقتر هم بود 

از درون ناله کردم چون عصبانیتم همان لحظه ای  

خند زد از بین  که چشمانش را باز کرد و به من لب

 رفت  
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جوابش را ندادم چون میدانستم صدایم به من خیانت  

 میکند  

 دوباره نگاهم کرد  

اخم کردم و سعی کردم ترشرویی کنم ولی گمان  

نکنم کارم اثر کرده باشد چون او فقط لبخند زد  و  

دوباره سرش را بین سینه هایم پنهان کرد  و بعد  

مم زد ،بعد  پایینتر حرکت کرد و بوسه ای روی شک

خودش را باال کشید  و بوسه ی دیگری روی گردنم  

 گذاشت  

 او دوباره پرسید

 "ازم عصبانی هستی؟"
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 و من حتی نمیدانستم چه سوالی از من پرسیده 

 "چی؟"

بوسه ای روی شانه ام زد  و بعد دستم را گرفت و  

 مچم را بوسید 

دستم را در دست  خودش نگه داشت و شروع به 

 انم کرد  بازی با انگشت 

 "تو از دستم عصبانی هستی؟"

با حالتی تحریک آمیز موهایم را پشت گوشم گذاشت  

 و ناگهان عطشو اشتیاق درونم را پر کرد 

"آره ازت عصبانیم...عصبانیم چون....اصال تو اینجا  

 چکار میکنی من نمیتونم باهات بخوابم" 
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 سنت با دهان بسته خندید

 میتونم" "من نمیتونم باهات بخوابم سنت ،ن 

همانطور که با شستش بازویم را نوازش میکرد  

 نگاهش نرم شد  

 وعده داد 

 "آره،باهام می خوابی ریچل"

 من نیز به او وعده دادم 

 "نمی خوابم" 

 تمام شیطنت از چشمانش محو شد و چیزی نگفت  

صورتم را ارزیابی میکرد و من تقریبا می توانستم 

این   صدای چرخ دنده های درون سرش که در فکر
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 بود که چطور دیوار های دورم را بشکند را میشنیدم 

 "مردی تو زندگیت هست؟" 

 "نه"

 "پس من مشکلی نمیبینم" 

 چرا مشکلی هست..." 

 انگشت اشاره ام را بسمت زیپ چادر حرکت دادم 

"تامی و بقیه ی هرزه هات...من نمی خوام یکی از  

 اونا باشم"

 کنار گوشم زمزمه کرد 

 ش" "پس یکی از اونا نبا
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وقتی سنت به من پیشنهاد داد مرا به خانه برساند تا  

بتوانم لباسم را برای رفتن به سر کارم عوض کنم ما  

 به هیچ وجه سر به سر هم نمیگذاشتیم  

در حالی که در صندلی های  پشت رولز روییس  

 نشسته بودیم گفت
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 "بیا اینجا تا بتونم ببوسمت" 

آسیب پذیری و بی تجربگی میکردم ،انگار  احساس 

 که کسی درونم را باز کرده و به داخل نگاه میکند  

میدانست که  او را می خواهم  و من با نگاه به      

چشمانش می توانم بگویم که تا مرا بدست نیاورد  

 بیخیال نمی شود 

 

 لرزیدم  

 وقتی کنارم روی صندلی نشست گفت 

 "ریچل"

 و بکنیم " "ما نمیتونیم اینکار

@romansara_tarjome



"ریچل هیچکاری نیست که برای بردنت به تختم 

 انجام ندم" 

 چشمانش پر حرارت و ســکسی بود

بدنم واکنش نشان داد  و  تمام تالشم را کردم که در   

ماشین رویش نپرم خودم را دورش نپیچم و احمقانه  

اجازه ندهم همانطور که همیشه اینکار را میکرد مرا  

 ببوسد

جلوی ساختمانم ایستاد زمزمه   همانطور که ماشین

 کردم

 "ممنون سنت" 

در حالی  که از ماشین پیاده میشدم  حرفم را تصحیح  
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 کرد  

 "مالکوم" 

 مکث کردم و به او نگاه کردم  

 پذیرفتمو زمزمه کردم   

 "مالکوم..." 

به لب هایم جوری نگاه میکرد که انگار با قطعیت  

 فکر میکرد دوباره مرا ببـوسد 

دهانم مثل این بود که جایی از او را   شنیدن اسمش از

 نوازش کرده ام .... 

 شاید آلتــش را... 
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 شاید آلتـش زیبا و عالی باشد...... 

 اوه خدای من! 

 داشتم به چه چیزی فکر میکردم؟

 بسرعت برگشتم  و با عجله به طبقه ی باال رفتم 
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 او شام بخورم   پنجشنبه، سنت از من خواست تا با 

 قلبم ریخت و صدای فریاد قلبم را شنیدم ..... 

 'اون می خوادت ریچل،اون بطور جدی دنبالته' 

 ولی مغزم به این مسخره بازی پایان داد  

نمی توانستم بیشتر از این روی کار خبرنگاری ام  

 خطر کنم ...سوژه ام در حال آشکار شدن بود  

 میترسیدمهمچنین از دیدنش در هر نوع قراری  

 'ببین آخرین بار چه اتفاقی افتاد؟'

 پس به او پیام دادم سرم شلوغ است و او جواب داد  

 +باشه+
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کنجکاو بودم که از اینکه ردش کردم آرام است یا  

 ناامید شده 

وضعیت ناکامِی جنسی ام خیلی  وخیم شده بود و من  

از دوستانم خواهش کردم که  در رستوران ژاپنی  

یک شب را با هم بگذرانیم چون من   مورد  عالقه ام

 به دختر_درمانی و حواس پرتی نیاز داشتم

 واقعا باید جلوی فکر هایم را میگرفتم  

ولی بنظر میرسید هر دویشان از طریق شایعه ها و  

صمیمی ترین دوستش}دوست شایعه{،اینترنت فهمیده  

بودند که سنت در اختتامیه ی کمپ  'پایان خشونت' 

 ،بدنبالم آمده 
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 جینا گفت  

"خیلی خب،پس بزار بریم سر اصل مطلب،این پسر  

یه عیاشه که حقیقتا دربارت نمیدونه ،وحاضره  

کارایی رو برات انجام بده که منو وین حاضر 

 نیستیم؟}رفتن به کمپ{" 

"ُگندش نکن،تو وقتی می خواستم برای نقاشی 

 دیواری برم باهام اومدیو ،حامی خوبی برام هستی"

اد بکنتت...و این یه انگیزه ی بزرگه  "اون فقط میخو

براش ،ولی از طرفی منو وین هیچی جز دوستی 

 ازت نمی خواییم"

"اون می خواد منو بکنه؟اون یه پسره که هر وقت  
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بخواد میتونه هر کسیو بکنه،اون از اوناس که بدنت  

 برای دادن بهش التماس میکنه"

 سرخ شدم

 "هر جایی بخواد هر کسو بخواد میکنه" 

 ا گفت  جین

" اون بیرون میره ،مست میشه ،خوش میگذرونه و 

 هر جایی هر کسیو خواست میکنه" 

 با بیقراری و خستگی ناله ای کردم  

 "واقعا مطمئن نیستم که اینکارو بکنه" 

"ریچل چند باره داری کوکتلتو تو لیوانت  

 میچرخونی}دستپاچست{"
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 وین گفت 

 "نگرانی ازش خوشت بیاد" 

ست ، فقط نگرانم اون چیزی  "نه این یه رابطه نی

 بیشتر از یه فاحشـه باشه ،اون یجورایی باحاله"

"این خیلی اعصاب خورد کنه،چون قلبت از هیجان  

میزنه بیرون ولی اون اوایل آشنایی نمیدونی  به چی  

 فکر میکنه" 

"اوه باور کن ،تنها چیزی که اون بهش فکر میکنه  

 اینه که کـ*رشو بزاره تو دهنت" 

 وین گفت 

وقتی میگی نگرانی،منظورت اینه نگرانی چون  "
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فکر میکنی ممکن اون تورو بخواد یا فکر میکنی به  

اون اندازه قوی نیستی که در برابرش مقاومت  

 کنی?"

"من در برابرش مقاومت میکنم ،چون در غیر  

اینصورت اون شب باید لباسشو تو تنش پاره  

 میکردمو ترتیبشو میدادم" 

 "ریچ"

 وین اخم کرد 

د کردن جنسی فقط باعث میشه ذهنت بیشتر "ر

درگیرش بشه و بیشتر وسوسه بشی،فقط پسره رو  

بکن و یراست برو سر مقالت، و اون شروع میکنه  
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 دنبال بقیه ی دخترا رفتن"

 موافقت کردم 

 "درسته"

 "میتونی واضح تر دربارش فکر کنی" 

 فکر انجام اینکار با مالکوم باعث ویرانی ام میشد

نه که انگار تو منطقه ی خطر قرار  "حسش مثل ای 

 گرفتم"

 جینا گفت  

"این مثل یه ماموریت انتحاریه کوفتیه ،از این ایده  

 خوشم نمیاد" 

 وین گفت  
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"قرار گرفتن تو منطقه ی خطر اجتناب ناپذیره پس  

لفتش نده ،با یه دست اونو بکن و با دست دیگه  

 مقالتو بنویس" 

 سکـس با مالکوم! 

فکری شده که در ذهنم در حال   این تبدیل به وسواس

 بزرگ شدن بود 

چیزی که جینا با آن میجنگید همان ارتباط جنـسی 

 بود 

عجیب بود شرایطی که افراد دورو ورم را ،مثل  

جینا میترساند ،تاثییر بسزایی در زندگی عشقی ام 

 داشت  
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من تمایلی به شروع هر چیزی   با هر مردی در کل   

 آینده ام نداشتم 

من انتخاب کرده بودم که می خواهم با این  و حاال 

 یکی بخوابم؟  

 واقعا ؟

مثل این بود که از چرت کوتاهی بیدار شده اید و  

 خود را در عمیق ترین چاه دنیا گیر افتاده میبینید  

 کاری برای انجام دادن داشتم 

 و می خواستم این کار را انجام دهم   

ی باعث   می خواستم با او بخوابم تا بفهمم چه چیز  

 از هم پاشیدن این مرد میشود  
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زندگی ام در تحصیالت،کار،مادرم،داشتن یک شغل   

 خوب ،جینا و وین خالصه میشد 

 دخترها!   

ما از دوران دبیرستان با هم دوست بودیم  حتی 

سالهای  در دانشگاه وقتی که وین رفت بازهم 

 رابطیمان را پایدار نگه داشتیم  

زاری هر تابستان  ما  هر کریسمس،هر عید شکر گ

 همدیگر را میدیدیم و با هم وقت میگزراندیم

 مسئله ی پاول روی زندگی همیمان تاثییر گذاشت  

 پاول خیلی خوب بود و عاشق جینا بنظر میامد  

@romansara_tarjome



من قبال ها در مورد مالقات با پاول خودم}یه مرد  

 مثل پاول{خیال پردازی میکردم  

 ش را داشتیم  پاول همان کسی بود که منو وین آرزوی

تا وقتی که پاول خیانت کرد  و بهترین دوستمان نه  

 تنها دل شکسته ، بلکه نابود شد

سعی کردیم تا کمکش کنیم که از این اتفاق عبور   

 کند  

وین از این مسئله عبور کرد، او هنوز هم معتقد   

 است که مردان خوبی مانند امت در دنیا هستند 

به یک مرد   و من از طرف دیگر ترسم از عشق

بیشتر شد و مصمم شدم تا از هر گونه  شکست  
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 عشقی و دل شکستگی اجتناب کنم  

و همچنین باعث  شد از سکس نیز اجتناب کنم و  

 روی کارم تمرکز کنم 

منو جینا از  مردان خوشمان میاید ولی نمی خواهیم 

 بقدری نزدیکمان باشند که بتوانند به ما صدمه بزنند 

نیم که این موضوع}مردا  و احساس خوشبختی میک

 هیچکدوم قابل اعتماد نیستن{را میدانیم 

ما در دسته ی دختران باهوش هستیم  درست،جایی  

که همه ی دخترانی که دلشان نمی خواهد قلبشان 

 شکسته شود می روند  درست است!!؟ 

درست است که  وقتی امت آمد فهمیدیم کمی اشتباه  
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شاد بنظر   کرده ایم  چون وین همیشه هیجان زده و

 میرسد  و این کمی ضد حال است 

ولی به  همیمان الزم است یاداوری شود که حق با  

ماست و داستان دیگری در مورد مردی مثل پاول  

 هم وجود دارد که این اهدافمان را محکم تر میکرد  

 شغل هایمان 

 مادرانمان  

 و دوستانمان  اهمیت دارند  

 ولی حاال مطمئن نیستم 

مشغول فکر کردن به ساختمان بدنی  حاال تمام روز 

 سنت هستم
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 شاید کار اشتباهی را انتخاب کردم  

 شاید باید یک شیمیدان  میشدم 

چون مرا کنجکاو کرده که او چطور اینطور مرا به  

 خود 'جذب' میکند  

 گمانم داشتم دیوانه میشدم  

چون دلم می خواست با او به هر نحوی وقت  

می اندازد و بعد   بگذرانم  و ببینم که  مرا دور

 درباره اش بنویسم

 جینا با نگرانی گفت 

 "ریچل ساکت شده ،گمونم داره نقشه میکشه"

 نالیدم و سرم را تکان دادم 

@romansara_tarjome



 جینا زمزمه کرد

 "باهاش نخواب ریچل ...با اون نه..." 

به او نگاه کردم و  سرم را بنشانه ی مثبت تکان   

 دادم  

جینا این  نکته ی داشتن دوستان صمیمی مثل وین و 

است که ما مصمم هستیم که مشکالت زندگی 

یکدیگر را برطرف کنیم  و حاال جینا و وین تصمیم  

 گرفته اند  مشکل مرا سروسامان دهند 

و اگر آنها نتوانند، بنظر میرسید آماده هستند که حالم  

 را با یک پسر دیگر روبراه کنند  

 وین اصرار کرد
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مناسبه "باشه ،پس اون نه  و من میدونم کی 

 ،پسرعموی امت  اون واقعا عالیه"

 وین اصرار کرد  

 "این همون دلیلیه که االن به سنت جذب میشی"

 جینا غرید 

 "این بخاطر اینه که اون سنته"

 "خب ،درسته.." 

 وین موافقت کرد

"ولی تو خیلی وقته روی کارت تمرکز کردی ،هر  

افراطی  چیز بدیه ،حتی توی رژیم غذایی   و حتی  

 کردن از سکــس" پرهیز 
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"بچه ها بس کنین،من نمیخوام قرار بزارم ،قبل از  

اینکه اجازه بدم یه مرد منو بکنه  باید جای پامو توی  

 شغلم محکم کنم...دنبال نگرانی جدیدی نیستم"

 به آنها اطمینان خاطر دادم  

"تمام کارایی که قراره بکنمو میزارم کنار تا وقتی  

 که این مقاله رو تموم کنم" 

دن سنت را چسبیده به شکافم تصور کردم و اینکه  ب

درونم میلغزید ،دهانش روی دهانم  و ناله های  

سرمستانه اش کنار گوشم و آرزو میکردم که همه  

چیز برایم متفاوت بود تا می توانستم  واقعا او را  

 داشته باشم  
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ولی این....این داستان تمام چیزی بود که واقعا می  

 باشم  توانستم آنرا داشته

 اینطور نیست؟

او مردی نیست که چیزی بیشتر از سکـس به کسی  

 بدهد 

و من از آن نوع زن هایی نیستم که تمام زندگی ام  

را برای رویای یک عشق  دیوانه وار تغییر دهم  

ولی چه میشد اگر یک شب ،فقط یک شب را با او  

 بگزرانم؟ 
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 فصل هجدهم
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 ♤پرسه♤

 

 

 

 

 

 

مان شب بشدت دچار بیقراری شده بودم و ساعت  ه

شب شروع به جمع آوری اطالعات بیشتری در  12

 مورد او کردم 
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بطور ناگهانی ضروری بنظر میرسید که هر چه 

زودتر این افشاگری را به سرانجام برسانم  چون با  

توجه به اینکه به دوستانم اطمینان خاطر داده بودم   

 این عالقه بیشتر شود میترسیدم که تا اندازه ای  

 در اینترنت در حال پرسه زدن در عکس هایش بودم

 این مرد چه مرگش بود؟ 

 ویدئوی دیگری در یوتیوب از پدرش گیر آوردم 

سنت در ویدئو نیست ولی پدرش در تلویزیون در  

 حال یاوه سرایی از  پسر خودش بود  

"اون توی تجارت خوش شانس بوده،اون یه ذهن 

ز مادرش به ارث برده ولی پسرم  زیرک داره که ا

@romansara_tarjome



هیچ تصوری از  حس مسئولیت پذیری برای  

 گردوندن یه شرکت چندین میلیارد دالری نداره" 

 به مرد درون ویدئو زمزمه کردم  

 "بهت ثابت کرد که اشتباه میکنی،نکرد؟"

 مرد خوشتیپی بود  

 سالش میشد  55شاید 

شبیه مالکوم نیست   جز اینکه  مثل او بزرگ و   

 رتمند است قد

او این را از پدرش به ارث برده و زیبایی مادر و  

 لبخند خیره کننده اش را! 

وقتی در مورد او}مادرش{ و مرگش تحقیق کردم    
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 چندین چیز را فهمیدم  

کاترین .اچ.اولیسس ،یکی از منشی های مالکوم که   

 من مطمئنم عاشق سنت است

بنظر در مراسم تدفین  مادر سنت،نزدیک مالکوم  

جوان ایستاده که این تایید میکرد  که او مدت  

 زیادیست سنت را میشناسد 

و دوم  اینکه در مورد مادرش چیز غافلگیر کننده   

 ای را فهمیدم 

مادر سنت، ژولیت،ظاهرا  عالقه ی زیادی به  

حیوانات داشت و به گروه های فعال  کمک های  

 زیادی میکرد  
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رگ  روزی که رزی}فیل{را نجات داد سالگرد م

مادرش بود ....همان لحظه تحقیق کردم و متوجه  

شدم  هر سال از زمانی که مادرش فوت کرده  یک  

 حیوان را نجات داده  

پس از آن }بعد از نجات یه حیوون {هر سال سر  

خاک مادرش می رفت )هر سال ماشینش در  

 پارکینگ قبرستان دیده میشد(

 قلبم تپش گرفت  

اید همانطور که  من آن روز او را دیده بودم ،ش

سالگرد، از دست دادن پدرم آزارم میداد  سنت نیز  

 از سالگرد مرگ مادرش آزرده میشد  
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'  رها کرد   4بیادم آمد وقتی که سنت مرا در 'ام

ماشین منتظرش بود و من هیچوقت انتظار نداشتم که  

او قرار است  به قبرستان برود  اما این باعث میشد  

 یدانستم  آرزو کنم که کاش از قبل م 

باعث میشد که آرزو کنم که میدانستم چه چیزی  

 باعث ضربه به این مرد میشود 

 امشب می توانستم با او باشم 

 می توانستم بگذارم مرا با خود ببرد و بعد..... 

'بعد چی ریچل؟ ،بعد نسنجیده ترینو احمقانه ترین   

کار ممکنو انجام بدیو باهاش بخوابی  حتی اگه پای  

 ستانت وسط باشه'مهمترین دا

@romansara_tarjome



کامال  دچار کشمکشی درونی شده بودم  و در همان   

حال روی لینک های او بخصوص آنهایی که در  

 مورد والدینش بودند کلیک کردم  

جینا در تالش برای از بین بردن نعشگیه کوکتل  

 داشت غالت میخورد  

و وقتی صدای در آمد او هنوز هم نعشه بود  و بعد  

دادن رفت  همه ی چیزی که   از اینکه برای جواب

 شنیدم  چند کلمه بود  

 ....مرده..."  3"طبقه ی 

وقتی جینا در را بست  و دستانش را دیدم که روی   

صورت اشکی اش نشسته  خون در رگ هایم منجمد  
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 شد 

 "جینا" 

 "خانم شپرد...ریچل اون ...." 

تصویری از لبخند خانم شپرد چند روز قبل با حیوان  

 هنم خطور کرد  خانگی اش  به ذ

یک ثانیه پیش صورتم خشک بود و حاال از اشک    

 هایم خیس شده  

این صحنه ها،این ترس،این از دست دادن های عظیم  

و غیر منتظره  در تمام زندگی ام مکررا تکرار  

 میشد  

این حس از زمان مرگ پدرم اینجا بود ،حتی قبل از  
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 اینکه بتوانم چیزی بفهمم ....

 کامل!  یک حس آسیب پذیری

اینکه دنیایتان همینطور میگزرد و  برای چند دقیقه 

 هم با شما سر سازش ندارد  

تلویزیون را روشن کردیم تا در اخبار ببینیم چه  

 اتفاقی افتاده 

مشخص شد که لینزی شپرد همسایه ی طبقه ی  

پایینیمان  یک ساعت پیش توسط مردان جوانی که  

 شدهسوار ماشینشان بودند تیرباران و کشته  

 خانم شپرد زنده به بیمارستان نرسید 

منو جینا چنان شوکه شده بودیم که بعد از ده دقیقه از  
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 شنیدن این خبر در آغوش هم گریه کردیم 

 من فین فین میکردم

 او فین فین میکرد  

 هر دویمان فین فین میکردیم 

به مادرم زنگ زدمو پرسیدم  که حالش خوب است  

 یا نه 

حال من چطور است و من به  او از من پرسید که 

 دروغ  گفتم خوبم 

 جینا گفت 

"قسم میخورم با شادی میمیرم اگه هیچ وقت همچین  

 خبراییو نشنوم"
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آه کشید ریموت تلویزیون را برداشت و آنرا خاموش  

 کرد  

سپس لپ تاپم را باز کرد و کنارم نشست  تا بتوانیم  

 خبر ها  را بصورت انالین  جستجو کنیم 

طالعاتی که پیدا کردیم تکرار چیزیست که  وقتی دید ا

در اخبار تلویزیون دیده بودیم بیخیال شد و به 

 آشپزخانه رفت  

یک هشدار  جدید از گوگل که با کلمات کلیدی   

 مالکوم سنت تنظیم کرده بودم ،داشتم  

بی اراده چند بار کلیک کردم  و به یک وبالگ پر  

 طرفدار که شایعات را پوشش میداد رسیدم 
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عنوان و تاریخ امروز را بررسی کردم و فیلم را  

 پخش کردم  

بعد از یک تبلیغ پانزده ثانیه ای،صورت سنت روی   

صفحه ظاهر شد  و یک درد کوچکو مبهم  در سینه 

 ام شروع به بیشتر شدن کرد 

 چون چندین عکس از او  روی صفحه ظاهر شد 

او کت و شلوار و کروات مشکی داشت  موهایش را  

 ب حالت داده بود و از بین جمعیت رد میشد  به عق

 روحا غیر قابل لمس بنظر میرسید   

 کلیپ ظاهرا برای امشب بود   

صدای پس زمینه میگفت سنت برای تفریح  با   
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گروهی رفته و کامال تنها بوده بدون اینکه زنی 

 همراهش باشد 

گمانه زنی در مورد اینکه آیا او اولین رابطه ی   

ک خبرنگار جوان شروع کرده  در  جدی اش را با ی

 شبکه ها ی اجتماعی پر شده بود ..... 

جینا در حالی که قرص خوابش را  با یک لیوان آب  

 می خورد گفت  

"شاید اون اینجا تنها رفته ولی شرط میبندم االن تنها  

 نیست"

از آنجایی که عالقه ی کوچک من به او در حال  

 اد  بزرگ شدن بود  حرفش حس خوبی به من ند
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در واقع بعد از اتفاقاتی که برای خانم شپرد افتاده   

نمیتوانستم چیزی را حس کنم  و کامال مفلوک شده  

 بودم 

 نق زدم  

 "نـــــروووووو"

در حالی که داشت به سمت اتاقش میرفت دستش را  

 گرفتم  

 "پیشم بمون جینا من نمیتونم بخوابم" 

 "اه ،جیشتو  کردی کوچولوی بیچاره؟" 

 روی سرم کشید  دستش را 

 "شب خوش" 
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کمی فین فین کردم و سعی کردم کمی بیشتر آخرین  

 باری که خانم شپرد را دیدم بیاد بیاورم  

آنروز قرار بود بیرون بروم ،خودم را برای دیدن  

 ساختمان 'رابط'آماده کرده بودم 

او سگش را از پیاده روی برمیگرداند ...و مثل  

 همیشه با من مهربان بود  

 سگو گربه اش حس بدی داشتم    نسبت به

 برای دنیای بدون خانم شپرت هم حس بدی داشتم  

  4و بعد شروع به دیدن اخبار کردم که درباره ی ام

صحبت میکرد که معامله ی دارو را هم به زیر  

 مجموعه هایش اضافه کرده
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میدانستم که او بطرز جذابی نترس است  و من یک  

با قلبم درون   معتاد به کار  ترسو هستم که خودم

یک استوانه زندگی میکنم  و بخاطر همین همیشه 

 آسیب پذیر و ضعیف میمانم 

 'وقتی از صندوقچت بیرون بیای من منتظرتم'

 اوه ریچل چکار میکنی؟ 

به حمام رفتم  موهایم را باالی سرم جمع کردم تا  

 خیس نشود و زیر دوش خزیدم  

 حس گناه چنین چیزی ناپایدار است 

ی کسی اینطور میمرد احساس گناه  همیشه وقت

 میکردم  
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مقصر برای اینکه کار بیشتری انجام ندادم،و گناه  

 اینکه من هنوز زنده ام  

از مکانیسم های دفاعی برای رد شدن از این حس  

 استفاده میکردم

 خشم!

 انکار! 

 اشک! 

 مکانیسم دفاعی ام  همیشه فایده داشته  

ه ام  بسیاری از کار هایی که در زندگی ام کرد

بخاطر مقابله با ترس هایم و تسکین دادن درد هایم  

 بوده  
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هرگز و هیچوقت فکر نمیکردم که آنها}ترس هاش{  

 مرا به سمت یک مرد سوق دهند 

 یا حداقل نه این مرد  

در ذهنم او بود که داشت از کمدم برایم لباس انتخاب  

میکرد ،چون او ماهر تر است و حتما قبال اینکار را  

یگری کرده و من ....و من دلم می  برای زن د

 خواست او حواسش به من باشد  

دوباره در ذهنم کفش های پاشنه بلند سیاهم را هم  

 انتخاب کرد  

 

 لعنت! 
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 همین حاال هم  در ذهنم حتی با او  نفس میکشیدم 

موهایم را سریع شانه کردم تا جایی که نرم شد و  

  روی پشتم رها کردم ،کلید هایم را از روی میز 

 برداشتم و به انعکاس خودم در آینه نگاه کردم  

 

چه کسی عطش ســکس دارد.... فرد دیوانه ای که   

 با ناامیدی در آینه به من نگاه میکند!  

شنیده بودم که سنت در جاهای مختلف شیکاگو    

دارای خانه های مختلفیست  ولی تنها جایی که میدانم  

رگیست که  اخیرا از آن استفاده کرده  پنت هاوس بز 

باالی آسمان خراش   چند میلیارد دالری  با دیوار  
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های شیشه  ایست که مشرف به دریاچه ی میشیگان  

 و خیابان میشیگان است  

یادداشتی برای جینا گذاشتم تا اگر امشب بیدار شد و  

 نگرانم شد بداند که بیرونم  

 به البی و بعد بیرون به سمت تاکسی رفتم 

 خودم را سرزنش کردم  

 'شاید االن تو همون مهمونی  باشه ریچل ' 

ممکن بود بعد از آن مهمانی راهی مهمانی دیگری  

 شود و در آن ،دیگر تنها نباشد 

ولی هر چیزی که در ذهنم میگفتم مانع تغییر مسیرم  

 نشد و من سوار تاکسی شدم  
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حس میکردم از ابتدای یک باند پرواز تا انتهایش   

کنده شده و در حال    کشیده شدم  و حاال از زمین

 پروازم و نمیدانستم که قرار است کجا فرود بیایم 

به خودم گفتم تمام چیزی که می خواهم این است که  

 فقط او را ببینم 

 من مست نمیشدم  

تمام حواسم را بطور کامل در اختیار دارم ولی در  

این حال همیشان }همه ی تمرکزشو{را از دست داده  

 ام  

رون نگاه کردم پنجره ها ی  از پشت تاکسی به بی

براق ،خیابان های شلوغ و بعد....ساختمان بزرگ  
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 قدیمی با هر چیزی که مربوط به سنت بود را دیدم 

آسمان خراشی بسیار بلند که جاییست که سنت در آن  

 زندگی میکند  

این مکان آنقدر بزرگ بود که کامال جلب توجه 

 میکرد  

م با آن پاشنه  در حالی که از البی میگذشتم هر قدم 

 های بلند روی کف زمین تق تق صدا میداد  

 به مسئول البی نزدیک شدم

 "سالم"

 کنجکاوم که اگر سنت مرا اینجا ببیند چکار می کند  

"ریچل لیوینگستون هستم برای دیدن آقای سنت  
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 اومدم ،ایشون منتظرم نبودن"

در حالی که بسرعت شماره ای را میگرفت  به من   

 ه جای نگرانی نیستاطمینان داد ک 

فکر کردم که چقدر سریع این کار را کرده  گمانم  

 اغلب از این اتفاق ها می افتاد  

 همانطور که راهنمایی ام میکرد گفت  

 "لطفا یکراست برین طبقه ی آخر" 

با استفاده ازکارتش شماره ی آسانسور را زد،حتی   

 آسانسورش هم از امنیت باالیی برخوردار بود  

 کت کرد و بسمت باال رفت  آسانسور حر

 اوه  
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 وای! 

 چکار کردم؟ 

 خدایا نگزار که او با یک هــرزه باشد! 

یا بگذار او با یک هــرزه باشد و بعد مرا به خانه ام  

بفرستد  تا فراموش کنم که چقدر او را می 

 خواستم.... 

یا اگر این یک ایده فوق العاده بد است، پس فقط  

عقلم برگردد سر  کاری کن آسانسور گیر کند  تا 

جای خودش  و من بخاطر ترس از فضای بسته هم 

 که شده هیچوقت به اینجا برنگردم ..... 

صدای موسیقی را  وقتی آسانسور مستقیما رو به  
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 آپارتمان سنت باز شد شنیدم 

 اوه نه!  

 لعنت! 

 نه خدا منظورم این نبود }که با یه زن دیگه باشه {  

ت غیر عادی جلویم  احتماال باید برگردم  ولی حساد

را میگرفت در عوض پاهایم را مجبور کردم حرکت  

 کند  

خانه ی  ساده و در عین حال لوکسش مرا احاطه   

کرد  بطوری که حس میکردم در دنیای دیگری  

 هستم 

 کتش روی یک مبل بلند شیک ال مانند بود 
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 سعی کردم موسیقی پس زمینه را تشخیص دهم  

 شنیده بودم   کالسیک بود گمانم قبال آنرا 

گمانم شوپین}آهنگ بیکالم کالسیک فردریک  

 شوپین{

روی میز قهوه یک لیوان شراب بود که محتویات  

 درونش خالیست

  

 کنجکاوم که او میزبان شخصیست یا نه  

'شاید خدا به دعاهات جواب داده و اون تنها نیست  

ریچل،شاید یه سکــس سه نفره داشته باشه  و مسئول 

 د تو چهارمی هستی'البی فکر میکر
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به دالیلی دلم سوخت و واقعا دلم می خواست گریه  

 کنم

من یک لباس مشکی دوست داشتنی  پوشیده ام و    

 یک صورت زشت گریه کرده دارم  

 ترکیب خوبی نیست  

 هست؟

 راه خوبی برای اغوا کردن یک دختر باز نیست 

وقتی با آن پیراهن سفیدش به سالن آمد جدا فکر  

 ا از اینجا بروم کردم که فور

 خدای بزرگ! 

 او خیلی زیباست  
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 پریشان بنظر میرسد  

 موهایش مرتب بود  و پا برهنه....و خیلی جذاب! 

باالخره لپ تاپش را که روی میز قهوه خوری کنار  

 لیوان شراب بود دیدم  

 داشت کار میکرد؟

 بله! 

 "مشکلی پیش اومده ریچل؟"

 سرتاپایم را بررسی کرد  

 

ن در این مکان احساس آسیب پذیری  ناگهان از بود 

 کردم  
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 من برای اغوا کردن این مرد لباس پوشیده ام  

مردی که باعث بی تابو لرزان شدنم میشد و باعث  

 میشد قلبم به کار بیفتد  

 "تنهایی؟مزاحمت شدم؟" 

 داشتم از دلواپسی میمردم

 داشتم میمردم تا لمسش کنم تا او را ببوسم 

 چشمانش را باریک کرد 

 ضوع چیه؟""مو

 "یکی از همسایه های ساختمونم امشب از دنیا رفت" 

 با انگشتانم بازویم را مالیدم  

 تا مغز استخوانم یخ زده بود 
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"اون مطلقه بودو با سگ و گربش زندگی میکرد  

،اون خیلی خوب بود ...میدونی ...تنها بود....تنها و  

 خوب"

 با بیقراری دستش را الی موهایش کشید  

 ا اینجا""متاسفم،بی

 خدایا! 

 من این دست ها را می خواستم 

یک دو سه چهار قدم  و من در آغوشش خزیدم   

دستم را دور کمرش پیچاندم و او مرا نزدیکتر به  

خود چسباند و یک دستش به پشت سرم فشار آورد تا  

 گونه ام روی سینه اش قرار بگیرد  
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 خدایا ،از کی چنین دختری شدم؟ 

دی که نمیتواند از فکرش  دختری شدم که توسط مر

 بیرون بیاید رمز گشایی شده  

تمام وقت هایی که وین در آغوش پدرش و یا دوست  

 پسر هایش میرفت  واقعا مشتاق چنین چیزی بودم  

و نمیدانستم این چه حسی دارد تا اینکه  او دستانش  

را با حرکات آرامش بخش روی پشتم به باال و پایین  

 حرکت داد  

نروز در خانه ام در آغوش گرفته بود  سنت مرا مثل آ

ولی آنروز من خیلی ترسیده بودم  و مثل حاال از این  

 لذت نبرده بودم 
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 بینی ام را به سینه اش فشار دادم  

 بوی خیلی خوبی میداد  

 کنار گوشم زمزمه کرد 

 "متاسفم"

صورتم را در دستانش گرفت و صورتش واقعا  

 متاسف بنظر میرسید  

 حرارت بود  چشمانش لطیف و پر 

 و وقتی گوشه ی دهانم را بوسید اتفاقی افتاد  

 بوسه اش تقریبا برادرانه بود

متاسف بودم که بخاطر این بوسه احساس خوبی 

 داشتم  
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یک ثانیه قبل بدنم در حالت خواب بود و حاال کامال  

 آماده بکار و این بوسه ی دلپذیر روحم را جدا کرد  

 عصب های پایین شکمم بیدار شدند  

بخاطر صدای ضربان قلبم و خونی که بشدت به   

گوش هایم هجوم آورده بود همه ی صدا ها از بین  

 رفته 

این اتفاق شگفت انگیز و خارق العاده ای بود که در  

یک ثانیه همه چیز آرام بود و در ثانیه ای دیگر   

 همه چیز درخشان و آتشین! 

لحظه ای قبل  من ترسیده بودم  و بعد احساس میکنم  

 هر کاری می توانم انجام دهم
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 جیغ کشیدن!

 پریدن!  

 و ببوسیدنش

 زمزمه کردم 

 "هنوزم دلت می خواد باهام ســکس داشته باشی؟"

 انگشتانم مشتی از پیراهنش را به چنگ گرفت  

 ابروهایش باال رفت  و زمزمه کرد  

 "همین االن؟ باید شوخیت گرفته باشه؟"

که عقب   دندان هایم را بهم ساییدم و همانطور 

میرفت او را نگه داشتم و نگاهم را به بالشتی که 

 روی مبل بود انداختم  
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 نالیدم 

 "می خوای؟" 

همانطور که به گوشه ی آپارتمانش رفت  و نوعی 

کد هشدار را در گیرنده ای که روی دیوار بود فشار  

 میداد فکش سخت شد  

تلفن بیسیم را گرفت  و دو عدد را شماره گرفت و  

 زمزمه کرد  

 "مالقات کننده ای رو راه نده" 

آنرا دوباره روی دیوار آویزان کرد و با قدم هایی  

 مصمم و حساب شده بسمتم آمد  

"من حروم زادم ریچل،ولی انقدر حروم زاده نیستم  
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 که  امشب بخاطر این حالت ازت سوءاستفاده کنم" 

"تو ازم سوء استفاده نمیکنی،اصال ازم سوءاستفاده  

 نمیکنی"

استفاده میکنم،به خودت نگاه کن،به   "آره،سوء

صورت خودت نگاه کن ریچل،اگه خودت اینجوری  

که االن دارم میبینمت  خودتو ببینی آخرین چیزی که  

 میتونی بهش فکر کنی گاییدنه"

 به حرف خودش خندید  

 زیر لب لعنتی فرستاد  

و بعد مرا در آغوش گرفت و صورتم را به سمت  

 صورت خودش باال آورد  
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هایمان به هم برخورد کرد  و من از حس اینکه   بینی

لب هایش چقدر به لب هایم نزدیک است نفس نفس  

 زدم

 "سنت"  

 فکش را گرفتم

 "لطفا" 

 "بهم بگو چرا امشب اینجا اومدی؟"

 "خودت میدونی چرا"

 با صدای خشداری پرسید 

 "برای سکــس؟"

 شستش را نوازش گونه در امتداد گونه ام کشید 
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ورت دادم و دوباره گونه ام را به سینه  آب دهانم را ق 

 اش چسباندم  

 نالیدم 

 "چرا کاری نمیکنی؟"

 آغوشش حس فوق العاده ای داشت 

 "تو نزدیک به یه الهه ای که تو این شهری"

 زمزمه کردم 

"تو این قدرتو داری...میتونی یه کاری انجام  

بدی}برای خشونت {در موردش با مردم حرف 

قضیه جلب کنی پس مردم  بزنی،توجه مردمو به این 

یه روز از خواب بیدار میشنو تصمیم میگیرن 
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زندگیشونو برای همیشه  تغییر بدن ،اونا تالش  

میکنن این خال رو یجوری پر کنن.... و تو قدرتشو  

 داری" 

 او ساکت بود و بعد دستم را گرفت 

 "باهام بیا" 

از یک راهروی طوالنی  با درهای زیادی گذشتیم و  

خواب لوکس شدیم  که بیشتر با چوب   وارد یک اتاق 

 های تیره و پرده های روشن دکور شده بود

 

 "راحت باش"  

پیراهن مردانه ای را از کمد لباس هایش به من داد    
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و درون یک حمام بسیار بزرک ناپدید شد ،یک در  

ماهگونی رنگ را چرخاند  و در پشت سرش بسته 

 شد 

م قلبم بی تاب  وقتی پیراهن را به چنگ گرفتم و بویید

 شده بود  

صدای دوش آب حمام را شنیدم و آرزو میکردم تا  

آنقدر تخم داشتم که برهنه شوم و به حمام بروم و به  

 او بپیوندم  

در عوض بعد از بوییدن لباسش که قلبم را به لرزه  

می انداخت لباس خودم را در آوردم و نمیدانم  که  

 باید لباس زیرم را هم دربیاورم یا نه! 
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آنرا نگه داشته و چند لحظه بعد از تصمیمم خوشحال 

شدم چون  اگر درش میاوردم بخاطر نزدیکی ام به  

او بجای خیس شدن شورتم  خیسی ام روی پیراهنش  

 میلغزید  

وقتی لباس احاطه ام کرد حس عجیبی مثل قلقلک  

 داشتم  

متوجه نشده بودم که چقدر دلم برای لباس لعنتی اش  

 تنگ شده  

امیدوار بودم که بتوانم بنحوی نظرش را  هنوز هم 

 عوض کنم  

دستانم را بین موهایم لغزاندم و بعد اشک هایم را  
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 پاک کردم  و در آخر روی تختش خزیدم  

 تختش بسیار بزرگ بود  

 جوری که انگار بهشت را زیر خودم حس میکردم 

وقتی مالکوم از حمام بیرون آمد شکمم با انواعی از  

 خروشیدن بود   گرما و نیاز در حال

 شلوار راحتی به تن داشت و باال تنه اش برهنه بود 

 موهایش خیس ،و پاهایش برهنه بود   

 خم شده و روی تخت ،کنار من خزید  

 خودم را به او فشار دادم  

همانطور که او محکمتر مرا به خود چسباند رایحه  

 ی صابون به مشمامم رسید  
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و شده  پوستش بوی خوبی داشت و من معتاد آن ب

 بودم ،بینی ام را به پوستش چسباندم 

 ناگهان دلم می خواست او را نفس بکشم  

ناله کردم  چون بدن بزرگش را روی بدنم و  لرزش  

 بدنش را    را حس می کردم 

 او با من در تخت است! 

 خدایا این مثل این بود که خوابم به واقعیت مبدل شده 

 خوابی که تمام این چند وقت میدیدم  

را عقب بردم  و او توجهش به من جلب شد و   سرم

 لبش کمی باال رفت  

"لیوینگستون، اگه میتونستی ذهنمو بخونی  حس   
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میکردی که وقتی دور منی چقدر خجالتی و محتاط  

 بنظر میای" 

 نه!

 او احتماال نمی تواند بداند که من چه می خواهم

 چقدر حس دیوانه واری دارم 

 ن به او دست بردارم که چطور نمیتوانم از فکر کرد

 که چقدر او را می خواهم  

 ولی حرارت در چشمانش سردرگمم میکرد  

و هوایی که از شهوت لبریز شده بود دروغ گفتن  را  

سخت میکرد پس هیچ کاری نکردم ولی در  نگاهم  

خواستن ،و حس دیوانه وار شهوت به او را نشانش  
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 دادم 

 به من نزدیکتر نشد ولی دور تر نیز نشد   

قط مرا در بهترین موقعیت آغوشش نگه داشت  که  ف

 فقط مرا در دستانش  نگه داشته باشد  

لب هایش بسیار نزدیکم بود  ...فقط دو اینچ با دهانم   

 فاصله داشت  

 با حالتی مصمم صورتم را بررسی میکرد 

 "خب حاال درباره ی برنامه هات بهم بگو" 

می  گرچه صدایش اشتیاق کمی را نشان میداد  ولی  

 توانستم صداقت صدایش را بشنوم

 زمزمه کردم 
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"نباید در این باره االن حرف بزنیم ،نمیتونیم به  

 سراغ گزینه ی دیگه ای بریم"

 ولی وقتی او به من لبخند زد آه کشیدم 

 و دوباره سرم را روی سینه اش انداختم  

"من هیچوقت تو زندگیم احساس امنیت نکردم ،ولی  

 به راهت ادامه میدی...." تو از هیچی نمیترسی،تو 

 جوابی نداد 

 "چرا؟"

 متفکرانه پرسیدم

 "چرا همیشه دنبال چیزای بیشتری میری" 

 نخودی خندید  
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 "نمیدونم...چون میخوام،چون همه چیزو میخوام"

 "حتی زن ها؟"

خودش را عقب نکشید و با فشردن لب هایش به  

 گیجگاهم که باعث آرام شدنم شد جواب داد 

 "گاهی زنا" 

دت به دل و روده ام چنگ انداخت ولی سعی حسا

 کردم آن حس را از خودم دور کنم  

"تو همیشه با افراد زیادی محاصره شدی  

 مالکوم،تعجب کردم که امشب تنها پیدات کردم" 

 کمی مکث کرد و دوباره گیجکاهم را بوسید  

و خودش را جوری حرکت داد که من تقریبا رویش  
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ی  پاهایش که با  قرار گرفتم پاهای برهنه ام رو

شلوار سفیدو سیاه چسبان پوشانده شده بود قرار  

گرفت و دستش را روی پشتم و لباس خودش که  

 حاال به تن من بود کشید  

 و کنار گوشم زمزمه کرد  

 "بنظر میرسه دیگه شرکتم راضیم نمیکنه" 

اگر مثل قبل خیس شوم مطمئن نیستم که تا صبح  

 یر  چیزی از من باقی خواهد ماند یا خ

لب هایم را به نوک سینه ی کوچک قهوه ای اش  

 مالیدم و زمزمه کردم  

 "چرا خودتو با این همه آدم احاطه کردی؟"
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"به خاطر مننژیتم...یادته که بهت گفتم پدرم   

نمیتونست تحمل کنه که من مریض بشم؟ توی پنج  

سالگی بخاطر مننژیت تو بیمارستان بستری شدم  

س تنیسش یساعت بهم  ،مادرم هر روز بعد از کال 

سر میزد ،روز ها بطرز لعنتی کند میگذشت،انقدر  

آروم میگذشت که من هر ثانیه رو میشمردم و هر  

دقیقه به ساعت نگاه میکردم بعد منتظر میموندم تا  

 سرمو توَرگیم تموم بشه تا یکی بیادو عوضش کنه"

 او احساس تنهایی میکرده  

 در یک اتاق خصوصی!
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 ! تنها و ایزوله ای

 به او نگاه کردم ،بزرگ و قدرتمند است  

همیشه با افراد زیادی محاصره شده ولی هنوز هم  

 تنها بنظر میرسید 

چشمانم را بهم فشار دادم ،نوک سینه اش را لیسیدم  

 ،مکیدم  و آنرا بوسیدم  

وقتی حس کردم بدنش منقبض شده و دستانش را در  

رد عقب  موهایم فرو برد و آماده شد تا جلویم را بگی

 کشیدم و با درد شدیدی در شکمم گفتم 

"گاهی با کمپین 'پایان خشونت ' به بعضی از  

خانواده های قربانی ها سر میزنم  و بعضی از اونا  
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خیلی تنهان ،مردم درک نمیکنن که حتی اگه پولی  

برای اهدا کردن ندارن   ،خیلی از ما فقط دلمون می  

 م" خواد بهمون سر زده بشه که تنها نباشی

لبخند تاسف آور دیگری زد و همانطور که به من  

نگاه میکرد هیچ نشانی از شهوت و خواستن در  

 صورتش نبود 

 "بیا اینجا، ریچل"

مرا به سینه اش چسباند ،دستش را بین موهایم کشید  

 و کنار گیجگاهم زمزمه کرد  

 "بخاطر همسایت خیلی متاسفم"

  مغزم بخاطر نزدیکی به او،عطر بدن بی نظیر
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مردانه اش، بوی شامپو و صابون،ادکلن و افتر  

 شیوش گیجو پریشان شده  

این ترکیب قدرتمندی برای به شهوت در آمدن  

 عصب هایم بود 

چشمانم را بستم و انگشتانم را روی سینه اش نوازش  

گونه حرکت دادم .... فقط کمی.... قصدم این نبود  

که منحرف و اغوایش کنم ولی نمی توانم دست از  

 مس پوست و عضالتش بردارم  ل

 نمی توانستم جلوی سرعت سریع قلبم را بگیرم 

سینه ام بخاطر چیزی که فقط به من گفته از احساس  

 پر شده بود 
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 می خواستم ...  

 می خواستم  ته ریش فکش را با انگشتانم لمس کنم  

دلم می خواست خم باالی لب ها و منحنی زیر لب  

 هایش را ببوسم 

 می خواستم... 

 یخواستم... م

 می خواستم... 

خواستن! فقط یک کلمه بود ولی چیز های بیشماری  

 را در بر داشت  

 سنت فعال....سنت پر جنب و جوش 

او مردی بود که همیشه به جلو حرکت میکرد  و هر  
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 بار بیشتر تالش میکرد  

هیچوقت تا وقتی که صاحب جهان نشود  دست از  

خودم را    کار نمیکشید  و من فقط می خواستم جای 

 در این دنیا پیدا کنم  

 اینجا بودن بیشتر از این نمی توانست اشتباه باشد  

 او یک دختر باز بود  

هیچ زنی عطش سیری ناپذیرش را ارضا نمیکرد و  

 او هر بار بیشترو بیشتر می خواست  

و عشق برای افراد رمانتیک و احساساتیست و من  

 فقط یک خبرنگار هستم  

ت این مرد دراز کشیده ام  و  ولی هنوز هم روی تخ
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دست خودم نیست ولی می خواهم.......برای یک  

 شب هم که شده  شبم را با شخص دیگری بگذرانم  
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 از خواب بیدار شدیم  

موهایش بهم ریخته بود،صورتش خوابالود بود و ته  

ریشی روی صورتش دیده میشد و من سرخ شدم  

 خیلی خوب خوابیده بودم چون 

 احساس آرامش و راحتی میکردم

 "سالم"

مرا لمس کرد ،مرا نزدیکتر کشید و با دستانش   

 صورتم را به خودش نزدیک کرد  

این یک حرکت لطیف بود و من نگران شدم که در  
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 آینده هم هوس چنین چیز هایی را بکنم 

پیراهنش هنوز هم بدنم را در آغوش گرفته ...حس  

وی پوستم ...همان پارچه ای که پوست او  پارچه ر

 را نیز لمس کرده باعث شد سرتا پا داغ شوم 

 تالش کردم تا واکنش هایم  را تحت کنترل نگه دارم  

با او در تختش بودم،موهایم روی شانه هایم رها بود   

بدن هایمان را فقط لباس هایمان از هم جدا میکرد و  

 د  نگاه هایمان نیز ،بیقرار و حریص بو

تمام یخ های درون چشمانش از بین رفته و گرمای  

آتشینی جایگزینش شده  که باعث جمع شدن چیزی  

 به گرمی مواد مذاب درونم شد 
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 زمزمه کردم 

 "برم صبحونمونو آماده کنم" 

 با پیراهنش که به تن داشتم  

بسمت آشپزخانه اش رفتم  و بعد از کمی گیج بازی  

 قهوه ساز مدرنش را روشن کردم  

 بعد کمی نان را تست کردم   و

او کامال لباس پوشیده بود،شلوارو پیراهن سفید بتن 

 کرده و کتش که پشت صندلی آویزان شده بود

موهای براق تیره اش بخاطر حمام خیس بود و به  

زیبایی  پشت سرش حالت داده ،و  تکه ای از آن  

روی پیشانی برنزه اش بود و حالت صورتش زیرک  
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 بنظر میرسیدو ریز بین شده   

وقتی روی صندلی جا گرفتم و شروع به خوردن 

صبحانه ام کردم بینمان نوعی نزدیکی و صمیمیت  

 جریان داشت  

سنت نیز نشست و از ایپادش شروع به خواندن 

 اخبار کرد  

 دلم نمی خواست پیراهنش را در بیاورم  

 دلم برای داشتنش در کمد خودم تنگ شده  

ه چقدر این را می  هیچوقت متوجه نشده بودم ک 

 خواستم 

"اگه پیراهنتو ببرم اشکالی داره ،تمیزش میکنمو  
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 دوباره برش میگردونم...." 

 "اونو برنگردون..." 

 ایپادش را کنار گذاشت  

بسمتم خم شد موهایم را از صورتم کنار زد، با  

دستش گونه ام را نگه داشت ، مرا با لطافت و حالتی  

 وسواسی بوسید  

 "ریچل"

ی چیزی بود که گفت و همان یک کلمه  این همه 

،درماندگی،برانگیختگی،دلخوری،گیجی و ....تقریبا  

 با درد همراه بود 

قبل از اینکه بتوانم بوسه را به مرحله ی دیگری  
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برسانم مالکوم صورتم را با دستان بزرگش قاب  

گرفت  و با چشمان سبز یخی اش که در روحم هک 

 شده بود به من نگاه کرد  

،من آدمی نیستم که بخوام کسی رو تسلی بدم  "ریچل 

 ولی دلم می خواد به تو آرامش بدم" 

 امروز صبح او ساده تر به نظر میرسید  

چشمانش مثل همیشه بی حس و یخی نیست  ...بنظر  

میرسید که او..... مثل اینکه در درونش چیزی در  

 حال سوختن است

مربای توت فرنگی را قورت دادم و گوشه ی لبم را  

 لیسیدم  
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باالخره متوجه شدم که شب قبل چقدر باید برایش  

 جدید باشد  

 زمزمه کردم 

 "تو دیشب نخوابیدی درسته؟"

مرا نزدیک خودش کشید روی پایش نشاند و من  

 نفس های گرمش را روی گوشم حس میکردم  

این واقعا حس خوبی داشت و من نمی توانستم جلوی  

 لرزشم را بگیرم 

ختم نخوابیدم ،بودن با هر کسی  "مدتیه با کسی روی ت

 روی تخت برام سخته ،این بخاطر تو نبود"

 دست خودم نبود ولی متوجه شدم چشمانش خمار شده 
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 لب هایم را مشتاقانه لیسیدم 

توجه سنت به جایی که سینه هایمان به هم چسبیده  

 بود جلب شد  

و متوجه شدم که بدنم بخاطر این تماس چه حس  

 ه هایم چقدر حساس بودند  خوبی داشت و نوک سین

 "سنت. . . " 

پشت سرم را نگه داشت  و با فشار دادن دهانش به  

 دهان من مرا به سکوت وادار کرد  

زبانش را درون دهانم کشید و لب هایش را از دهانم  

 جدا کرد و گفت

 "بهت وسواس پیدا کردم" 
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وقتی لب های از هم باز شده ام  را مزه مزه میکرد  

 یر دندان و قهوه میداد  زبانش مزه ی خم

 یک دستش را پشت گردنم گذاشت 

به نظر می رسید که دستانم از من دور شده و قبل   

 از اینکه بفهمم انگشتانم  بین موهایش رفت  

 نالیدم 

 "سنت"

 سینه هایم را بسمت باال کشیدم  ،او نیز ناله کرد  

پهلوهایم را گرفت مرا باال تر کشید و دستانش را  

 اشت  روی باسنم گذ 

در حالی که به  او اجازه میدادم  بدنم را طوری  
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تنظیم کند که هر دویمان راحت باشیم  از اصطکاک  

بی پروایانه ی لباس هایمان آگاهم،اگر آن لباس ها به  

 تنمان نبود او حاال درونم بود  

و در همین حال مدت طوالنی مرا بوسید ،یک نیاز  

صال نمی شدید درونم جاری شد  اشتیاقی که قبال ا 

 دانستم در بدنم وجود دارد  

با لب هایش دهانم را باز کرد  و بعد مرا مزه مزه  

کرد ،زبانش  بی امان روی زبانم کشیده میشد و با  

 ولع آنرا در دهانم میچرخاند 

 گرما و رطوبت بوسه هایش  باعث شد بیشتر بلرزم  

هر نوازشی مرا عمیقتر وعمیقتر در گردباد فرو  
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 میبرد 

و میچرخد و مرا بیشتر در خود غرق می   میچرخد 

 کرد  و تمام دنیایم روی او متمرکز شده بود

مالکوم سنت...کسی که باعث میشد قلبم سریعتر بتپد  

،زندگی ام سریعتر و سریعتر پیش برود ،هر قسمت  

 از من روی کاری که او میکرد دقیق بود 

 فکر کردم  

 که او چه چیزی را دوست دارد  

دوست دارد را می خواهد با چه   و چیز هایی که

 کسی انجام دهد... 

همانطور که روی پایش بودم بوسه را قطع نکرد  
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،تمام مدت در حالی که نگهم داشته بود دهانش  

 حریصانه در دهانم بود  

پاهایم را باز تر کردم  و خودم را باال کشیدم  و تا  

آنجایی که ممکن بود و تا آنجایی که میتوانستم خودم 

دیکتر کشیدم و  بدنبال این بودم که بزرگ  را نز

ترین و دلپذیر ترین 'سختی' که تا کنون حس کرده ام   

 را حس کنم  

بقدری بزرگ و کلفت بود که از تعجب کمی از جایم  

 پریدم ولی بعد خودم را به آن فشار دادم  

 آنرا می خواستم  

 به آن نیاز داشتم  
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ر کشید  همانطور که باسنم را گرفت و  مرا نزدیکت 

تا سختی اش را بیشتر حس کنم  دردی از سینه ام به  

 سمت پایین حس کردم  

 نفس خشن و ناهماهنگش را کنار گوشم شنیدم

"امشب برگرد ،یه نفرو میفرستم بعد از کار بیارتت  

 اینجا ،میتونیم با هم شام بخوریم ...." 

 " نه! شام نه"

 "چرا شام نه؟"

ه هایت در صف چون نمی توانستم مثل یکی از هـرز 

 بایستم  

دستم را به قسمت تراشیده ی استخوان فکش فشار  
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دادم و با حالتی که بشدت برای ســکس شهــوتی شده  

 بودم کنار گوشش زمزمه کردم  

 "چون خودت میدونی من چی می خوام" 

 بدنش به بین پاهایم فشار میاورد 

 بو و مزه ی خوبی میداد  

 "چون..." 

 با نفس نفس گفتم

 رو می خوام" "من تو
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 فصل بیستم
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در حال ویرایش کردن سر کارم بودم وقتی که یک  

دسته گل بزرگ،تقریبا بزرگ تر از شخصی که 

@romansara_tarjome



 حملش میکرد جلوی میزم ایستاد  

 پسر از پشت انبوهی از ارکیده ها گفت 

 "مال شماست" 

 برای لحظه ای از تعجب خشکم زد  

 شده به دور و ورم نگاه کردم  با چشمانی باریک 

کسی در دفترم تصمیم گرفته بود با من این  شوخی 

 احمقانه را بکند؟

همه مشغول تایپ کردن بودند  و بعضی از آنها هم  

 با صورت های کنجکاو به سمتم نگاه میکردند  

بعد متوجه شدم پسر از فرت خستگی در حال فنا  

ردم  شدن است پس کمی روی میزم را جمع و جور ک
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 تا برای دسته گل جا باز شود  

و بعد من به وحشی ترین گونه ی  ارکیده که می  

 توانید تصورش را بکنید خیره شدم 

کارت را از بین آن گل های سفید و بنفش زیبا   

گرفتم و قلبم جوری در سینه ام تپید که مجبور شدم 

 بنشینم 

+بنظر نمیرسه حتی یک روز دیگه رو بتونی بدون 

کی از مردی که بهت فکر میکنه سپری  هدیه ی شی

 کنی

 م.س+ /

 سرم را تکان دادم و کارت را پایین گذاشتم
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 سندی یکی از همکارانم به اتاقم آمد تا آنها راببیند  

 "وای باالخره یه مرد قلب ریچلو دزدید" 

 ولنتاین به اتاقکم سرک کشید  

"بهم اعتماد کن ،این هدیه کوچیکتر  از اونیه که 

 فکر میکنی" 

ویکتوریا و هلن می خواستند بدانند که رابطیمان  

 چطور پیش میرود

 به آنها گفتم 

 "من کلی پرونده دارم که باید روشون کار کنم" 

به خودم میگفتم که زمانی را که امشب با او  

 میگذرانم باید فقط مال خودم باشد  
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 مال من و او ! 

مخفیانه اینکار را میکردم  و این باعث میشد  کامال  

یک گناهکار را داشته باشم و من برای این گناه  حس 

 بیقرار شده و بدنم نبض میزند

 به او پیام دادم 

 +ممنونم+

 +امشب یجور دیگه ازم تشکر کن+

 او میدانست  

 هر دویمان میدانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد  

 نمیتوانستم برای اتفاق افتادنش صبر کنم  

من نتوانم   نگران بودم که روز به پایان برسد و
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چیزی بخورم یا بدون اینکه او در تمام افکارم باشد  

 به چیزی فکر کنم  

بنظر تمام افرادی که در دفتر هستند میدانستند که این  

 گل ها را سنت فرستاده  

آنها نمی توانستند جلوی فکرشان را بگیرند که  

ترکیب این گل ها  چقدر زیبا و عجیب است  چقدر  

در ممکن است هزینه اش  مرتب آراسته شده و چق

 شده باشد  

 ویکتوریا به اتاقم آمد و سعی کرد کارتم را باز کند  

 آنرا از دستش قاپیدم و در کیفم فرو کردم  

 "وای زیادی محافظه کار نیستی؟"
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ابروهایش گره خورد ولی بعد خندید و سرانگشتانش  

را روی یکی از گلبرگ های بنفش رنگ ارکیده  

 کشید و لبخند زد

 ترین نوع"",به

 "سرم شلوغه ویکی"

 آه کشیدم

 "مشغول بنظر نمیومدی" 

دستانش را به سینه زد و باسنش را لبه ی میزم  

 گذاشت  

"تو به یه جایی خیره شده بودی،یه جایی وسط این  

 گل ها" 
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 با شادی به گل ها اشاره کرد  

 " به چیزی نیاز داری ویکی؟"

اغوا  "آره،بهم بگو سنت معموال برای زنایی که قصد 

 کردنشونو داره گل میفرسته؟"

گوشه ی دهانش را باال رفت و وانمود کرد که فکر  

 میکند  

"هومم،من تا حاال نشنیده بودم همچین کاری  

 کنه،رازت چیه؟"

 به شیطنت خودش خندید 

"تو خیلی خوب و عالی باهاش بازی کردی مگه  

 نه؟"

@romansara_tarjome



 به این فکر کردم  

 که چقدر اغوا شده ام  

 و لمسش هستم که بیقرار بوسه

 که نمی توانستم بخوابم   

که نمی توانستم بدون اینکه حداقل یکبار او را درونم  

 حس کنم به نفس کشیدن ادامه دهم

 و متوجه شدم کسی که با آن بازی شده من هستم... 

حس میکردم که آب از سرم گذشته و در حال غرق  

 شدن هستم 

ش  ایستادم  و به آرامی پوشه ای را از زیر باسن

 بیرون کشیدم  و گفتم  
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"فوت و فن کاریه،حاال زودتر برو ،داری از هوای  

تازه ی گالی من نفس میکشی ،برو گل های خودتو  

 بگیر"

 وقتی او رفت  به گل های خودم نگاه کردم 

باشکوه و عالی بودند  و به شکلی که دوست داشتم  

 نفسم را بند میاوردند  

اندازه که این  به خودم قول دادم که امشب به همان  

 گل زیبا و خوشبو بود عالی بنظر برسم 

 

  

 

@romansara_tarjome



 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

 

 

 امشب خودم را شیکو پیک کرده بودم 

یک شورت توری صورتی که قسمت باالیش کمی  

چین داشت پوشیده بودم و همان چین در قسمت وسط  

 سینه بند توری صورتی ام هم وجود داشت  

هنگام راه رفتن  پیچ و    دامن تنگی پوشیده بودم که

تاب باسنم را نشان میداد و یک تاپ دو بنده ی نازک  
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عاجی رنگ  که اجازه میداد بند صورتی سینه بندی  

 که زیرش پوشیده بودم را ببیند  

میدانستم این چطور بنظر میرسید انگار که داشتم  

آشکارا  داد میزدم که من تو را به هر نحوی شده  

 می خواهم  

 یام داد که خارج ساختمان است او به من پ

جینا هنوز از سر کارش برنگشته پس  یادداشتی 

،مثل همان یادداشت هایی که وقتی با کمپ 'پایان  

 خشونت ' میروم ، برایش گذاشتم  

 +امشب بیرون می خوابم بوس بوس  

 ر}ریچل{ +
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بعد از یک ابدیت  ضربان قلب ،پشت رولز روییس  

 سوار شدم

 و او را دیدم  

 هم خودش را برایم آراسته کرده بود؟او 

در آن پیراهن سیاه وشلوار سیاهش آنقدر جذاب شده  

 بود که نفسم بند آمد 

موهایش بخاطر دوشی که احتماال تازه باید گرفته  

 باشد خیس است

دکمه ی باالی پیراهنش باز بود و آستینش را تا زده  

 و با دکمه ی باالی آرنجش آنرا مهار کرده بود  
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به پوست برنزه اش در آن لباس باعث   نگاهی 

 سرعت بخشیدن به تپش قلبم شد  

شیشه ی حریم خصوصی ماشین پایین بود و  سنت  

 انگار که این به سود من است زمزمه کرد  

 "اون نمیتونه مارو ببینه یا صدامونو بشنوه"

 نمیدانستم چقدر درمانده بنظر میرسم  

ش  ولی وقتی دستش را جلو آورد مرا بسمت خود

کشید و دستش را زیر تاپم لغزاند ،پوست برهنه ام  

 را لمس کرد  ،من خودم را نزدیک تر کشیدم  

 بوسه ی دیگری گوشه ی لب هایم زد و من لرزیدم  

 حاال گوشه ی دیگر لبم را بوسید  
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 لب هایش گرم ولی محکم بودند  

دستم را روی ران های سختش لغزاندم دلم می  

 ا نه  خواست بدانم که سخت شده ی

مطمئن نیستم شجاعتش را داشته باشم که دستم را  

 باال تر بکشم  

 دستم را باال بردم! 

 خیلی جذاب بود!

 پوستش زیر لباس..... 

 چشمانش سبز و خیلی تیره شده بود  

 زمزمه کردم 

 "کجا داریم میریم؟"
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 "خونه ی من"  

با لبش لبم را لمس کرد و به آنها نگاه کرد و بعد  

د پس می توانست کامال به من  سرش را عقبتر بر

 نگاه کند  

سعی کردم بینمان کمی فاصله ایجاد کنم  تا بتوانم  

 خودم را تحت کنترل نگه دارم

 "بیا اینجا ،می خوام نزدیکم باشی"

دستش را دور کمرم پیچید و با  انگشتش فشار 

 کوچکی به دنده هایم آورد تا مرا نزدیکتر بکشد  

ردن ضخیمش فشار  همانطور که لب هایم را به گ

 دادم حرارت در رگ هایم میجوشید 
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سنت ولم کرد و من دستم را باالی پیراهنش کشیدم و  

 او دستش را زیر تاپم لغزاند  

خودمان را حرکت دادیم بطوری که من درست وسط  

ران هایش نشستم ،بین لب هایش را لیس زدم و سنت  

جوری بدنم را تنظیم کرد که شق شدگی اش درست  

 هایم باشدبین پا

 با صدای خش داری گفت 

 "خیلی برات داغ کردم" 

وقتی شق شدگی اش را بین پاهایم حس کردم لذت  

 در درونم به جریان افتاد 

 می خواستم اینرا بدانم؟
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 خب حاال میدانم!

 آلتــش سخت بود!

 و بزرگ !   

سخت مثل فوالد و نبض دار جوری  که انگار   

هایم است نیاز  برای زنده ماندن به چیزی که بین پا

 دارد  

در عوض لبش بطرز باورنکردنی نرم و پر مانند  

 بود که با مالیمت روی لبم کشیده میشد  

 زمزمه کرد  

"می خوام همینجا طعمتو بچشم ،درست همینجا و  

 تمام شب بکنمت ،خدای من تو دلفریبی" 
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با چشمانش مستم کرده و با دستانش لذتم را بیشتر  

 کرده بود  

ارنشدنی ،افسار گسیخته و غیر ارادی  واکنش هایم مه

 بود 

 با بیقراری لبم را گاز گرفتم 

 نگاهمان در هم گره خورد  

 چشم ها ! 

 لب ها 

 چشم ها!

 لب ها 

 لب ها! 
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ناکهان فکر نچشیدن لب هایش غیر قابل تحمل بنظر  

 میرسید  

 همدیگر را بوسیدیم

 فقط یک لمس 

یک فشار و سرش را عقب کشید و به سختی نفس  

 نفس زد  

 دستش را پشتم کشید  

 "اینوچطور میخوای؟،سخت یا آروم" 

 جوری به من نگاه میکرد انگار که یک الهه هستم 

 "سخت...نه آروم....آروم بعدش سخت" 

 بسیار هیجان زده و دستپاچه بودم 
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همانطور که برایمان شراب میریخت با چشمانش در  

 حال بلعیدنم بود  

م  و وقتی من  شراب را نوشیدیم  و به هم نگاه کردی

جامم را کنار گذاشتم او نیز همینکار را کرد و مرا  

نزدیک تر کشید تا بتواند لبهایم را با دهانش از هم  

باز کند و شراب قرمزی که با طعم دهانش خوشمزه  

 شده بود در دهانم بریزد و من آن را نوشیدم  

 وقتی وارد آپارتمانش شدیم لبخند زد  

ردم که از هر سو نگاه  به البی رفتیم و من حس میک

 هایی از روی آگاهی بسمت ما نشانه گرفته شده

سنت دستش را دور بازویم پیچید و مرا بسمت  
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 آسانسور برد

 "تا حاال چند تا زن آوردی اینجا؟"

 او توجهات زیادی را جلب میکرد 

نمیتوانستم تصور کنم که روزی به این وضعیت  

 عادت کنم 

 " یه مدته کسیو اینجا نیاوردم"

 با نزدیک شدن به درها اعتراف کرد  

 "از وقتی تورو دیدم" 

 و ما تنها بسمت باال حرکت  کردیم 

 خندیدم

 "الزم نیست االن همچین چیزی بگی" 
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 "چرا االن  باید دروغ بگم؟" 

او مرا به خودش چسباند و سینه هایم از برخورد با  

 سینه اش به تب و تاب افتاد 

 "تو اینجایی ،مگه نه؟"

روی موهایم کشید و من با دیدن چشمانش  دستش را 

 احساس با ارزش بودن کردم 

 کنار گوشم زمزمه کرد 

"تو میزاری من هر کاری که دلم بخوادو باهات بکنم  

 مگه نه؟ پس چرا باید دروغ بگم؟"

 "تو واقعا کسیو نیووردی؟"

بنظر نمیرسید صدایم بتواند باالتر از یک زمزمه  
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 باشد

نقبض شده بود که تالشی بدنم از خواستن بقدری م

مفرط می خواست تا اینجا بایستم و نگذارم انگشتانم  

 و زبانم بدنش را طی کند  

 خدایا! 

 کشش من به او هیچ دلیل منطقی نداشت  

 هیچ دلیلی! 

 سرش را منشانه ی منفی تکان داد   

نگاهش صمیمی بود  چون او اعتراف کرد که اساسا  

کورد دار  برای همه چیز حتی خوددار بودن هم ر

 است  
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 از این فکر به فنا رفته بودم 

و بطور ناگهانی با کم رویی به گردنش خیره شدم  و  

 به آرامی از او پرسیدم

" در مورد اون مهمونی که نذاشتی من بیام  

چی؟...قرار نبود یه نمایش از ...از اون دخترا  

 ببینی؟"

با سر انگشتانم یکی از دکمه های پیراهنش را  

 نوازش کردم  

 چرا باعث میشد اینطور خجالت زده شوم؟

میترسیدم که ببیند که چطور حسودی میکنم ولی باید  

 میپرسیدم
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حس میکردم اینجا پیله ی تنهایی ماست و در حال  

حاضر هیچ کس نمیتوانست بینمان قرار بگیرد  و  

هیچ چیزی خارج از این فضای کوچک و عالیه ما  

 نیست  

یتوانسم تاندون ها و  گردنش خیلی مردانه بود و من م

 حرکت سیب آدمش را وقتی که جوابم را میداد ببینم  

صدایش گرم بود و نفس هایش موهایم را روی   

 کیجگاهم به حرکت درآورد  

" اون شب تو آیسباکس  راهی بود که میخواستم 

خودمو ،ذهنمو منحرف کنم  ..... و می خواستم با  

د  و تو   عیاشی اینکارو بکنم ،ولی تو یهو پیدات ش
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همون چیزی بودی که من می خواستم ذهنمو ازش  

 منحرف کنم  

و اون شب بخاطر جوری که بنظر میرسیدی داشتم  

 دیوونه میشدم"

آسانسور در پنت هاوس  ایستاد و من بخاطر اینکه  

سنت دستم را گرفت و به خانه اش راهنمایی ام کرد  

 سرخ شدم 

 ه بود  مغزم بخاطر لذت چیزی که گفته بود قفل کرد

 

در دومین مصاحبه ام با او وقتی که سوار ماشینش  

 شده بودم او با دوستانش تماس گرفته بود  
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در آن زمان توجهش به من جلب شده بود در حالی  

که من مجذوب بطری آبی که مینوشید شده بودم و  

حتی وقتی که آنرا همانجا روی صندلی گذاشت و  

....و حتی   رفت دلم میخواست از آب دهنیه او بنوشم

 نمیتوانستم بفهمم چه مرگم شدهـ

سنت مرا برای مصاحبه ی دیگری دید....من   

مطمئن بودم که توجهش را جلب کرده ام  ...ولی  

هرگز نمیدانستم که آن شب وقتی من از خواستن او  

روی تخت خودم را رها می کردم  او رفت و  

شهوتش به من را بین پاهای زن دیگری دفن کرد  و  

 شحال بودم که اینرا میدانستم  من خو
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الزم نبود او چیزی به من بگوید ولی با اینحال  

 اینکار را کرد 

 زمزمه کردم 

 "تو اغلب اینکارو میکنی؟" 

 "کردن یه زن دیگه با فکر خواستن تو؟"

مالکوم سرش را عقب برد ، بلند قهقهه زد و دستم  

 را فشرد  

و  "ریچل...من هیچوقت همچین کاری نکردم....نه ت

تجارت و نه تو سکـس ،تو چون یه خبرنگار بودی  

یه استثنا به حساب میومدی ،من هیچوقت کارو  

 ســکسو با هم قاطی نمیکنم" 
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"من کال این استثنا رو نادیده گرفته بودم....اینکه  

 کارو سکــسو با هم قاطی نکنم"

تقریبا اینرا به خودم گفتم و وقتی به این فکر کردم  

 با هم قاطی کرده ام سرخ شدمکه خیلی چیزها را  

لحظه ای از او دور شدم و به پنجره ی بزرگش که  

نمایی از  شیکاگو داشت   و هزاران چراغ  کوچک  

 که با غروب خورشید روشن شده بودند خیره شدم  

"منظرش  باورنکردنیه ،تو نمای  کامال متفاوتی از  

 کل دنیا داری هم اینجا و هم محل کارت" 

 ق ویوِی خونم شدم""همین االن عاش

 از پشت سرم صحبت کرد  
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بشدت نفسم را بیرون دادم ،پروانه ها را درون  

 شکمم حس کردم  

 و زانو هایم  سست شدند 

صدایش مانند پوست درخت بودخش دار  ،محکم  

 ،استوار،ثابت  و ریشه دار. 

وقتی با زبانش نرمه ی گوشم را به بازی گرفت  

 یه دادم احساس بی وزنی کردم و به او تک

لب هایم را از هم جدا کردم که نفسی بگیرم و متوجه  

آلـت شق شده ی بزرگ و برجستگی جلوی شلوارش  

 که به قسمتی از پشتم فشرده میشد شدم  

 اوه  
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 چقدر آن را می خواهم؟

 آنرا خیلی خیلی می خواستم!

او مرا برگرداند و سینه هایم را در مشت هایش  

 گرفت  

 نفس نفس زدم 

آمادم ،میتونیم از پیشنوازی صرف نظر  "من کامال 

 کنیم" 

 وقتی دستش را همانجا نگه داشت کمی اخم کردم  

 خیلی خب این واکنشی نبود که انتظارش را داشتم  

 کمی گردنم را کج کردم  

لب هایش تاب برداشت و چشمانش با شیطنتی برق  
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 زد  

"می خوام وقت بیشتری برای پیشنوازی بزارم  

 ریچل"

 اوه نه! 

 ازی بیشتر؟پیشنو

 قرار بود چقدر خیسی از من بیرون بکشد؟ 

همین حاالیش آنقدر بین پاهایم ورم کرده که 

 میترسیدم نتواند چیزی را واردش کند  

 "عوضی نباش ،من میخوامت" 

 "منم میخوامت"

 گوشه ی دهانم را بوسید  
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بعد به قسمت بار گرانیتی سیاهش رفت  و دو جام  

نشست  و به من   برای هردویمان آورد روی مبل

 نگاه کرد  

بخاطر جوری که نگاهم میکرد خیلی راحت بود که  

 تلف شوم  و از دست بروم  

 هر کاری بجز چیزی که میخواستم آسان بود 

 میخواستم!

 می خواستم!

 می خواستم 

 "بیا اینجا" 

 جام را به من تعارف کرد  
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 "می خوام بدونم هدیمو دوست داشتی؟" 

 شینت نوشیدم مگه نه؟""به اندازه ی کافی تو ما

 با آرامش جرعه ای نوشید  

اخم کردم و ناگهان دلم می خواست به همان  موش و  

گربه  بازی گذشته  برگردم  و به خانه ی خودم  

 بروم  ولی چیزی در حالتش جلویم را میگرفت  

 خیلی مردانه بود!  

 کامال متمرکز جوری که باعث خیستر شدنم میشد  

 دم چیزی که من آنجا میدی

انرژی و قدرت بود ...مردی که بر یک زن تسلط  

 دارد و این سخت تر از غرور من است  
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من هرگز رابطه ای نداشته ام  هرگز به مردی به  

اندازه ی او اعصاب خورد کن و در عین حال  

 مردی فراتر از جذاب ،جذب نشده بودم  

امشب از لحاظ جسمی با یک زن در درونم مبارزه  

 نه و هـرزه! میکردم ،زنی برهـ

پس من تاپم را باز کردم  بندش را پایین آوردم و  

 صدای افتادنش را روی زمین شنیدم  

بسختی با خودم مبارزه کردم که با اولین نگاه کاملش  

 به بدنم خودم را نپوشانم  

 اوه! 

 لعنت! 
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 واقعا مانند یک روســپی برهنه شدم؟

 آنهم جلوی سنت!؟ 

 فقط با سینه بندو شورتم 

 ال برهنه شده بودم  بله کام

 صدای خش دارش را شنیدم

"اگه میخوای اینکارو بکنی ،ترجیح میدم حداقل یه  

 رقص کوچولو هم همراهش برام انجام بدی" 

 غریدم

 "گـایــیدمت" 

 "ترجیح میدم  که خودم اینکارو بکنم}بگــامت{" 

چشمانم را باز کردم و او جرعه ای از شرابش را  
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 ا حریص کرد  نوشید و با لبخند کوچکش مر

 تستسترون مردانه در فضا پخش شده بود  

 دلم می خواست پیراهنش را پاره کنم  

 خدایا!دلم می خواست با او بی پروا باشم! 

 با او وحشی باشم!

بنوعی از درون این بی پروایی او به من کمی حس  

 امنیت میداد 

 به او گفتم  

"اگه یادت رفته باید بگم که من اومدم اینجا باهات  

 ـکس داشته باشم"سـ

 شــهوت شرم را از من گرفته بود 
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 آرام خندید و شرابش را کنار گذاشت   

 با عصبانیت غریدم

"ازت متنفرم سنت!من خودمو برات آماده کردم  

 حداقل منو بکـ..." 

 حرفم را برید خم شد و دهانش را به گوشم فشار داد 

 "هیییششش،فکر کنم از عصبانی کردنت خوشم میاد" 

نش را درون دهانم گذاشت ، دستانش را زیر  بعد زبا

 باســنم قرار داد و   زبانم را مکید  

صدای آرامش بهمراه مکیدن های حریصانه و با   

ولعش ،هیجان انگیز ترین و لذت بخش ترین  چیز  

هایی که تا بحال حس کرده بودم را درونم به جریان  
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 انداخت 

 نفس نفس زدم 

 "تو منو می خوای" 

ش بلند کرد جوری که انگار وزنی  مرا روی دستان

ندارم و همانطور که مرا به اتاقش میبرد با حلقه  

 کردن پاهایم دورش به او چسبیدم 

سنت مرا روی تخت گذاشت و من در آنهمه نرمی  

 فرو رفتم 

سپس دوباره عقب کشید و درست به اندازه ی من  

 نفس نفس میزد  

 چشمانش مانند گدازه های سبز رنگ بودند  
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شهوت  هفته های گذشته درونم در حال انفجار   تمام

 بودند

 "مالکوم..." 

التماس کردم که دکمه های پیراهنش را باز کنم و   

 لباسش را دربیاورم  

سنت لبه ی تخت ایستاد و گذاشت روی زانوهایم  

بنشینم و دکمه های قسمت سینه اش را باز کنم و بعد  

خودش باسرعت آنرا از شانه هایش  در آورد و  

گذاشت تا روی زمین بیفتد  در حالی که من انگشتانم  

را بسمت شیارهای عمیق شکم و سینه ی  صافش  

میکشیدم و لب هایم را به هر کجا که قرار میگرفت  
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 فشار میدادم  

 کمربندش را باز کردم و آنرا هم کناری انداختم  

موهایم را از پیشانی ام کنار برد و من دستانم را   

دم و روی تخت عقب رفتم پس  دور گردنش قفل کر

 او انتخابی نداشت بجز اینکه همراهم روی تخت بیاید  

 سرش را پایین آورد و دهانش داغ بود  

در حالی که دهانم را مزه مزه میکرد دستش روی  

 بدنم میلغزید  

 با باال رفتن دستانش دهانش بسمت پایین رفت

دهانش را باالی  سینه ام گذاشت و فقط از یک   

 ستفاده کرد تا قالب سینه بندم  را باز کند  دستش ا
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نفس هایش روی پوستم داغ بودند و زبانش  داغ و  

 خیس بود  

 نفس نفس زدم 

"خدایا،برای باز کردنش فقط از یه دستت استفاده  

 کردی" 

در حالی که یک دستش را باال آورد و با انگشت  

شستو اشاره اش نوک سینه ام را مالید  لبخندش را  

 حس کردم   روی پوستم

 لبخندش از بین رفت

 همینطور لبخند من! 

 با گرمتر شدن هوای بینمان نفس هایمان تغییر کر 
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در حالی که نوک یکی از سینه هایم و سپس نوک  

دیگر را لیسید  سرم کمی روی تخت چرخید  و موج  

هایی از لذت را پشت سر هم در درونم به جریان  

 انداخت  

 گفت  وقتی زبانش را روی نافم کشید 

"دیبز}دیبز معنای مالکیت هم میده بنحوی میگه بدن  

 ریچل مال منه{"

نوازش های نرمو خیس زبانش هرچه بیشتر وارد  

 نافم میشد مرا بیشتر میلرزاند  

وقتی دوباره باال رفت و دوباره نوک سینه هایم را  

لیسید  کمی خندیدم و بعد ناله کردم  بعد او شورتم را  
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وقتی ران هایم را از هم باز   از پاهایم در آورد  و

کرد و با چشمانش به  خیسی بین پاهایم نگاه میکرد  

 چشمانش حتی تیره تر هم شد  

من همانجا ماندم و نیاز را در صورتش بیاد آوردم با  

 موهایم که پشت سرم پخش شده  

 سینه هایی که سفت شده  

 او با چشم هایش در حال کردنم بود   

ورد و وقتی سعی کردم  دستش را از رانم باال آ 

 پاهایم را ببندم   گفت 

 "آروم باش" 

در حالی که انگشت وسطش را درونم فرو میکرد  
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 دوباره گفت 

 "آروم باش" 

حسش آنقدر خوب بود که روی تخت ولو شده بدنم  

را قوس دادم و ناله ی از خود بیخود شده ای از بین  

 لب هایم بیرون آمد  

 مکید  نوک سینه ام که در دهانش بود را  

در حالی که انگشتش را درونم حرکت میداد  با  

 صدای خش داری کنار گوشم گفت  

"با من خجالتی نباش،من می خوام وقتی خودتو رها  

 میکنی نگات کنمو صدای ناله هاتو بشنوم " 

 لذت بدنم را به لرزه انداخته بود  
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 لبخند زد و ناله ای کرد  

 دوباره با انگشتش آلتم را نوازش کرد  

حالی که انگشتش را دوباره درونم فرو میکرد  در 

 صدای آراَمش با نفس هایم در هم آمیخت  

 "خیلی زیباست،نمیتونم صبر کنم تا 'اینجا' باشم" 

حرکت های دایره وارش را روی گلیتوریسم شروع 

 کرد و کمرم با لمسش قوس برداشت  

با دندان های باالیی ام لب پایینیم را گزیدم و به  

 شلوارش نگاه کردم   برجستگی روی

 آنرا بشدت می خواستم

 در دستانم! 
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 در درونم ! 

 او خیلی زیبا بود 

 دلم می خواست روی زانو هایم بلند شوم

 آلتــش را بیرون بکشم  

 آنرا ببینم و لمسش کنم  

خم شوم و سرش را ببوسم سپس دهانم را باز کنم و  

 کل آلتش را تا آنجایی که میتوانم در دهانم بگیرم  

 م می خواست او ناله کند دل

 دلم می خواست هیچوقت مرا فراموش نکند

برانگیختن سنت در وجودم بسیار قدرتمند بود ولی    

 من از شهوت تقریبا فلج شده بودم و میلرزیدم  
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چشمانش شبیه یک گیاه سبز بود و هیچ گیاه زنده ای  

 قادر به رقابت با سبزی چشمانش نیست 

 سینه هایم را بوسید  

 ام را مکیدو مکید سینه 

 گلیتوریسم را میمالید و واژنم را لمس کرد 

لذت مرا از این دنیا جدا کرد  و سریع در دستانش  

 آمدم 

 سنت مرا در دستانش نگه داشت  

 "خدایا،نگاه کن چجوری داری واسه من میای" 

 با صدای خش داری گفت 

 "خیلی خوشگلی....میدونی که چقدر خوشگلی؟"
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 میکنم" "االن احساس زیبایی 

وقتی او شلوارش را در آورد من حرف ترغیب  

 کننده ای مثل  

 "لطفا..."گفتم  

 خدایا! 

باورم نمیشد انقدر حرام زاده شده باشم  ولی نمی  

 توانستم فکر کنم . 

 از حس نیازم برای پر شدن  درمانده شده و میلرزیدم 

درماندگی این روز و شب ها  و دانستن اینکه  این  

ست که من دزدکی  اینکار را  فقط لحظه ای گذرا

 کرده ام فقط باعث بیقرارتر شدنم میشد  
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سنت زیپ شلوارش را پایین کشید و من به معنای  

 واقعی کلمه کامال ساکت بودم 

 بنظر میرسید او هر روز روی بدنش کار میکند  

سینه هایش دو تکه ی صیقلی شده ، برنزه و باشکوه  

ج  بود  و عضالتش با هر حرکت یا کشش مو

 برمیداشت  

صدای ناله ای از خواستن از دهانم بیرون آمد و  

همانطور که او شلوارش را به همراه باکسرش پایین  

 میکشید او را دیدم  

همچنانکه او به من نزدیکتر شد طوفانی از شهوت   

 درونم سرازیر شد  
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 آلتش بزرگتر از آن بود که تصورش میکردم  

 لب هایم را لیسیدم 

اهم را در طول آلتش تا سر متورم  و با پریشانی نگ

وقطره ای درخشان از پیش انزالش روی نوک آلتش   

 گرداندم  

 نمیتوانستم....نمی توانستم صبر کنم  

 هر اینچ از او را درونم می خواستم

 هر اینچ از او را! 

وقتی متوجه سرخ شدن صورتم شد  لبخند زد و   

 بسمتم خم شد  

 با انگشتش آلتم را نوازش کرد  
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شتانش سریع حرکت میکرد و بعد انگشتش را با  انگ

شستش جایگزین کرد و در حالی که دهانم را مزه  

 مزه میکرد  گلیتوریسم را دایره وار میمالید

 دوباره شتابان به لبه ی پرتگاه نزدیکتر میشدم 

"بدنت خیلی  پاسخگوعه ریچل،تو با یه نگاه خیس  

 میشی حتی قبل از اینکه لمست کنم" 

 خودش را بین ران هایم جا داد  به آرامی 

 

 به بازویش چنگ زدم 

 "سنت"

ناله ای کردم و در حالی که او بسته ی کاندوم را باز  
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 کرد و روی آلتش کشید باسنم را به باال قوس دادم  

دستش را دور کمرم حلقه کرد ،باسنم را محکم  

 چسبید و چند اینچ از سر آلتش را درونم فرو برد

حکم چسبید و همانطور که چند  فریاد زدم ،او مرا م

 اینچ دیگر را درونم فرو میکرد  به من خیره شد 

 از خود بیخود شده بودم  

باسنم را با ولع حرکت دادم تا او را بیشتر درون  

 قسمت تپنده ی خود جای دهم 

باسنش را پایینتر آورد و آلتش را عمیقتر درونم 

 فشار داد   

 میکردم   سفتی و پری که نبض میزد را درونم حس
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 انگشتانم را بین موهایش چنگ زدم  

 بیشتر می خواستم 

 و از بیشتر میترسیدم  

 مالکوم صدایی ایجاد کرد که سینه اش لرزید  

درواقع میتوانستم لرزشش را مقابل سینه ام و  

 صدایش را کنار گوشم حس کنم  

 "االن می تونی  نفس بکشی؟"  

س  وقتی صدایش را شنیدم هر دویمان بسرعت نف

 نفس می زدیم 

لحظه هایی طوالنی مرا با آن چشمان سبز براقش    

نگاه کرد...و بعد او تمام راه را بدرونم طی کرد  و  
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کامال مرا پر کرد جوری که شکم هایمان بهم چسبید  

 و بدن هایمان بسمت هم قوس برداشت  

 صدایی از عمق سینه اش بلند شد   

 این صدای ولع و عطش او بود  

حس او به پیوند خوردن بدن هایمان به   این نیاز به

 هم بود  

هیچ چیزی نبود بجز حرکتمان و صدای خش خش  

 ملحفه های زیرمان  

همانطور که دهانش،لبم،پوستم و نوک سینه ام را  

 میچشید نفس کم آورده بودیم 

"یکم بیشتر طولش بده}دیر تر به ارگاسم  
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 برسه{...اوه خدا سنت" 

 دم  با هر فشار  احساس پری میکر

کمرم قوس گرفته و ناخن هایم را محکم روی  

 عضالت و شانه هایش فرو کردم  

 بین خنده و گریه ،فریاد و التماس بودم   

 نمیدانستم چه فکری کنم یا چه کاری انجام دهم 

 این مثل یک خواب خوب بود و یا یک کابوس!  

  

 کشش او بسمت من قدرتمند و غیر قابل انکار است  

رسیدم و در عین حال  از مقاومت  از فکر هایم میت

 کردن ناتوان بودم 
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 بیشتر می خواستم 

 گردنش را گاز گرفتم به پشتش چنگ زدم   

 سنت  

 سنت  

 سنت  

ناله میکردم و بطور نامربوطو مبهمی فکر کردم که  

 هیچ چیزی کافی نیست  

هیچ  چیز تا وقتی که  من راز هایش را نفهمم کافی  

 نیست  

 و 

 عشقش 
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 ترس هایش  

 ویاهایش ر

 قلبش! 

 تا وقتی درونم  به ارگاسم برسد مال من است  

 سینه هایم بینمان با هر حرکت تکان تکان می خورد  

بدنش قدرتمند و دقیق است چون داشت هر ضربه را  

 طوالنی تر میکرد  

 "و حاال؟"

همانطور که عمیقترو عمیقتر درونم فرو میرفت  

 باعث شد سرم را تکان دهم  

حرکتی کرد  و او  سرش را   عضالت برآمده اش
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 پایین آورد  

نوک سینه هایم را دوباره مزه کرد  و با دندان   

هایش  آنرا میگزید و با زبانش دردش را تسکین می 

 داد  

تحریک کردن هایش،معاشقه های شیطنت  

آمیزش،پیشنوازی اش همه ی این ها چون بهمنی از  

 شهوت،ویرانگر بود  

 وی دهانم گذاشت  فشار دیگری آورد و دهانش را ر

بدنش بی رحم بود  و هیچکدام از ما نمیگذاشت   

 دیگری نفس بکشد،فکر کند و یا متوقف شود 

 حتی یک دقیقه ی دیگر هم نمی توانستم تحمل کنم  
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چطور این سال ها را بدون این }سکس{ سپری کرده  

 بودم؟

 سنت از میان نفس های خشنش غرید 

 "و حاال ریچل؟"

قوس دادم ،ناخن هایم را به پشت  خودم را بسمت باال 

 گردنش چسباندم و ناله کردم

 "لطفا  سنت..."

 او با شستش گلیتوریسم را کمی مالید  

چشمانم در حالی که درخشش ارگاسم دیدم را کور  

 کرده بود، بسته شد 

 پوستم ذوب شد  و روحم  به پرواز در آمد
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 به خلسه ای دیوانه وار فرو رفتم 

ندم و حس کردم همانطور که او  خودم را به او چسبا

 هم آمد درون موهایم ناله کرد  

 بدنش روی بدنم با قدرت منقبض شد و لرزید

بعد از چند دقیقه که رویم ولو بود  متوجه شدم که   

 من به او وسواس پیدا کرده  و معتاد شده ام

 مبهوت  شده بودم 

دلم می خواست بدانم او با چند دختر اینطور 

و می خواستم خودم را  جزو یکی  عشقبازی کرده 

 از بهترین ها رتبه بندی کند 

 دلم می خواست دوباره اینکار را بکنم 
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 وسواس پیدا کرده بودم! 

 دلم می خواست بدنش را لمس کنم  

دلم میخواست بگذارم هر کاری که دلش می خواهد 

 با من بکند  

 دلم می خواست تا همیشه نفس نکشم

 ؟ عشقبازی....؟" "از چی خوشت میاد؟ســاک زدن

 کنار گردنش زمزمه کردم  

 "بهم بگو سنت" 

 "میدونی از چی خوشم میاد؟"

 با صدای خش داری کنار گوشم گفت

"کاری که  دلم می خواد بکنمو چند دقیقه دیگه بهت  
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 نشون میدم"

 او مرد زیباییست  

با عضالت باسن زیبا که باعث میشد آب از دهانم  

 راه بیفتد  

حمامش ناپدید شد روی تخت  به محض اینکه در  

 نشستم  و اتاق خوابش را بررسی کردم  

 قبال واقعا توجه نکرده بودم  

اتاقش کامال مینیمالیستیست}ساده گرا{...تقریبا بی  

 آالیش.... 

 تقریبا بی احساس  

 تقریبا یخی،مثل چشمانش! 
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هیچ عکسی حتی از مادرش یا دوستانش  وجود 

 نداشت  

مسابقه ،فراری های   ولی عکس هایی از ماشین های

 قدیمی  در تمام اتاق وجود داشت

فکر میکنم او مردیست که به اسباب بازی هایش  

 بیشتر از مردم اهمیت میدهد  

 اسباب بازی هایش بنوعی برایش مهم هستند  

با صدای بلند که امیدوارم  بتواند از حمام صدایم را  

 بشنود گفتم

تختت  "باید یه روکش خزمانند فانتزی واسه روی 

 بگیری" 
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همانطور که ملحفه را روی سینه هایم میکشیدم 

 لرزیدم  

ناگهان به او که در آستانه ی در حمام بود نگاه کردم  

و او شبیه مردی بود که دائما باید با او عشقبازی  

 کرد  

 نه بخاطر اینکه او جذاب است   

بلکه به این خاطر که او  حاال با من عشقبازی کرده  

 تر و مالیمتر است و انرژی اش آرام

وقتی برهنه از حمام بیرون آمد من آن نگاه خمار و   

 پلک های  نیمه بسته را دوست داشتم 

وقتی مرا  که موهایم روی شانه هایم افتاده و بقیه ی  
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موهایم  زیر ملحفه ای که بدن برهنه ام را پوشانده ،  

 دید ،نیشخندی زد و گفت 

 "تو حس خوبی میدی ریچل"

 چشمانش ... 

 ه خدا قلبم ...او

 چشمانش تشنه تر از چیزی بود که تا بحال دیده ام  

 کامال سرخ شدم 

 ادامه داد 

"سر هر چیزی شرط میبندم که مزه ی خوبی هم 

 میدی" 

 اوه  
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 لعنتی! 

 او واقعا از این حرفش منظور داشت   

 نگاهش به پاهایم بود   

 زیر ملحفه ها وا رفتم     

با ترکیب   مردمک چشمانش تیره و نرم هستند 

 عجیبی از عالقه و نیاز و..... آلتش....اوه!

"نمیدونم ،....تا حاال خودمو مزه نکردم...میدونی 

 "... 

 همانطور که بسمت تختش میامد ابرو باال انداخت  

دلم نمی خواست مرا از خانه اش بیرون بیاندازد یا   

چنین چیزی پس ملحفه ها را کنار زدم و شورتم را  
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داشتم و پوشیدم  و با حالتی عصبی از روی زمین بر

 توضیح دادم

"مطمئن نیستم موضوع چیه}که سنت قراره باهاش  

چکار کنه{ ولی نمیتونم هیچوقت اینکارو بکنم  

 ،احساس میکنم بیش از حد در معرض دیدم"

وقتی ایستادم  جلویم ایستاد و فقط دستش را باال پایین  

 و دور شورتم حرکت داد  

وقتی که با انگشتام واژنتو  لمس  "این خیلی فرقی با 

میکنم نداره با این تفاوت که  اینبار با زبونم نوازشت  

 میکنم" 

"چرا می خوای اینکارو بکنی چرا مردا از اینکار  
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 خوششون میاد؟"

 با دهان بسته خندید و مرا روی تخت برگرداند 

 "الزم نیست اینو بپرسی وقتی میتونی خودت بفهمی"

در آورد  و من همین حاال هم شورتم را از پاهایم 

عصبی بودم و نمیدانستم برای کاری که میخواست  

بکند چه می توانم بگویم و از همین حاال هم ریه 

 هایم سنگین شده   

 "قول بده اگه ازت خواستم بس کنی" 

 با اعتماد گفت 

 "تو اینو ازم نمی خوای" 

 دستش را باالی رانم گذاشت  
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 "قول بده" 

 دم" "کاری نکن بهت قول ب 

 "چرا؟"

"چون من همه ی قول هامو میشکنم و قول دادن  

 بهت فقط باعث میشه یه قول دیگه رو هم بشکنم"

 "چرا قوالتو میشکنی؟"

 "چون میتونم ...پاهاتو باز کن"

 زانوانم را از هم باز کرد  

 از انتظار و پریشانی به خود پیچیدم  

بین پاهایم خم شد  و ران هایم را به آرامی در   

 نش گرفت و از هم بازشان کرد  دستا
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وقتی به من نگاه کرد لب هایش را لیسید  و فکر  

نکنم که متوجه شده باشد که او هم مثل من به من  

 شهوت و عالقه دارد  

 "اوه نه" 

وقتی سرش را پایین آورد خنده ی عصبی کردم و با  

 چنگ زدن به موهای سیاهش جلویش را گرفتم  

 "این خیلی شخصیه من نمیتونم"

 دستش را  روی منحنی های بدنم کشید  

 چشمانش میدرخشید 

 نه با لبخند بلکه با چالش 

 با صدای خشن و با حرارتی گفت 
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 "بزار مزتو بچشم"

  

وقتی لب هایش به شکم ،ناف و پاینتر حرکت کرد  

 ساکت و آرام شدم 

اول بخاطر اینکه بدنم را روی تخت نگه داشته 

 اعتراض کردم

 "مالکوم" 

ی که زد  بدنم منقبض شد و دستم را باالی  اولین لیس

 موهایش نگه داشتم و آماده بودم تا جلویش را بگیرم  

 "اگه مزه ی خوبی نداشته باشم چی"

نوک زبانش را روی گلیتوریسم چرخاند،و درونم  
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 فرو برد  تا تمام حواسم را قتل عام کند  

 "ممم مزه ی خوبی میدی" 

   به آرامی لیس زد  و مزه مزه ام کرد 

به بین پاهایم نگاه کردم و دیدم که چشمانش بسته 

 است  

 مژگانش شبیه دو هالل ماه بودند 

آرام شدم و اجازه دادم دستم موها و پشتش را لمس  

 کنند  

و وقتی زبانش جوری سخت درونم رفت انگار که  

 درون دهانم را میبوسید ناله ی آرامی کردم 

 دستخوش احساسات شده بودم
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 ق العاده ای" "تو این کار فو

ناگهان حس کردم که نمیتوانم یک جمله ی واحد را  

 شکل دهم شاید کمتر از چند کلمه! 

سنت انگشتانش را به قسمت داخلی رانم کشید  و  

شستش را نوازش گونه روی گلیتوریسم حرکت داد  

 و هیییششییی کرد تا جلوی حرف زدنم را بگیرد  

را  وقتی لذت باال گرفت سقف تار شد و من لبم 

 لیسیدم و به نفس نفس افتادم 

وقتی آمدم}ارگاسم{ و به خود پیچیدم  باالی تخت را  

 محکم گرفتم  

 فوق العاده بود!
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 بطرز دلپذیری بی حس شده بودم 

هنوز هم نفس نفس میزدم در حالی که سنت همانجا  

 در حال بوسیدنم بود  

در عوض سرعتش را بیشتر کرد و به سمت باال آمد  

 فم،شکمم،بین سینه هایم  را بوسید باالی آلتم ،نا

 و بعد کاندوم را درآورد و ماهرانه روی آلتش کشید  

 بدنش برای اینکار ساخته شده 

 تا اینگونه مرا بکند! 

 تا اینگونه مرا به لرزه بیاندازد  

 من یک از هم پاشیده ی معتاد  لرزان بزرگم  

یک از هم پاشیده ی معتاد لرزان بزرگ که 
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او مرا زیر بدنش نگه داشته و خوشحال است که   

 کثیف ترین و سکسی ترین چیز ها را به من میگوید  
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 من باید بروم. 

سنت روی تخت چنان شهوت انگیز بنظر میرسید   

که وقتی لباس هایم را پوشیدم و بسمت تخت رفتم  

 تقریبا نمیتوانستم دیدنش را تاب بیاورم  
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جا افتاد فکر نکنم که هیچکدام از ما  هر اتفاقی که این

 بخواهیم با آن روبرو شویم  

 مخصوصا او !

یکبار به من گفته بود که هم خواب نمی خواهد...یا  

نمی تواند با کسی بخوابد  گرچه قبال با اوخوابیدم  

 ولی این خیلی متفاوت است 

 اگر پشیمان شده باشد پس من نمی توانم اینجا بمانم  

 و نمیمانم... 

وقتی او به ارگاسم رسید حس کردم که دیوار بزرگی  

 را دورش ساخت  

اسمم را بلند  و سخت فریاد زد مانند فریاد جنگ که  
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 باعث شد همان لحظه از هم بپاشم  

 بعد هر دویمان ساکت ماندیم 

وقتی که سنت از شر کاندوم راحت شد دوباره به  

تخت برگشت ،همانطور که تلفنش  به صدا در آمد   

 باره مرا لمس نکرد  ،دو

آرام لباس هایم را پوشیدم   و مشتاق بودم که به  

تخت خودم برگردم  جایی که بتوانم  این اتفاق را  

 بهتر پردازش کنم و یا سعی کنم  فراموشش کنم  

او فقط دستش را پشت سرش گذاشت و به من خیره  

شد و شنیدم که به راننده اش زنگ زد که مرا به  

 خانه ام ببرد  
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 داحافظ سنت" "خ

 او سر تکان داد  و صدایش را شنیدم که زمزمه کرد  

 "رسیدی خونه بهم خبر بده ریچل"

 وقتی به آسانسور رسیدم گفتم

 "بهت اطالع میدم" 

 و بمحض رسیدن به اتاق خوابم به او پیام دادم 

 +رسیدم خونه+

 +هنوز میتونم مزتو حس کنم+

 خندیدم و روی تختم خزیدم 

کردم و به آن بخش بزرگ ،سخت   درون بالشتم ناله

 و زیبا از بدنش فکر کردم  
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 ودر اتاق خالی نالیدم  

 "منم دلم می خواد بچشمت"
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 فصل بیست و یک  

 

 

 

 

 ♤رابطه♤
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 دیوار نظرات فیسبوک:

سنت ،بین عکسات یه دخترو توی کشتیت دیدم   

،شرط میبندم اونم فقط برای خوشگزرونی آخر  

 هفتت بوده 

 : توییتر

»@مالکوم_سنت ،سالم مطمئن نیستم شمارمو گم  

کرده باشی،من دینا هستم توی آیسباکس همو دیدیم  

 ...باهام تماس بگیر « 

 »،لطفا فالوم کن @مالکوم_سنت«

 اینستاگرام: 

»اون دختر توی کشتی تفریحیت  کیه سنت؟مطمئنم  
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 یه ساعته دلتو میزنه«

را  بعد از  بررسی کردن توییتر سنت تلفن همراهم 

 کنار گذاشتم و بسمت تخت رفتم 

 باز هم او را می خواستم

نور ضعیف صبحگاهی از پنجره داخل آمد و روی  

 بالشتم  افتاد  

 تصور کردم که او روی آن بالشت دراز کشیده  

ملحفه ها کمی روی باسنش را پوشانده و من هم  

همینجا نزدیکش هستم  پس میتوانم صورتم را روی  

 گردنش بکشم  

 ثل کاری که دیروز کردم  درست م

@romansara_tarjome



 بله  

 این جوری بود که میتوانستم او را تصور کنم

 مهم نیست  

 احتماال دیگر این اتفاق نمی افتاد  

 بیادم آمد که او فورا بعد از آنهمه گرما سرد شد

 هنوز هم دیشب مثل یک خواب بود  

 یک خواب شگفت انگیز! 

  احتماال باید حاال پشیمان باشم چون نباید کاری که

 کردیم را انجام میدادیم  

 ولی نمی توانستم

 هر بار که یادم میامد بدنم سست میشد 
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 حتی باورم نمیشد چنین حسی دارم  

اگر فقط می توانستم وقتی کنارش نیستم ، همه چیز 

را درون خودم بریزم و به عالم هپروت نروم  خوب  

 میشد

 اعتماد بنفس از او تراووش میکرد  

 و تاب آورده بود  جوری که او مرا به تب 

 جوری که باعث شد فریاد بزنم

 جوری که خودش را کنترل میکرد تا ارضا نشود 

 جوری که با دهانش مرا مزه مزه کرد  

 جوری که خودش را بین پاهایم  فرو برد 

 حاال خیلی احساس آرامش میکردم  
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می توانستم تمام روز روی تخت دراز بکشم و شب  

 گذشته را به خاطر بیاورم  

 لی و

 من باید  

 با جاذبه ی تخت  

 مبارزه کنم 

 باالخره از تخت دل کندم  

 دندانم را مسواک زدن  و بسمت آشپزخانه رفتم 

 برای دیدن جینا به دورو ور نگاه کردم  

میدانستم کاری که انجام دادم  اشتباه و عمال  

 خطرناک است  
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اثبات خطرناک بودنش این است که من در مورد  

 بیدم به دوستانم چیزی نگفته ام  اینکه با سنت خوا

 ما درمورد کوچکترین چیز ها حرف میزدیم

من هر روز با جینا و وین حرف میزدم حتی اگر  

 حرفی برای گفتن نداشته باشم 

 ما معموال حرفی برای گفتن نداریم بجز اینکه

 "من تا خرخره بستنی خوردم"

 من جواب میدادم  

 "این خیلی خوبه"

 و:

ی در سیاتل  }فیلمه{رو دیدم باورم  "دوباره بی خواب

@romansara_tarjome



 نمیشه بعد از اینهمه سال  هنوزم انقدر عالیه"

"اوه من عاشق مگ رایان و تام هنکس }بازیگرای  

 فیلم بی خوابی در سیاتل{ هستم 

اصال االن این دو تا کجان؟مگ کجاست؟ دلم براش  

 تنگ شده..." 

بعد از  سه سال سکس نداشتن با یک مرد خوابیدم  

نهم با وجود خوابیدن فقط با دو پسر در زندگی  .... آ

ام  که هیچکدام حسی به من ندادند که باعث شود  

درباره اش پیش کسی جار بزنم .... وبطور قطع 

بطور چشمگیری درخور طبقه بندی کردن  با سنت  

 نیستند 
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خوابیدن با سنت در مقیاس ریشتر ،ده بود  و آنها  

 صفر!

ردن خودم  و بیشتر  این سزوار جار زدن ،سرزنش ک

 جار زدن است  

سزاوار صرف یک روز کامل برای رویا  

 پردازیست  

 اگر واقعا از من خوشش بیاید چه؟

 اگر دوباره این اتفاق بیفتد چه؟

 اما چون این درباره ی اوست  

 و چون این درباره ی من است  

و چون  همه چیز پیچیده تر شده نمی توانستم چیزی  
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 بگویم  

 ن موضوع را به کسی بگویم  نمیتوانستم ای

و وقتی اینهمه در آن گیر افتاده ام نمی توانستم  

 نظرات و نصیحت های بقیه را در این مورد بشنوم 

 جینا پرسید 

 "چه خبرا؟"

 با لکنت زمزمه کردم 

 "هیچی،می خوام برم بنویسم"

 بسمت لپ تاپم رفتم  

 به هیچ وجه هیچ چیزی نمینوشتم  

کیبورد را نوازش میکرد    فقط درحالی که انگشتانم
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 نگاهم به تلفنم بود 

 خدایا  

 من تبدیل به چنین هرزه ی لعنتی شده بودم 

خودم را مجبور کردم که نفسی که حبس کرده بودم  

بیرون دهم   و پیامی که همین حاال برایش فرستاده  

 بودم بخوانم : 

 +امشب؟+
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 او جواب داد  

 +امشب+

 

 

 شب را با کالن و تاهو گزراندیم  ما 

هنوز هم باورم نمیشد که  برنده شدن سنت را در  

 بازی میکنن{ تماشا کردم   Xboxبیسبال } دارن 

 دوستانش هم یک دور برنده شدند  

 آنها در آپارتمان تاهو فریاد میزدند  

تاهو شبیه یک مرد دیوانه دور سالن خانه اش   
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ون یه دور برده  میدوید و به سینه اش میکوبید }چ

 ذوق مرگ شده{

کالن یک بطری شامپاین را باز کرد و همیمان را با  

 آن خیس کرد  

وقتی سنت پیراهنش را در آورد و توپ را باال آورد  

و بسمت تلویزیون پرت کرد  با دیدن عضالتش  آب  

 دهانم راه افتاد 

 "گایــیدمش...آره" 

در حالی که بسمت جلو میرفتم نگاهش را روی من  

 نگه داشت  

 تاهو گفت 
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"هی ما زمان خوبیو با هم میگذرونیم چرا به  

 دخترا}وین و جینا{زنگ نمیزنی که بیان" 

"نه ممنون،چرا پنجه هاتو از دخترای من دور  

 نمیکنی؟"

 سنت گفت 

 "در واقع ما مواظبشونیم"

 به او نگاه کردم و او نیز نگاه معنا داری به من کرد  

 بیاییم خونت"  "امم،سنت ،هی ،میتونیم بعدا

 سنت گفت  

 "بعدا" 

نمیدانم چرا ولی همین حاالیش هم دیوانه وار در  
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 حال لرزیدن بودم 
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پنجاه دقیقه بعد ما در اتاق خواب سنت بودیم و من  

 خودم را دورش پیچانده بودم
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برای دهانش بی تابم  و ما دوباره یکدیگر را  

 بوسیدیم

 تیم ما برهنه هس

سینه هایم لخت است تا بتواند با نوک سینه هایم  

 بازی کند  

 دستانش را روی بازو ها و ستون فقراتم کشید  

در حالی که وضعیت نشستنمان را عوض کردیم او  

 نشست و پاهایم را دور کفلش حلقه کرد  

از این حس که زیرم چقدر کلفت و سخت است  

سیدن فک هیجان زده بودم و نمی توانستم دست از بو

 و لب هایش بردارم  
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آنقدر سخت شده بود که وقتی باسنم را بیشتر به او  

 فشار دادم ناله ای کرد  

 خدایا او واقعا مرا می خواست... 

 پرسیدم 

 "این هیچ معنی نمیده درسته؟"

نفس نفس میزدم و کامال آماده و خیس  بودم،برای  

همین کمی خجالت کشیدم چون انگشتانش همین حاال 

 مانجا بود هم ه

 "درسته"

زبانش را روی گوشم کشید و انگشتانش را لبه های  

 آلتـم حرکت داد  
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همانطور که به آرامی روی پایش حرکت میکردم و  

سختی آلتش را با خیسی ام تحریک میکردم  نگاه  

 خشنی  روی صورتش نقش بسته بود

 تا اینکه کنار گوشم خرناس کشید  

یچل{زندگی کنه آدم  "یه مرد برای اینکه اینجا}آلت ر

 میکشه"

 باسنم را گرفت و به پایین کشید     

 در این موقعیت کامال از او پر میشدم  

 چشمانمان روی هم قفل شده بود   

لبم را لیسیدم و او نگاه مردانه اش را به هر قسمت  

 از من که میتوانست معطوف کرد  
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دستش را پایین آورد و از  کپل ها و پشت رانم   

و در حالی که من رویش تکان تکان می  پایین رفت 

 خوردم نرمه ی مچ پایم را  مالید  

 

 سینه هایم باال و پایین میپرید 

روی  تخت دراز کشید و در حالی که دستش از  

شکمم پایین رفت و گلیتوریسم را پیدا کرد و مالید به  

 من نگاه میکرد  

 با صدای خش داری زمزمه کرد 

 "به خودت نگاه کن" 

و آورد تا سینه هایم را بمکد که باعث  سرش را جل
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 شد مردمکم  به باالی چشمانم بچسبد 

 کنترلم را کامال از دست داده بودم و ناله کردم 

 "مالکوم" 

دستانم را روی شانه هایش گذاشتم  و از عضالنی 

 بودنشان لذت بردم  

 ناگهان صدای در را شنیدیم 

ثانیه ای رویش از حرکت ایستادم ولی او خیلی  

گ بود و درونم را از خودش پر کرده بود  پس  بزر

 نمی خواستم از حرکت بایستم  

 "هیسسس"

 او نشست و باسنم را  روی خودش محکم نگه داشت  
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 "اونا فقط بچه هان ،نمیان این تو"

نوک سینه ام را به دهان گرفت   سرم را از لذت  

عقب بردم و وقتی دوباره درونم حرکت کرد از لذت  

 شدم   داغ و خالص  پر

 دوباره صدایی شنیدیم  

 ناله کردم 

 "مممم" 

 از او لذت میبردم  

 هر نبضی در بدنش را حس میکردم  

 آنها فریاد زدند

 "سنت"
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 سنت سرش را بلند کرد  

 "سرم شلوغه"

 خدایا  

 اوه نه! 

 نمیتوانستم! 

از روی ران هایش بلند شدم  او را از خودم بیرون  

 کشیدم 

از آن بودم که   بعد از شنیدن آن حرف پریشان تر

 ادامه دهم  

 "نه، بیا اینجا" 

دستانش دور من قفل شد و دوباره به آرامی مرا  
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 بسمت خودش کشید  

 

 "اونا می خوان بدونن من با تو اینجام یا نه"

همان طور که از خجالت به خود پیچیدم و خودم را  

آزاد کردم و مشغول جمع کردن لباس هایم شدم  

 هیییسی کرد

 "خب؟"

که شورتم را تنم کردم و سینه بندم را سر    در حالی

 جایش برگرداندم  حالت صورتش جدی تر شد  

"خب من نمی خوام برای بقیه ،فاحــشه ی جدیدت  

 باشم ،این فقط بین منو توعه"
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 تاپ و دامنم را پوشیدم و او شلوارش را باال کشید   

هنوز هم سخت بود  و حالت صورتش حاال دور  

 بنظر میرسید  

 ا دورم پیچید  دستش ر

 "اینجا بمون و من از دستشون خالص میشم"

 چشمانم را بستم 

لمسش محکم و متقاعد کننده بود و دعوتم میکرد که  

بمانم و راهم را بسمت موها ،لب ها و خودش ادامه  

 دهم

 زمزمه کردم 

 "بیخیال" 
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 "مطمئنی؟"  

لمس دستش روی چانه ام لرز های داغی را درونم  

 ن دادم فرستاد و من سر تکا

 در سکوت بیرون رفتیم 

او یک فنجان قهوه برایم آورد و برای خودش، از  

 اتاقک شراب  

 یک بطری شراب برداشت 

 "سالم داداش!"  

 تاهو به کالن گفت  

 "بزن قدش" 

 و آنها دستشان را به هم کوبیدند  
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سنت در سکوت نگاهی به آنها کرد که واضحا 

 میگفت 

 چرا اینجا هستید؟

 "خب،سالم ریچل"

تاهو ابروهایش را برایم به باال و پایین تکان داد و  

او و کالن کنار هم روی مبل بزرگ چرمی وسط 

 سالن نشستند

 تاهو به من گفت  

"می دونی ریچ ،مردم در مورد تو خیلی ازم 

میپرسن مخصوصا ،آشناهای قدیمی سنت}منظورش  

 دخترای قبلی که تو زندگی سنت بودن{"
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ن افتتاح  'رابط' دنبال  "میتونم تصورش کنم،از زما 

کننده های  اینستاگرام،فیسبوک و توییترم به طور  

 صعوری باال میره" 

 تاهو اضافه کرد

 "کالن حتی بیشتر از من مورد بازجویی قرار گرفته" 

"چون تو یه مرد دیو صفتی دخترا تا حدودی ازت  

 میترسن"

 کالن برای تاهو سر تکان داد و به من نگاه کرد  

ه سن بلوغ نرسیده بخاطر این سنت  "تاهو هنوز ب

 میزنه  له و لوردش میکنه" 

 خندیدم  
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هر دو به من نگاه کردند  انگار که منتظرند  

موضوع را توضیح دهم  ولی من نمی خواستم 

 برایشان چیزی را توضیح دهم 

 فکر میکنم آندو بیش از حد از سنت میترسند 

در تالش برای یادداشت برداری ذهنی بودم ولی  

تا آنها در مورد  وایتساکس}تیم بیسبال{ صحبت  عمد

 میکردند 

به بدنم کش دادم و فنجانم را روی میز گذاشتم سپس 

 بالشتک کوچک را در آغوش گرفتم 

سنت روبرویم نشسته بود شاید به این خاطر که به او  

گفته بودم نمی خواهم دوستانش فکر کنند که برای او  
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 یک فاحــشه هستم 

 خند زدم  با تشکر به او لب

 او نیز به من لبخند زد و جرعه ای از شرابش نوشید

سعی کردم که خودم را متقاعد کنم که اگر به خانه  

بروم بهتر است...گرچه بدنم از فکر ندیدنش  

 اعتراض میکرد  

تا اینکه... نمی دانم چه وقتی بود که تاهو با صدای  

 بیغیدی گفت 

 "دختراش دارن میان اینجا" 

 ا صدای تقی پایین افتاد  فنجان قهوه ام ب

 "چی؟" 
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 "آره من اونا رو دعوت کردم"  

 "تو؟ تو چطور اصال دوستامو میشناسی تاهو؟"

 "جینا؟ جینای باطراوتو شاداب؟"

 تاهو پوزخند زد

"سنت شمارتو داره و شماره ی ثابت خونتو هم از  

 سنت گرفتم" 

به مالکوم خیره شدم و وقتی اونیز با آن نگاه مصمم  

 ره شد آنها برق میزدند  به من خی

 و ادعای تاهو درست بود  چون 

پانزده دقیقه بعد وین و جینا با لباس هایی تاثییر گذار  

 به خانه ی سنت آمدند  
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آنها کمی با دهان باز به دورو اطرافشان نگاه کردند  

و من تقریبا برایشان متاسف شدم که اینقدر طول  

 کشید تا خودشان را جمع و جور کنند  

ها آنها را به اتاق نشیمن با تلویزیون بزرگ با  پسر 

 صفحه نمایش غول پیکر بردند  

 "خب دخترا چه خبرا؟"

 تاهو مستقیما رو به جینا پرسید

"خب شما تو آسانسور با اون شورو هیجان داشتین 

 در مورد چی بحث میکردین؟"

 "آممم.." 

 وین با دودلی گفت 
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 دیم" "داشتیم در مورد زندگی عشقی ریچل حرف میز

 بی اختیار از دهانش پراند 

"اینکه چطور بدون یه مرد تو کل زندگیش این  

زندگی کاملو داره،واقعا هیچوقت حتی یه دوست پسر  

 هم نداشته"

 "واقعا؟" 

 تاهو پرسید

 "اون شبیه یه باکره یا همچین چیزیه؟"

آرامشی  سرد  از نزدیکیه مالکوم حس میشد و بعد  

 او غرید

 "رفیق ریچلو من..." 
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در برابر نگاه خیره ام ساکت شد  و بعد  سکوتی بی 

 پایان حکم فرما شد 

 تاهو پرسید

 "شما چی؟"

 ابروهایش را باال برد و با حالتی سوالی نگاهم کرد  

 جینا تکرار کرد  

 "شما چی؟"

مالکوم همچنان ساکت بود انگار تازه متوجه شد که 

 دوست ندارم دوستانم فعال بدانند  

م او قرار است به آنها بگوید ما چه از اینکه نمیدانست

 رابطه ی کوفتی با هم داریم آشفته شده بودم  
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 خب! ما چه رابطه ای با هم داشتیم؟

 وین گفت 

"شما دو تا با هم می خوابین؟ یا مسیح،باید یه چیزی  

 تو دهنم بچپونم تا خفه خون بگیرم" 

 تاهو پیشنهاد داد

  "اگه می خوای اینکارو بکنی من میتونم کمکت 

 کنه}مردک چندش{"

 "چیزی نیست واقعا " 

فورا شروع به توضیح دادن کردم تا دوستانم را که  

 شوکه شده بودند آرام کنم 

 "ما فقط دوبار با هم رابطه داشتیم ...خب..." 
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از نحوه ی گیج و سردرگم دوستانم به خودم کامال  

آگاهم و مالکوم در سکوت در حال بررسی موقعیت  

 بود 

 تاهو خندید

ط دوبار رفیق؟و بنظر نمیرسه اصال دفعه ی  "فق

سومی درکار باشه}سنت به این مشهوره که با یه زن  

 فقط چهار بار می خوابه{" 

 "خفه شو عوضی ،اون تو محدوده ی منه " 

 مالکوم از میانمان گذشت و کنارم روی مبل نشست  

سرش را خم کرد و بوسه ای روی گیجگاهم گذاشت  

که فقط من بتوانم بشنوم  و با صدای خشدار و آرامی 
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 گفت 

 "این بوسه ی جانانه فقط مال منه" 

 "مالکوم" 

می توانستم قسم بخورم که از ریشه ی موهایم تا  

 نوک انگشتان پایم سرخ شدند  

 "به پوستت نگاه کن چه صورتی شده"

 خنده ی آرامی کرد  واضحا سرگرم شده بود 

روی صورتش لبخندی داشت و چشمانش تاریکو  

 ند  براق بود

 

 "دوبار؟"
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بخاطر شوکه شدن، جینا با تاخییر واکنش نشان داد و  

 فوران کرد  

 "و تو فکر نکردی که باید به بهترین دوستات بگی؟"

در حالی که همه با کنجکاوی نگاهم میکردند  سنت  

به سمت اتاق  شیشه ای خنکی  که پشت بار بود  

رفت یک بطری برداشت سپس چند گیالس برداشت  

 برگشت و بسمتمان

 "بنظر نمیرسید زیاد مهم باشه" 

 معذب شده بودم  

 "با دقت نگاه کن"

جینا اخم کرد و با نشان دادن سنت دوباره تکرار  
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 کرد

 "با دقت نگاش کن...این مهم نیست؟" 

 جینا به سنت و بعد به من نگاه کرد 

 تکرار کردم 

 "این مهم نیست" 

 کالن به دنده ی سنت کوبید 

 خیلی بده مرد" "اوه ه ه ه ه ه ه این 

 تاهو گفت 

 "تو یه اسب چموشی"

خدایا ،بنظر این مرد وسواس اینرا داشت که همه را  

 به یک حیوان تشبیه کند 
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"شما تمام مدت در حال جنگ و جدل با من   

بودین،شرط میبندم اگه بهتون میگفتیم همین االن 

 داشتین دادو هوار میکردین" 

خیره شده   مالکوم در حال ارزیابی از من در چشمانم

 بود و با صدای آرامی زمزمه کرد  

"ریچل یه خانومه}در جواب تاهو که گفت باکرست  

"} 

 مانند گوجه سرخ شدم

 نگاه مالکوم کامال در حال حرف زدن با من بود  

 قضیه چه بود؟

"لعنت،شرط میبندم وقتی ما از اینجا بریم با  
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خانم}کنایه میزنه چون سنت گفت ریچل یه خانومه{  

 دل  خواهی داشت" جنگو ج

 سنت زمزمه کرد

 "T"بیخیال شو ،تی

در حالی که شرابش را تمام میکرد با کمی نگرانی  

 نگاهم کرد  

 داشت تالش میکرد که بداند چه کاری باید بکند   

می توانستم بگویم  که می خواست به او عالمتی 

بدهم تا بفهمد چکاری انجام دهد ولی من حتی 

 عالمتی باید به او بدهم    نمیتوانستم فکر کنم که چه

 اوه پسر! 
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 "بزار شرط ببندیم"

تاهو ناگهان به کالن گفت و بعد بسمت مالکوم 

 برگشت  

"اگه تو 'خانم' رو امشب بکنی من چرخ هامو بهت  

 میدم ولی اگه نتونستی  من یکی از ماشیناتو میگیرم" 

 سنت لیوانش را روی میز گذاشت  

 منتظرانه به او خیره شدم 

 م به او خیره شده بودند  دوستانم ه

به نظر میرسید یک سوال بود که همه می خواستند 

 بدانند...که منو سنت با هم خواهیم خوابید؟

 حاال باید به این سوال جواب داده میشد  
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 سنت به من نگاه کرد  

نگاهی که برخی از چالش برانگیزی اش و بخشی 

 از خوی سلطه گرش بود  

 او گفت 

 کردم هر دو چرختو میگیرم" "قبوله،وقتی اینکارو 

 پسرها هو کشیدند  

 خون به بدنم هجوم آورد 

 داغ شده بودم  

 داغ از برانگیختگی 

 و همچنین داغ بخاطر این تحقیر

 "تو گفته بودی اون زیادی برات خوبه" 
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 تاهو انگشت کلفتش را به سمت مالکوم نشانه گرفت  

 "در حقیقت همین االنشم باهات جنگو دعوا داره" 

 مالکوم خیره شدم  به  

 و او هم هنوز به من خیره شده بود  

 لبخند پیروزی کوچکی  روی لب هایش میرقصید 

وقتی لیوانش را از شراب تازه ای پر کرد  و جرعه  

ای از آنرا نوشید مثل این بود که همه چیز در جهان  

درست است چون او بار دیگر همه چیز را  تحت  

 کنترلش داشت 

شی که روی ماشین هات  شرط  "تو نمیتونی جدی با

 ببندی در صورتی که..." 
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حرفم را قطع کردم و وقتی او سر تکان داد  کیفم   

 را برداشتم و بلند شدم  

"خیلی خب،کافیه،ما دیگه میریم ،ممنون بخاطر  

 لحظات خوبی که با هم گزروندییم ِسنت" 

 اینرا گفتم و بسمت آسانسور رفتم سنت بدنبالم آمد  

یوینگستون ،همه قراره برن ولی  "برگرد اینجا ل 

 تو...." 

به راه رفتن ادامه دادم پس او بدن بزرگش را جلویم  

 قرار داد تا  نتوانم بروم 

 به آرامی از من پرسید

 "چیزی که به پسرا گفتمو نشنیدی؟" 
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 چشمانش کنجکاو و سردرگم بود

 "شنیدم،و دقیقا این همون دلیلیه که میخوام برم" 

مت آسانسور رفتم  و برای  از کنارش رد شدم و بس

 آخرین بار چرخیدمو نگاهی اجمالی به او انداختم  

 چشمانش مثل همیشه مرموز و غیر قابل فهم بود   
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 دخترها در آسانسور به دنبالم آمدند  

@romansara_tarjome



"ریچل تو وضعیتت یجورایی کـ*ریه،تو از قبل قول  

 افشاگریو به هلن دادی" 

 "میدونم وین"

سرم را تکان دادم چون هر دو دوستم بخاطر  

 وضعیتم خیلی نگران بودند  

تازه متوجه شدم چقدر بی پروا و بی مالحضه شده 

 ام  

از عذابی که برای ترک کردنش حس میکردم  

 متعجب شدم 

باورم نمیشد که این تجار قدرتمند در اعماق  

 وجودشان نیز چنین انسان هایی هستند 
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 آن پسر ها را دوست داشتم ولی من هنوز هم یکی از 

 یک ظالم که فقط به جاه طلبی خودش اهمیت میداد 

چه کسی دلش نمی خواست از چنین مردی فاصله  

 بگیرد

 خب من! 

 من هنوز هم از او خوشم میامد و دلم می خواست 

امروز را با او باشم و قبل از اینکه دوستان نسناسش 

که دلش   بیایند و  حال داغ او را خنک کنند میدانستم

 می خواست فقط با من باشد 

 جینا گفت  

 "اون بدجوری برانگیختت میکنه مگه نه؟" 
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جوری اینرا گفت که انگار می توانست ذهنم را  

 بخواند  

 به وین نگاه کرد تا ببیند او هم همین نظر را دارد  

 "این فکر بدیه مگه نه وین؟"

 حتی نگذاشتم وین جوابش را بدهد 

فشار میاوردین که با یکی  "شما دو تا همیشه بهم 

 بخوابم ،خب من با سنت خوابیدم"

 هم اتاقی ام اضافه کرد  

 "که موضوع پروژه ی مقالت هم هست" 

"ممنون جینا بخاطر یاداوریت ،خب من یه لحظه  

ضعیف شدم....شایدم چند لحظه....اون بهم حس  
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امنیت میده و با چیزی که فکر میکردم فرق داره و  

 ت" همین منو گیر انداخ 

 اخم کردم 

 "این عادالنست،اون مجرده ،نیست؟"   

 هر دو ساکت بودند  

 و بعد جینا زمزمه کرد  

"تو باهاش خوابیدیو بهم نگفتی من االن خیلی  

 دلخورم ریچل"

"چی می تونستم بگم؟ که اون مثل شیطان تو جلدم  

 بودو  مجبورم کرد؟" 

"شما دو نفر تموم این مدت با هم مشغول بودینو ما  
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 نمیدونستیم"چیزی 

همانطور که به البی رسیدیم نالیدم چون متوجه شدم 

 که دلم نمی خواست بروم 

 ایستادم و به آنها گفتم

 "من برمیگردم"

 دوستانم جلوی آسانسور جلویم را گرفتند  

 وین گفت 

"ریچل من کامال با این قضیه موافقم ولی حتما دلیلی  

ار  داره که اون ســکس هاشو با یه دختر فقط  سه ب

 نگه میداره" 

"در واقع چهار بار،اون عددش برای همه چیز  
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 چهاره،پس با هر دختر چهار بار می خوابه"

"ریچل اینو بهت نمیگم چون می خوام یه عوضی 

 باشم ولی..." 

 جینا به من گفت

"اینو بهت میگم چون تو بهترین دوستمی و من  

 دوستت دارم  

ی که تو قرارای زیادی نداشتی  و هیچوقتم نخواست

 داشته باشی 

ولی حاال بهت میگم که هیچوقت و هرگز بعد از  

اینکه پاول رو ترک کردم  نمیخواستم تو اینجوری  

زندگی کنی دلم نمی خواد حتی بدترین دشمنم هم   
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احساس مورد استفاده قرار گرفتن،زشت  بودن،بی 

ارزش بودن پست بودن و بطور کلی احساس احمق  

 بودن کنه"

 شدیمما به هم خیره 

"میدونی که اگه برگردیو با سنت بخوابی من پشت  

سرت هستم و وقتی قلبتو شکست اشکاتو پاک  

میکنمو سنگ صبورت میشم  ولی امیدوارم بدونی  

که بقدری بهت اهمیت میدم که  وقتی به اونجا بریو  

 قلبت بشکنه  به همون اندازه قلب من هم میشکنه"

 چشمانم کمی تر شد  

جود دارد که شما از دوستانتان یک نوع پشتیبانی و
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می خواهید و نوعی دیگر که آنها در زمان نیاز  

 همانجا هستند تا پشتیبانتان باشند 

کمی در آغوش هم ماندیم و به آنها قول دادم که  

 حواسم به این قضیه هست 

 سوار آسانسور شدم و دوباره به پنت هاوس برگشتم  

ازیی که   وقتی نگاه سبز جذابی را دیدم که روی ب 

بنظر میرسید پوکر باشد تمرکز کرده بدنم به گز گز  

 افتاد  

 با دیدنم کارت هایش را انداخت و ایستاد   

 چشمانش با نیازی بدوی و خالص درخشید  

 آنرا بین پاهایم حس میکردم  
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 با صدای خش گرفته ای زمزمه کردم  

 "آقایون"

 خطاب به آن دو مرد حیرت زده گفتم 

وقتی دارین میرین کلیداتونو پیش   "اگه اشکالی نداره

 دربون بزارین"

 پوزخند شیطانی سنت میگفت  

 'من هیچوقت اینو فراموش نمیکنم' 

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 
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قسمت دخترانه ام برای اینکه مالکوم به آنها گفت  

 باید بروند میرقصید 

 "حاال"

 قسمت دخترانه ام برای وجود خودش هم میرقصید

دیدند سنت دکمه ی  آسانسور را زد و  آنها وقتی که 

به من اشاره کرد که به اتاق خواب بروم فریاد زدند  

 و غرغر کردند  

بعد از رفتنشان کد امنیتی را زد  پس تا وقتی که ما  

اینجا بودیم کسی نمی توانست داخل بیاید حتی با کلید  

! 
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عصب های بدنم همچنان میرقصیدند چون او مرا به   

 د  اتاق خواب میبر

 کنار تخت برگشتم و او بسمتم آمد  

 چیزی نمیگفت فقط نگاهم میکرد   

سپس دستانش را دور کمرم پیچید  و مرا به خود 

 فشرد 

ابتدا لمس آرامش را روی لب هایم حس کردم   

،گرم،و سطحی بود سپس به لب هایم فشار داد و  

 دهانش  را روی لب هایم قفل کرد  

و 'خدای منی'که در   کامال با لب هایم متناسب بود  

 دهانش زمزمه کردم را بلعید 
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این بوسه ای بود که از خشک به خیس،از آرام به  

 سریع و از سطحی به عمیق میرسید... 

شروع به نفس نفس زدن کردم و دستم را باالی جیب  

 پیراهنش لغزاندم  

 و هنوز هم او مرا میبوسید ،طوالنی تر و خیستر 

 بوسه ای نفسگیر! 

ری بود که  می توانستم معنی اش را  بوسه اش جو

 بفهمم 

سینه هایم را قاب گرفت  آنرا نوازش کرد،انگشت   

شستش را روی نوک سینه ام لغزاند  و به آرامی  

 آنرا مالش داد  
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لمس ماهرانه اش به من قول میداد که هیچ کس دیگر  

 نمی تواند او را سیر یا مرا راضی کند  

 کردم  جلوی دهانش ،دهان باشکوهش زمزمه  

 "تا حاال چند تا زنو اینجوری بوسیدی؟" 

 به همه ی زنانی که آنها را بوسیده حسادت میکردم  

وقتی به لب هایم که با بوسه ی خودش خیس و سرخ   

 شده نگاه کرد عقب کشیدم و روی تخت خزیدم  

 چند زن سنت را می خواستند...؟

لب پایینی ام را گزیدم و بی قراری را از بین پاهایم  

 باالی سینه ام حس میکردم تا

کنجکاوم زنان دیگر کار هایی که من وقتی که  
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میخواستم دزدکی با او بخوابم و دلم می خواست  با  

او انجام دهم مثل پاره کردن پیراهنش  را انجام داده  

 اند  

او نوعی فرومون جنسی }فرومون بین حیونا متداوله  

ای  که هورمونیه که برای جذب جنس مخالفه و یا بر 

مشخص کردن محدوده ی یه حیوان مثال سگا توی  

ادرارشون فرومون دارن و با این کار محدودشونو 

مشخص میکنن ولی انسان ها ندارنش البته هنوزم 

 در حال تحقیقه  { از خودش ترشح میکرد  

و من کامال بیتاب شده و دلم می خواست آن سینه 

های صاف و ستبر  ،بازو های بزرگ عضالنی و 

@romansara_tarjome



 مردانه را  ببوسم ،لمس کنم و بچشم  دهان

شرط میبندم آن زن ها  بیشتر از چیزی که من تا  

بحال جراتش را داشته ام چشیده اند ...شرط  

 میبندم.... 

 "بیا اینجا" 

دستم را در دستش گرفت و جلویم را از عقبتر رفتن 

 روی تخت گرفت  

 نفس  نفس میزدم

یده بود   با چشمان سبز درخشان که نقابی رویشان کش 

به من خیره شد...آن چشم ها به موهایم....به 

چشمانم،به لب هایم و به دستان در هم گره 
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 خوردیمان خیره شدند  

 باالخره پرسید 

 "چجور بوسیدنی؟"

با شستش به آرامی باالی بازویم   را نوازش کرد و  

در همان حال مرا بسمت خودش کشید و لب هایش  

 را روی پیشانی ام چسباند 

 ه ی کی، کجا؟ اینجا؟"  "بوس

با صدای خشن و خش دارش داشت سر به سرم 

 میگذاشت  

 نالیدم 

 "نه"
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به آرامی خندیدم و صورتم را روی سینه اش مخفی  

 کردم  

 بویی ....مردانه ،بوی تمیزی...و نعنا  میداد   

هنوز هم دستانم را نگه داشته بود  و انگشتانمان در  

 هم گره خورده بود  

اال آورد یک طرف گونه ام را  دست دیگرش را ب

 قاب گرفت و  بوسه ای روی بینی ام گذاشت

 "اینجا چطور؟"

خم شد گردنم را بوسید و با بوسه اش مزه مزه ام  

میکرد بوسه اش را تا ترقوه و تا باالی خط فکم  

 ادامه داد  
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 نفس نفس زدم 

 "نه"

 سینه ام بسرعت باال و پایین میرفت  

تم او مرا لمس کند  مرا  بدنم میلرزید و فقط می خواس

 در آغوشش نگه دارد  و مرا ببوسد  

 "چند تا مرد اینجارو بوسیدن؟"

 لبخندش محو شده بود  

و همانطور که با حلقه ی نقره ای که در شستش بود 

لب هایم را نوازش میکرد چشمانش مانند آتش  

 میسوختند 

 جلو تر رفتم و لبم را به او پیشکش کردم 
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 "دو نفر...و تو"

 لی کسی اینجا نبوده...؟""و

 در حرکت سریعی شستش را داخل دهانم فرو برد

 "ولی کسی تا حاال تو این دهن نبوده"

 "نه..." 

 پیراهنش را از کمر شلوارش بیرون کشیدم

 "من از تو می خوام درونش باشی " 

پارچه ی پیراهن را بسمت باالی سینه اش فشار دادم  

 و او از سرش در آورد  

بهم ریخت چهره اش ژولیده و باشکوه  وقتی موهایش 

شد و ظاهری پریشان به او داد که در چشمان من او  
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 را دلفریب تر میکرد چون  

 قابل دسترس بنظر میرسید 

 قدرتمند ولی انسان!

 انقدر انسان که می توانستم گرمای بدنش را حس کنم  

در حالی که رویش رفتم و سینه و عضالت سینه اش  

 س کم آوردم  را نوازش میکردم  نف

نوک سینه هایش را مکیدم و انگشتانم را دوسر 

 بازویش  کشیدم 

با کف دستانش صورتم را گرفت و به سمت باال  

آورد  تا مرا ببوسد بدون اعتراض دهانم را در  

 اختیارش گذاشتم تا خودش حرکتم را کنترل کند  
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بوسه اش باعث میشد حس کنم خون در رگ هایم  

آتش و باعث شعله ور   بنزین است و دهان سنت

 شدنم  و سوختنم میشد 

 گذاشتم تا نوازشم کند  

زبانی به آرامی ترقوه ام را نوازش میکرد  و بعد  

داغی دهانش را روی گردنم حس کردم و بعد گردی  

 سینه ام  . 

 

سینه هایم سفت شده بود  و  باورم نمیشد که چنین  

 دردی را بین پاهایم حس میکردم  

نه ی سمت راستم  متمرکز  بوسه اش را روی سی
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 کرد و بعد نوک یک از سینه هایم را بوسید  

 حس کردم که لیس هایش باعث برانگیختگی ام شده 

لرزیدم ولی چون نمی توانستم حتی یک عضله ام را  

 حرکت دهم  او نیز از حرکت نایستاد  

 دوباره راهش را بسمت لب هایم برگرداند   

را دور گردنش   فورا دهانم را باز کردم  و دستانم

پیچیدم من هم او را با اشتیاق بوسیدم  و وقتی که 

 دستانش روی من است هیچ چیزی را نمی خواستم  

مرا نزدیک خودش کشید و روی تخت برگشت  مرا  

روی خودش گذاشت و بعد بسرعت  جایمان را  

عوض کرد  اینگونه او رویم بود آرنج هایش را دو  
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 طرفم گذاشت و به من نگاه کرد  

 زیباست! 

نقاب چشمانش را پایین کشیده  و چشمانش از  

 شهــوت تیره شده

 سرم را بلند کردم و خودم را تا دهانش باال بردم    

 زبانم را در دهانش لغزاندم ، چرخاندم  

 فشار دادم، مزه مزه کردم  

او رویم خیمه زده و سعی میکرد مرا له نکند  ولی   

 چسبیده به من بماند   

 ی دلپذیر بود نزدیکی اش خیل

 این حس خوبی داشت و مزه ی بهشت میداد  
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خودم را کمی عقب بردم و انگشتانم را طول    

 شکمش کشیدم   

 به لمس کردنش نیاز داشتم  

آلتش برای ساک زده شدن  و گاییدن ساخته شده بود  

 و برای اینکه طول سختش را بین انگشانم حس کنم  

 

تانش شروع سپس دستش بین پاهایم رفت و با انگش 

 به تحریک  آن کرد  

 پرسید

 "اینو می خوای؟"

 با لمسش باسنم را قوس دادم  و لرزیدم  
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 "آره" 

 لبش را مدتی روی لب هایم مالید   

 و کنار گوشم زمزمه کرد  

 "تو بوی خوبی میدی" 

 مرا می خواست

 شهوت بینمان فرمانروایی میکرد  

مثل زنی که آماده ی کرده شدن است بو کشیدم بوی  

ابون شامپو و عطرم با عطر بدن سنت که دیوانه  ص

 وار رویم حرکت میکرد مخلوط شده بود 

 هوا را پشت سر هم نفس کشیدم 

 نفسم بوی او را میداد  
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هر بخشی از بدنم بیاد دارد که وقتی او درونم است  

 چه حسی دارد 

دستانم را در موهایش فرو کردم  و پاهایم را باز  

سختی، بیشتراز بقیه ی  کردم تا جایی که به آن 

 قسمت های بدنم احتیاج داشت را حس کنم 

با باال آوردن باسنم مرا باال آورد و در بوسیدن  

دهانم اصال عجله نکرد  و میدانستم که او می  

 خواست بیشتر از این برای پیشنوازی وقت بگذارد  

....او می خواست تمام شب را برای این وقت  

 بگذارد  

 اه شومتا وقتی که من تب
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وقتی متوجه شدم که قرار است مورد شکنجه ی  

 جنسی قرار بگیرم  با درماندگی نالیدم  

 سرم را عقب کشید تا ارتباط چشمی برقرار کند  

در حالی که دست آزادش  نبض گردنم را نوازش  

 میکرد دست دیگرش را پشت جمجمه ام گذاشت  

 "چی می خوای ریچل" 

 آرام زمزمه کرد

وری می خوای؟ االن اینو می  "بهم بگو اینو چج

 خوای؟"

به من نگاه کرد دستش را   در امتداد گردن و ترقوه  

ام کشید و قالب سینه بندم، که خیلی وقت بود دیگر  
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روی سینه هایم نبودند را باز کرد و براحتی اآنرا  

 کناری انداخت 

"تو خیلی پاسخگویی ،وقتی لمست میکنم خیلی به  

نکنم که چطور از هم    خودم فشار میارم تا نگاهت

 میپاشی"

 به سمت بند کمرم رفت و دامنم را باز کرد   

 سپس براحتی از پاهایم تا روی مچم  پایین کشید  

 به هیچ وجه عجله نداشت  

 ولی من داشتم!

 عجله دارم که او را برهنه ببینم   

دامنم را با پایم در آوردم  و مانند یک زن حشــری  
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 یپ شلوارش را باز کردم  دیوانه با لرزش دستانم  ز

 با صدای خشنی التماس کردم 

 "برهنه شو ،برهنه شو سنت" 

وقتی  که پوست فوق العاده گرم و صافش به پوستم  

 برخورد کرد  من در بهشت و دوزخ  بودم 

دستم را بسمت پشتش و روی باسن سفتش رساندم و  

آنرا  چنگ زده ،بسمت خود کشیدم تا رویم قرار  

 بگیرد  

 گرمو خیسش  را نوک سینه ام کشید   او زبان

 ناله کردم  

بویش مجذوبم کرده بود  و اثر مزه ی  دهان خیسش   
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 روی لب هایم مانده بود 

اگر این دلپذیر ترین شکل شکنجه نیست  من واقعا   

 نمی دانستم که چیست

سرش را خم کرد  و زبانش را روی نوک سینه ی  

های   دیگرم کشید و وقتی دو انگشتش را روی لبه

 آلتم کشید لرزیدم و نالیدم 

 "لطفا" 

نوک انگشت وسطی بلندش را درونم فرو برد ولی    

 بالفاصله بیرون آورد  

وقتی باسنم را بدنبال انگشتش باال آوردم  بین پاهایم  

 از شهــوتی وحشی  لبریز شده بود  
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 مرا همانجا نگه داشت   

 دقیقا زیر خود،ناتوان و لرزان  

لب هایش گرفت و بسمت باال   لب پایینم را بین  

 کشید  

 کمی دردناک بود 

 تقریبا زیرش محبوس شده بودم 

او رویم جایش را عوض کرد  و قسمت سخت بدنش  

 درست سر جایش قرار گرفت   

 خدایا کمکم کند! 

 

 او مالک من است  
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 "سنـ....سنـ...."

 وقتی زبانش را روی گوشم کشید افکارم پریشان شد   

 ت یک جهان را به گناه بکشاند این مرد می توانس

 به نوک سینه های قرمزم نگاه کرد   

 بسمتم خم شد و مزه مزه ام کرد   

وقتی با انگشت صاف و ماهرش آلتم را نوازش   

 کرد ناله کردم 

 ابتدا قسمت بیرونی اش را آرام لمس کرد  

انگشت وسطش در طول بدنم حرکت میکرد و  

ه انگشت  شستش گلیتوریسم را میمالید و باالخر
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 وسطش را درونم فرو برد  و من به فنا رفتم

صورتش را بسمت خودم کشیدم  وقتی او را  

میبوسیدم از شهوت میلرزیدم   سرم را کج کردم  و  

 زبانش را محکم مکیدم  

وقتی گذاشتم آلتش را ازروی آلتم باال و پایین کند  

 ناله ای کرد  

آنقدر حریص و مشتاق بودم که  اگر او خودش را  

درونم فرو نمیکرد قبل از اینکه او واردم شود خودم 

 اینکار را میکردم

 ولی او از کاری که با من میکرد لذت میبرد  

 و بنظر میرسید که می خواست اینکار را ادامه دهد  
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 سر آلتش  گلیتوریسم را مالش میداد  

او زیبا ،وحشی و قدرتمند بود و من دلم می خواست  

 که درونم بیاید 

 انستم که این بی مالحِظگیست  ولی مید

 پس نگاهش کردم که چرخید و کاندوم را برداشت  

و  مرا که سینه ام با نفس های عمیق باال و پایین  

 میشدتماشا کرد  

 

در حالی که  پاهایم را باز کردم و او خودش را   

 بینشان مالید نگاهمان را روی هم نگه داشتیم  

ت سریع  دوباره رویم قرار گرفت  و با یک حرک 

@romansara_tarjome



 یکی از پاهایم را گرفت و دور کفل خودش گذاشت   

 کامال پاهایم را باز کرد و واردم شد   

ناله کردم و ناخن هایم را روی عضالت پشتش فرو 

 بردم  

وقتی شروع به عمیقتر رفتن به  درونم کرد به من  

 خیره شده بود  

بدنش میلرزید و وقتی آلتش را در آورد  که تماما از  

رطوب بود و خیلی سخت، و دوباره  خیسی ام م

 درونم فرو برد نفسم بند آمد 

 نمیتوانستم فکر کنم یا حرف بزنم  

 فقط او را درونم گرفتم  
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 لب هایش را روی لب هایم گرفتم  

 

هر حرکتم ،هر نفس نفسم هر ناله ام از درماندگی  

 بود 

دستش را وسط بدنمان آورد و شستش را آرام روی  

 گلیتوریسم مالید  

 حرکت دستانش را تماشا کرد   و 

در حالی که آلتش را تا همان اندازه عمیق که دلش  

 می خواست درونم فشار میداد  

 به سختی نفس میکشید  

آماده لذت بردن از انقباضات و لرزش هایی که مرا   
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 از هم میپاشاند بود  

 آماده ی لذت بردن از ارگاسمی آتشین و درنده ! 

رخید  و گوشه ای از  ارگاسم درونم مثل آتش  میچ

 بدنم را دست نخورده نگذاشته بود 

 سنت کفلم را در چنگ گرفت و پایین نگهم داشت  

و در حالی که  لذت بخش ترین ارگاسم زندگی ام   

را میگزراندم بدنم پیچو تاب می خورد و دهانم  

 بدنبال او بود  

بوسه اش خرد کننده بود و من می توانستم حس کنم  

 سیده  که به آن نقطه ر

 آن نقطه ی جادویی !
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چون بنظر میرسید انرژی در بدنش پیچیده و با هر  

فشار ضرباتش محکمو محکمتر و خرناس هایش  

 بلندو بلندتر میشد 

وقتی بدنش منقبض شد ،نبض آلتش را حس کردم و  

آلتش درونم فوران کرد هنوز هم از پس لرزه ها  

 لذت میبردم 

 در حالی که ریتمش آرامتر میشد  

نه هایم را گرفت و صورتم را در دستانش نگه  گو 

 داشت  

وقتی بدن هایمان سست شد بوسه ای آرام ولی پر  

 شور به هم تقدیم کردیم 
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 بریده بریده نالیدم

 "وای" 

 سنت گفت 

 "آره" 

بدنبالش خنده ی آرامی کرد و چشمانش از رضایت  

 برقی زد

بنظر میرسید از صمیمیتم راضی بنظر میرسید و یا  

 .از سکــس با من! شاید  ... 

به سمت سقف چرخید و من کنارش دراز کشیدم   

یک دستش مرا نگه داشته بود و دست دیگرش زیر  

 سرش بود  
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 سینه اش هنوز هم سنگین بود 

سنت به من نگاه کرد و طره ای از موهای خیس از  

 عرقم را از پیشانی ام کنار زد  

 "من تقریبا آمادم که دوباره اینکارو بکنم ،توچی؟"

نمی توانستم نفس بکشم ،ولی چه کسی با او به نفس  

 کشیدن احتیاج داشت؟ 

 "منم" 

 داشتم چکار میکردم؟ 

 داشـــتم چکـــار میکردم ؟

 'ریـــــچل تــــو داری چــــه غلـــــــطی میــــکنی؟'

 "قبل از اینکه برم یبار دیگه ...." 
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چرخیدم و رویش قرار گرفتم و اوه خدای من او  

 ی بود  خیلی عال

 اگر می توانستم او  را برای خودم نگه میداشتم
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ما یک سکس طوالنی در ساعت های طوالنی و 

 ارگاسم های متعدد با هم داشتیم.... 

 مالکوم پرسید
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 "چرا درباره ی من به دوستات نگفتی؟"

 همانطور که لباس میپوشیدم درنگ کردم  

 نمیرسید  ولی حالت صورتش دلخور بنظر 

 نمی توانستم بگویم که خوشحال است  

 حالتی گنگ و خنثی داشت  

از آخرین ارگاســمش پلک هایش سنگین بود ولی  

 نگاهش داشت سوراخم میکرد  

 "به همون دلیلی که نمی خوام دوستای توام بدونن"

 پرسید

 "چه دلیلی؟" 

"ما فقط گاهی با هم سکـــس داریم ،این هیچ معنی  
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 نداره" 

 پ دامنم را باال کشیدم،ایستادم و به او نگاه کردم  زی

 "تو ناراحتی؟"

 "نه فقط کنجکاوم"

 به او خیره شدم

"خب تو عادت کردی با معشوقه هات خودنمایی  

کنی، و اونا هم در حقیقت  عاشق اینن که خودنمایی  

 کنن که با تو می خوابن ،من اینجوری نیستم"

بازی دربیاریم  "ما یکم بزرگ تر از اینیم که مخفی 

 ریچل"

" و تو انقدر بزرگ نشدی که شرط ببندی که میتونی  
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 ترتیب  منو برای بار سوم بدی؟"

 لب هایش تاب برداشت ولی به چشمانش نرسید

"تو نمی تونی اونا رو توجیح کنی سنت ،اونا فکر  

 میکنن تو منو می خوای ولی نمیتونی بدستم بیاری" 

 "درسته ،نمیتونم"

 "چرا؟"

 دات کردم دیبز" "چون ص

"نمیفهممت مالکوم ،میبینی؟این دلیلیه که نمی خوام  

 رابطه ای داشته باشم ،درک کردن  تو منو میکشه"

 "این داره منم میکشه تا درکت کنم" 

 پلک زدم  
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او ادامه داد انگار که چیزی که گفته حرف جالبی  

 نبوده  

 و قلبم انگار با یک امید و ترس عجیبی یخ زده   

 ل..""ببین ریچ

 ادامه داد 

"معموال دخترا دوست دارن بقیه بدونن که رو تختم  

بودن،بعضی از دخترا ادعا میکنن رو تختم بودن که  

من حتی تا بحال ندیدمشون و تو اولین نفری هستی 

 که  روی تختم بودی و نمی خوای کسی بدونه"

همانطور که احساس وحشتناک خیانت و بیشرف 

د سرم را برایش تکان  بودنم روی سرم هوار شده بو

@romansara_tarjome



 دادم 

 و زمزمه کردم 

"اگه نمی خواستم اینجا باشم ،پس اصال اینجا  

 نمیومدم" 

 برایش توضیح دادم  

"من اینجام عالرقم...عالرقم اینکه نباید اصال اینجا  

 باشم"

چشمانم را به او دوختم  و با بیچارگی خودم فکر  

 کردم

 'من نباید اینجا باشم سنت' 

ان نگاه گیج که انگار می خواست  ولی او فقط با هم

@romansara_tarjome



 مرا بفهمد نگاهم میکرد  

تاپم را برداشتم و حس کردم وقتی آنرا میپوشم  

 تماشایم میکند  

این مکالمه ایست که انتظار ندارید در یک سکــس   

یک شبه}سکــس بدون عشق ،رابطه یا قرار گذاشتن  

که گاهی با یه فرد یا افراد مختلف انجام میشه فقط 

نیاز جنسی و هیچ حس عاطفی یا رابطه ای  بخاطر 

 اون وسط وجود نداره{ با یک فرد داشته باشید  

 ولی این مرد برایم فقط یک  'بُِکن' نبود  

 پس چه بود؟

"من نمی خوام فقط یه شماره تو لیستت باشم،فقط 
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فکر کردن  به همه ی زنایی که باهاشون خوابیدی  

له ثبت  باعث میشه بخوام  یه دوره  کالس رقص می

نام کنم}یه رقص سکــسی /منظورش اینه اون دخترا  

احتماال توی سکس خیلی ماهر بودن و ریچل برای  

اینکه به اونا برسه باید رقص میله یاد بگیره تا بتونه  

 سنت رو تحریک کنه{" 

 او خندید 

 "چرا؟"

 "چون من سادم،یه دختر...معمولی و تو...تو توعی"

 و من به تو معتاد شده ام  

ت از سه گذشته هر دو شل و ول شده ایم و  ساع
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گمانم بعد از جوری که بطرز دیوانه واری ســکس  

 داشتیم باید  استراحت میکردیم

 ولی فک او سخت شده و بدن من منقبض شده بود  

دلم می خواست دوباره رویش بپرم  و این    

انقباضات را به روشی که دلم می خواهد برطرف 

 این اعتیاد بترسم   کنم  ولی باعث شد بخاطر 

 از او میترسیدم 

 ایستادم و بسمت در رفتم  

چرخیدم تا با او خداحافظی کنم ولی  او همین  

حاالیش هم باکسر سیاهش را  و سپس شلوارش را  

 پوشید و زمزمه کرد  
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 "این وقت شب امن نیست که تنهایی بری بیرون"

 زمزمه کردم 

 "اون بیرون هیچوقت امن نیست"

برهنه و پابرهنه  هنوز هم بعد از اینکه  باباال تنه ی 

ساعت ها دستانش روی بدن برهنه ام بود باعث  

 پرواز پروانه های درون شکمم میشد  

مرا بسمت آسانسور راهنمایی کرد  و منتظرم ماند تا  

وارد آسانسور شوم  ،وقتی ایستادم مرا چرخاند  و  

من گذاشتم که لب هایم  را ببوسد و من نیز جواب  

اش را دادم   فقط برای یکی دو ثانیه مرا  بوسه 

 بوسید 
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 او را در آغوش گرفتم  

 و بعد عقب کشیدم  

 "خداحافظ" 

وقتی او نگاهم میکرد یک حالت صمیمی در  

چشمانش بود  و تا وقتی که در ها بسته شدند  تماس  

 چشمیمان برقرار ماند  

 خدایا!  

هیچوقت فکر نمیکردم که مردی مرا اینطور نگاه  

 کند

قتی راننده را دیدم که از رولز بیرون آمد  از  و

 ساختمان بیرون رفتم 
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 "خانم ریچل" 

 در را برایم باز کرد  

 "اوه  سن}مخفف سنت،همون گناه{ واقعا؟"

به باالی برج نگاه کردم ولی حتی نمی توانستم آنرا   

 ببینم  

صبح  3قصد داشتم با اوتیس بحث کنم ولی ساعت  

تم  و شنیدم که کسی    بود پس من پشت  ماشین نشس

 گفت  

 "آقای سنت ،شب...صبح بخیر"

وقتی صورتش را دیدم بسختی خودم را سر جایم  

 نگه داشتم
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 و اتفاقی که با دیدن او افتاد این بود که قلبم ریخت    

 "ریچل"

 دستم را گرفت و مرا از ماشین بیرون کشید 

 ""چیـ ...چیـکار داری میکنی؟"

 م" "کاری که قبال باید میکرد

همانطور که دستم را بسمت خودش میکشید  سعی  

 کردم جلویش را بگیرم 

 چشمانم گشاد شده بود  

 "عقلتو از دست دادی؟" 

 موافقت کرد 

 "آره" 
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 ابرویش را باال داد 

 "تو باهام میای باال یا من بلندت میکنمو میبرمت" 

 "نه لطفا بلندم نکن"

   از نگاه خیره ی حیرت زده ی اوتیس کامال آگاه بودم 

 "پس باهام بیا" 

یک قدم به جلو برداشتم و او انگشتانش را  محکم  

 در انگشتانم گره زد  و بعد بسمت آسانسور برگشتیم  

وقتی درها بسته شد و کسی نمی توانست مارا ببیند   

او مرا در آغوش گرفت و بعد روی شانه اش  

 انداخت  

"سنت!مالکوم سنت! منو بزار زمین ،داری چکار  
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 میکنی؟"

 لی زود میزارمت زمین""خی

قلبم فرو ریخت و ذوب شدن قسمتی از قلبم را حس  

 کردم  

 "تو اینکارو نمیکنی"

"آره اینکارو میکنم ،تو از وقت خوابت گذاشته ،پس  

 امشبو اینجا میمونی"

سرم را باال آوردم تا راحت باشم  و  با نگاهی جدی  

به این موضوع، می دانستم که نباید اینجا بمانم  

نستم که نباید زیاد از با هم بودنمان خوشم بیاید  ،میدا

،میدانستم که نباید حاال به این قضیه فکر کنم....نه به  
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هیچ وجه نباید به این قضیه فکر میکردم  ، ولی این  

مانع این نشد که بی پروایانه دکمه های پیراهنش را  

 باز کنم  تا بسرعت آنرا از روی سینه اش در نیاورم

 را رویم قرار داد آه نکشمو وقتی بدنش  
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»@مالکوم_سنت،درسته که تو یه دوست دختر  

 داری؟ #من_ناراحتم  #لطفا_بگو_نه «

دو ساعت بعد تلفنم را پایین آوردم و چرخیدم تا به  

 مردی که کنارم خوابیده نگاه کنم  

 فکش را لمس کردم  

وز هم کامال در  به دهان جذابش خیره شدم  و او هن

 خواب است  

ما بعد از چند دور دیگر سـکس وحشیانه و آتشین   

 خوابیدم  

تمام عمرم از ترس پس زده شدن یا ضربه دیدن از  

یک مرد  باعث شد فقط روی چیز هایی که رویشان 
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 کنترل داشتم تمرکز کنم  

 تحصیالتم.

 شغلم. 

بدنم و نیاز های بدنم را سال ها در سرم سرکوب  

 دم  کرده بو

 این حقیقت بود! 

 ولی نه حاال! 

 نه شب قبل! 

 نه با این مرد !

 جوری که او مرا می خواست...نفسم را بند میاورد! 

قبل از اینکه بفهمم چکاری دارم میکنم دستم بسمت  
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 صورتش رفت  

ابتدا خط فکش را لمس کردم از احساس خوشایند ته  

 ریش یک شبه اش شگفت زده شدم  

 بسیار صورتیست     لب هایش مخملی ،محکم و

 

وقتی که لب هایم از  حسرت  لمس لب هایش به گز  

 گز افتاد  ضربانم سریعتر شد  

بدون حتی فکر کردن نفسم را حبس کردم و  سعی  

 کردم تا حد ممکن ساکت باشم   

 سرم را خم کردم  

 'تو دنیای منو سریع و سخت  تکون میدی' 
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 این کلمات قلبم را لرزاند  

ستم قاب گرفتم   و لب هایم را  فکش را با هر دو د

بسیار آرام و بحدی که بیدارش نکند به لب هایش  

 فشار دادم  

 چیزی شیرین و گرم مرا احاطه کرد  

 خدایا،مالکوم.....  

 بدنم را به او نزدیک کردم  

 حسش کردم   

 نگاهش کردم    

 هیچوقت فکر نمیکردم مردی را اینطور ببینم

 یدر خواب ،بعد از یک ســکس طوالن

@romansara_tarjome



لبخندش را ستایش میکردم ،جوری که وقتی سربه  

 سرم میگذاشت صورتش با سرگرمی درخشان میشد 

واینکه چطور،وقتی دوستانش می خواستند سربه 

 سرم بگذارند  از من حمایت میکرد  

هیچوقت فکر نمیکردم با چنین مردی ارتباط برقرار  

 کنم  

عاشق وقت هایی  که عاقل و متمرکز میشد بودم 

او با دوستانش  گاهی مثل یک نوجوان میشد  ولی 

...یک  پسر نوجوان بسیار بزرگ،خیلی جذاب با  

اسباب بازی های  بسیار گران قیمت و بسیار  

 قدرتمند  
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عاشق این بودم که رویش کار کنم و با او مصاحبه  

کنم چون من گرسنه ی هر تکه استخوانی هستم که  

ه برای  جلویم می انداخت}اصطالحا ،منظورش اینه ک

 هر اطالعاتی مشتاقه{

دوست داشتم بخش کوچکی از زندگی اش باشم  و  

حاال، با دیدن او جوری که هرگز فکرش را هم  

 نمیکردم،برهنه،روی  تخت ،در خواب   

من در قسمت بیشتر از زندگی اش هستم که فکر  

 میکردم ممکن است باشم  

پس وقتی که دستانش دورم پیچید و دهانش مقابل  

از شد زبان گرمو خیسش درون دهانم لغزید   دهانم ب
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و هزاران پروانه قسمت انتهایی بدنم  به پرواز در  

آمد  تنها کاری که می توانستم بکنم...تنها کاری که  

می خواستم بکنم این بود که بگذارم ادامه دهد و مرا  

 به دنیای پر از شهوت خودش ببرد  
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 فصل بیست و دوم  
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 ♤خلسه و بازیهیجان،♤

 

 

 

 

یکشنبه را با پسر ها گزراندیم و مسابقه ی وایتساکس  

 را تماشا کردیم 

قصد داشتم در تلفنم یادداشت برداری کنم تا به پوشه  

های قبلی اضافه کنم ولی خیلی سست بودم   پس به  

 خودم اجازه دادم مدتی آرام شوم
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 با آنها احساس راحتی میکردم

پر سرو صدایی بودند که  آنها شبیه برادران بزرگ  

 هرگز نداشتم  

بنظر نمیرسید که آنها از مرتب سازی چیزی بدانند  

چون هر دویشان کت و کرواتشان را  گوشه ای  

پرت کرده بودند جلیقه هایشان را یکی روی مبل  

 یکی روی صندلی انداخته اند  

صدای گوینده در مورد چیزی  مثل گل یا تاچ  

توپ از خط رو میگن  دون}تو بازی بیسبال گذشتن 

تاچ دون{ یا هر چیز دیگری میگفت و پسر ها به  

 صفحه ی تلویزیون چسبیده بودند  
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کنار مالکوم نشسته بودم  که یک پیراهن آبی    

پوشیده بود که به قسمت سینه  و شانه هایش میچسبید  

 و یک جین رنگ روشن 

 او راحت و فرمانده وار روی مبل ولو شده بود   

چیزی در مورد یک بازیکن میگفتند  و   تاهو و کالن

مالکوم هنوز هم چشمانش روی تلویزیون بود و  

 گهگاهی جرعه ای از شرابش مینوشید  

درست است،این پسر ها همراه بازی آبجو 

نمیخوردند}چیزی که اکثر افراد معمولی همراه  

 تماشای بازی فوتبال یابیسبال میخورن{

پینوت    آنها همراه تماشای بازی  شراب قرمز
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 فرانسوی می خوردند 

 

 یک روز در زندگی مالکوم سنت! 

 

از درون خندیدم  و سعی کردم روی بازی تمرکز  

کنم  ولی تنها چیزی که می توانستم به آن فکر کنم   

 دست مالکوم بود که پشتم قرار داشت  

 در آن پیراهن بسیار دعوت کننده بنظر میرسید   

دهم این بود که   تنها کاری که دلم می خواست انجام

پیراهنش را در بیاورم،سینه اش را نوازش کنم  و  

 صورتم را روی سینه اش فشار دهم
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 و او مرا در دستان قوی اش نگه دارد  

در عوض حدود سه اینچ مبل بینمان وجود داشت که  

 فکر میکنم  

دلم بخواهد  که روی مبل  بچرخمو  روی پاهای  

 سنت بنشینم  

 باید آرام باشم! 

ان زمان مالکوم با حرکتی سریع کفل هایم را  و هم 

گرفت و مرا  تقریبا روی خودش کشید یک  پایم  

روی یک پایش قرار گرفت و دستانش را دورم  

 پیچید  

 و بعد گفت  
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 " بهتر شد"  

 و دوباره لم دادو بقیه ی بازی را تماشا کرد  

 و جرعه ی دیگری از شرابش گرفت  

وم را دیده  بنظر میرسید تاهو حرکت کوچک مالک

 چون شروع به خندیدن کرد 

مالکوم به او خیره نگاه کرد  و مرا به خود نزدیک  

 تر کرد  

 مردها!  

چشمانم را چرخاندم و لپم را از داخل گاز گرفتم تا  

 جلوی خنده ام را بگیرم  

به سمت مالکوم برگشتم که به لب هایم که کمی تاب  
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م   ورداشته بود و بسختی لبخندم را کنترل میکرد

 خیره شده بود  

 او گفت 

 "این لب ها" 

دستش را پایین کشید و با شستش لب هایم را از هم  

باز کرد  همچنان که دستش را برمیداشت به لب هایم  

 نگاه میکرد خم شد تا مرا ببوسد 

سرم را چرخاندم  و او فقط بوسه ی محکمی روی  

 گونه ام گذاشت  و با دهان بسته خندید  

 کالن گفت 

 ن قبال همچین چیزیو ندیدم" "لعنتی م
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 پرسیدم

 "چیرو؟"

 به مالکوم اشاره کرد  

 "شاه توسط یه زن رد شد" 

 بسرعت گفتم  

 "من ردش نکردم"

 کامال مطمئنم که سرخ شده ام 

 به سمت مالکوم چرخیدم و نگاهش کردم  

اخم کوچکی روی صورتش داشت و من مطمئنم  او  

  در حال یاداشت ذهنی برای خودش است که بعدا 

 درکونی نثار کالن کند  
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 "تو ردش کردی" 

 کالن پافشاری کرد

 "بعدا باید زخمی که به قلبش زدی رو جبران کنی" 

 به من چشمک زد  

 احساس کردم که مالکوم کنارم بدنش منقبض شد

تاهو که هنوز هم چشمانش به تلویزیون چسبیده بود  

 گفت 

 "چی شده؟ من چیو از دست دادم؟" 

 ..""اوه هیچی فقط پسرمون.

 ناگهان تاهو فریاد زد  

 "اوه!ایــــول آره همیـــــــــنه!!" 
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از روی صندلی پرید و دستانش را به هم کوبید  

 گمانم اتفاق خوبی افتاده 

 "برو،بــرو،بــــرو،بـــــرو" 

کالن و مالکوم نگاهشان را به صفحه برگرداندند  و  

 به جشن کوچک تاهو پیوستند  

دای عمیقی که از  حس کردم سینه ی مالکوم با ص

شادی در آورد لرزید و سرم بی اراده به سینه اش  

 نزدیکتر شد 

سرش را به گوشم نزدیک کرد و برایم توضیح داد   

چه اتفاقی در بازی افتاده و من فقط سرم را تکان  

 دادم  
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نمیتوانستم روی چیزی بغیر از تن صدای عمیق و  

 مردانه اش فکر کنم 

 ی پاهایش بخزم  و من دلم می خواست دوباره رو

 سنت بوسه ای روی گیجگاهم گذاشت  

 و نگاهش را به صفحه ی تلویزیون برگرداند  

 این برایم خیلی زیاد بود  

سعی کردم از او فاصله بگیرم ولی فقط باعث شد  

 دستانش دورم محکمتر شود

 لعنتی!  

 من خیلی بیسبال نگاه نکرده ام  

ببینم    و حتی اگر انقدر آرام باشم  که حاال بتوانم 
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مالکوم همچنان با لمس های بدجنسانه ی کوچکش به 

 من یاداوری میکند که کجا لم داده ام  

بعضی اوقات بوسه اش روی سرم بود  یا دستش را  

روی رانم میگذاشت یا انگشت شستش را قسمت  

 جلوی مچ دستم  میکشید  

هر لمسش باعث می شد از هم بپاشمواز هم بپاشمو   

 از هم بپاشم! 

ایش ناچیز بود ولی باعث میشد سرگیحه لمس ه

 بگیرم و شکمم منقبض شود 

به خودم قول دادم که به او نچسبم ولی بعد از پایان  

نیمه ی اول بازی  سرم روی سینه اش بود و  
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 دستانش مرا کنار خود نگه داشته بود  

کالن و تاهو  جوری به ما خیره شده بودند که  

 میگفت  

ایناسور/یا حیوانات  در  الف:مثل اینکه ما به نوعی د

حال انقراضی هستیم که  نمی توانستند باور کنند   

 واقعا چشمانشان چنین چیزی را دیده 

ب:انگار که ما بنوعی جادویی بودیم که با یک بار  

 پلک زدن ممکن بود از  جلوی چشمشان ناپدید شویم  

می توانستم بگویم که آنها عادت نداشتند مالکوم را  

 اینطور ببینند  

 و حس میکردم که دارم با آتش بازی میکنم
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احساس میکردم هر چه به او نزدیکتر میشوم و 

بیشتر در آغوشش فرو میروم احساس آرامش  

 بیشتری می کنم  

 سرم را بسمت شانه اش کج کردم  

 و بیشتر احساس سوختن میکردم    

باید بلند شوم  تا هوایم را عوض کنم چون حس  

 نباید انجام دهم   میکردم کاری را میکنم که

هر ذره از اراده ام را جمع کردم تا از سینه ی ستبر  

 مالکوم دل بکنم و به آشپزخانه بروم 

سینه اش به نوعی شبیه خوابیدن صبح یکشنبه در 

 تخت است   مالکوم تخت شخصی سایز بزرگم بود  
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به محض اینکه بلند شدم دلم برای گرمایش،دستانش  

ار گوشم صحبت  و لرزش صدایش  وقتی که کن

 میکرد تنگ شد

بیادم آمد که میتوانستم حرکت عضالت شکمش را  

 زیرم حس کنم 

 شکمش مثل سنگ سخت است

 لرزیدم و تمرکز کردم  و برگشتم 

وقتی به نشیمن برگشتم با ده اینچ فاصله بینمان روی  

مبل نشستم  و امیدوار بودم که پیامم را به او رسانده  

 باشم 

فکر هم نکرد و فقط به من جوری    اینبار حتی به این
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 نگاه کرد انگار که من کار خنده داری کرده ام  

و   دستانش را روی کفلم گذاشت و مرا جای قبلی   

 ام برگرداند  

و دوباره دستانش دورم و سرم روی سینه اش    

قرار گرفت  و به همین نحو بقیه ی بازی  را همانجا  

 ماندم 

پایم سقلمه زد چون  بعد از مدتی تاهو ایستاد و به

 ظاهرا من خوابم برده بود . 

آنها در مورد اینکه حاال وقت چرت بعد از ظهرم  

است شوخی میکردند}اشاره به اینکه ریچل 

کوچولوتر از مالکومه{ و مالکوم  به آنها میگفت  
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 خفه خون بگیرند  

 و بازی را نگاه کنند  

 در واقع من واقعا خوابم میبرد   

 حتی داشت....  آن عوضی سینه ی را

متنفرم از اینکه او باعث میشد چنین چیز هایی را   

 حس کنم 

از اینکه  وقتی کنار او نیستم احساس برهنگی میکنم  

متنفرم ،از اینکه  وقتی روی سینه اش نیستم و 

دستانش دورم نیست  حس میکنم قسمتی از من از  

 بین رفته متنفرم 

از   واز اینکه چطور سنت درونم خزیده و داشت 
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 درونم مرا به تحلیل می انداخت متنفرم 

 تاهو گفت  

"پدرو مادرت خبر دارن  تو اینجایی؟ متصدی بار  

ممکنه  بخواد کارت شناسایی این دخترو بررسی 

کنه}بازم داره به سن کمش تیکه میندازه/چون توی  

بار زیر سن قانونی نمیتونن وارد بار بشن تاهو داره  

 میگه ریچل زیر سن قانونیه{"

 به او چشم غره رفتم  

 "چه اصراریه که درباره ی سنم شوخی کنی؟"

 "T"تی

 "تاهو نیشخند زد

@romansara_tarjome



 "بله سنت؟" 

 "تنهاش بزار" 

موهایم را دم اسبی بستم  و ناگهان حس یک زن  

 مورد حمایت قرار گرفته به من دست داد  

 جاذبه ی جنسی بینمان غیر قابل انکار بود  

نم بیشترو هر چه بیشتر سعی میکردم سرکوبش ک

 بیشتر از آن آگاه میشدم 

 تاهو خندید و دستش را باال آورد تا به شانه ام بکوبد   

 احتماال می خواست چیزی به من بگوید  

 سنت گفت  

 "بهش دست نزن"
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 تاهو به عقب تکیه داد 

"رفیق ،تو میتونی همشونووو داشته باشی؟}همه ی  

 دخترا{"

 "تو میتونی بینشون انتخاب کنی"

 " "خب پس...

 "بجز اون"

سنت بدون اینکه به من نگاه کند که ببیند موافقم یا نه  

 گفت 

 "دیگه تکرار نمیکنم" 

 سنت ایستاد و رفت تا شراب بیشتری بیاورد  

در حالی که کالن به میز قهوه خوری تکیه داده بود   
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 تاهو نیشخند زد  

 "اون اعصابش تخمیه" 

 "چرا؟"

د  "پیرمرد می خواد برای مادرش مراسم یادبو

 برگزار کنه"

 "مادرش یا پدرش؟"

 کالن گفت 

 "تلفیقی"

نتوانستم سوالی بپرسم چون سنت با نگاه یک اژدر   

 افکن به من نگاه کرد  

سنت روی مبل کنارم جا گرفت دستش را دورم  
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پیچید و انگشت شستش را روی گردنم کشید  و من  

 مانند لبو سرخ شدم و بدنم داغ شد 

 سنت به من گفت

 وشم میاد" "از موهات خ 

 "مرسی"

 لبخند زد و انگشتش را بسمت فکم حرکت داد  

 از بین لب هایم نفسم را بیرون دادم   

نمیتوانستم باور کنم که به این آسانی می توانست  

 برانگیخته ام کند  

و تمام حواسم ،از   

 ،شنوایی،بینایی،بویایی،چشایی،المسه  را درگیر کند 
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 تاهو به سنت گفت  

بس کن سنت،گوش ریچل تاول   "حرفای رمانتیکتو

 زد"

حالت متفکر و تاریک مالکوم را که همچنان کنارم  

 بی حرف نشسته بود زیر نظر گرفتم  

 به تاهو گفتم 

"اینجوریه؟حرفای اون هزینه ای نداره ولی خیلی 

 خیلی خیلی سکــسیه"

سعی کردم سنت را از آن غار مردانه اش}مثل  

خشمگین و  آدمای غار نشینو بدوی که سریع غیرتی

 آماده ی حمله میشن {بیرون بیاورم
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 با حالتی نمایشی گفتم  

"اون نیازی به نگرانی نداره ،من حاال احساساتم در  

دسترس نیست اون هیچ کلید یا سرنخی نداره}برای  

وارد شدنو فهمیدن احساساتش تا بتونه ریچلو عاشق  

 خودش کنه{"

اه  "مردارو باور داشته باش، اون همه ی کلیدا و ر 

در رو هارو داره  تا بتونه در قلب دختری مثل  

 تورو باز کنه" 

 "من یه دختر معمولی نیستم"

 مالکوم چیزی نگفت  

به او تکیه دادم و همانطور که انگشتانم را روی  
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 سینه اش میکشیدم زمزمه کردم

 "من می خوام خوشحالت کنم مالکوم" 

تنها تاثییری که حرفم داشت این بود که اخمی به من  

 کرد  

 "کی گفته من به شاد شدن نیاز دارم؟" 

"ناراحت بنظر میای  ،من نمیتونم فرق بین ساکت و  

آروم بودن و آرامش داشتنت،عادی یا ناراحت بودنت  

 رو بگم" 

 چانه ام را در دستش گرفت 

 "از دستت عصبانی نیستم"

 بله،گمانم! 
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هنوز هم دلم می خواست ببینم که لبخندش به 

 چشمانش میرسد 

می خواست جای زخم هایش}زخم روحی{ را  دلم

ببوسم تا بهتر شود ولی میدانستم بعضی زخم ها با  

 هیچ چسب زخمی درمان نمیشود 

چجور  زخمی از او چنین مرد سخت و بی  

 احساسی ساخته؟

همان شب وقتی مرا به خانه ام میبرد ، ساکت و آرام  

 فقط فکر میکردم

  

 میبرد گفت درحالی که مرا بسمت در آپارتمانم 
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 "فردا یکارایی دارم ،یه روز دیگه همو ببینیم؟"

 واقعا کمی احساس درد کردم 

 دلم می خواست به من بگوید چکاری دارد  

 ولی او یک مرد است  

 و ما با هم... با هم چه؟

 ما یک سکــس طوالنی در یک شب داشتیم؟

 زمزمه کردم 

 "حتما ،شب بخیر"

در تکیه دادم  ،دلم   قبل از رفتن به داخل آپارتمانم به

می خواست مرا ببوسد پس وقتی دستانش را پشت  

گردنم  پیچید ،فورا  روی نوک پاهایم ایستادم و  
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دستانم را روی شانه اش گذاشتم و لب هایمان به هم  

 چسبیدند 

 بوسه هایش اعتیاد شماره ی یکم بود  

یک دقیقه شد دو دقیقه و بعد سه دقیقه  تا اینکه او   

 به من نگاه کرد   عقب کشید و

 "باید برم" 

دستش را درون موهای سکــسی  بهم ریخته اش  

 گذاشت و به باال حالت داد  

 دلم می خواست صدایش کنم تا برگردد   

او بنظر لبه ماندنو رفتن بود ،انگار به خودش مثل  

گذشته برای کنترل کردن ، برای بودن کنار من  
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 اعتماد نداشت 

 یش زدم وقتی بسمت ماشینش رفت  صدا

 "سنت"

فکر کردم که شب را اینجا بماند  ولی صدایم را  

 نشنید 

چرخیدم و به داخل رفتم  و بعد دستم را روی سینه 

 ام مالیدم  

'تو می خوای اون شبو اینجا بگذرونه  

لیوینگستون؟هیچکس شبو اینجا نگذرونده و جینا   

 پرتش میکنه بیرون همون بهتر که رفت،درسته؟'

زخرفو این لب و لوچه ی آویزان  پس این احساس م 
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 برای چه بود 

'واقعا انتظار داشتی برای فردا دعوتت کنه 

 ریچل؟واقعا؟ به مناسبت بزرگداشت مادرش؟'

خب شاید همین انتظار را دارم و از آن روز دیگری  

 که قولش را داده بود متنفرم 

 

 

 

 

 

 سنت ! 
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 پدرش

 صورت هایشان

 تنش بینشان 

که بر اثر سرطان خون این مراسم به یاد مادرش  

 جانش را از دست داده بود برگزار میشد

پدرش میزبان جشن ساالنه برای جمع آوردی برای  

 بنیادی بنام مادر سنت است 

 

"مالکوم سنت و نوئل}پدر سنت{ تا اونجایی که ما  

 دیدیم هنوز هم با هم حرف نزدن"

لپ تاپم را بستم و به جای آن کار مثبتی انجام دادم  
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 بررسی مجله های مد جینا کردم  شروع به

 "اون برگه ی  تا خورده رو باز نکن،گمش میکنم" 

جینا هشدار داد   و به گوش دادن موسیقی در اتاق  

نشیمن ادامه داد  صفحه ی تا شده را باز کردم و  

 کنجکاوم که چرا آنرا عالمت گزاری کرده  

 شاید یک کیف زیبا از برند بوهو؟

 دل آنرا پوشیده یا کفش های زردی که یک م

با بیخیالی در حال ورق زدن بودم  تا اینکه پیام سنت  

 را دیدم  

 +سرت شلوغه؟+

 قلبم به سختی در سینه ام به تپش افتاد  
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قوانین کاردینال}قوانینی که یه فرد یا یه گروه برای  

خودشون میزارن و نباید به هیچوجه شکسته بشه{در 

دهید را نادیده  مورد اینکه نباید فورا جواب پیام را ب

 گرفتم  و  

 بالفاصله جوابش را دادم  

 +نه+

منتظر ماندم و همانطور که تصویر سنت با آن حالت  

عصبی که همراه پدرش ایستاده بود در ذهنم تداعی  

 شد ،تمام بدنم نبض گرفت 

 +اومدم دنبالت+

 +کجا میریم؟+
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 +هر جا+

 +پنج دقیقه بهم وقت بده+

 از جایم پریدم  

 نشیمن نالید جینا از اتاق 

 "اوه نه!" 

 یک ست لباس زیر توری سفیدم را پوشیدم 

 با عجله شلوارم را در آوردم 

 و بعد یک دامن ناز و تاپ پوشیدم 

 میدانستم سنت ناراحت است 

عالرقم ماهیت طغیانگرش از چیز هایی که آنالین  

خوانده بودم هیچ اشاره ای به مشکل روانی وجود 
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 نداشت   

وقتی  که میدانستم شب مزخرفی   این واقعیت که او

را گزرانده به من پیام داده باعث میشد تا به طریقی 

دلم بخواهد تا از او محافظت کنم ،به گونه ای که  

هرگز از کسی جز مادرم،وین و جینا  محافظت  

 نمیکردم 

وقتی از پنجره رولز روییس را دیدم به سختی می 

 ون نزنم  توانستم درون کالبدم بمانم و از پوستم بیر 

 به جینا گفتم 

 "فردا میبینمت"

 جینا از پشت سرم با نگرانی صدایم زد 
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 "ریچل؟!"

 ولی من سعی کردم  صدایش را نادیده بگیرم  

نمیتوانستم ....در شیکاگو جایی بهتر از کنار مالکوم  

 برایم وجود نداشت  

 و این همه چیزیست که میتوانم آنرا بفهمم 

به او که روی   سوار ماشین شدم  و چشمانم را

 صندلی نشسته بود قفل کردم 

در سایه ها پنهان شده بود،ولی کمی از نوری که از  

پنجره به داخل میامد  روی گردن،فک مربعی و لب  

 هایش افتاده بود  

وقتی به تاریکی عادت کردم ،به آرامی خطوط  
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 واضحی از چهره اش را دیدم  

 خیلی جذاب است  

ک صورت رازآلود  با آن چشمان سبزو زمردی  و ی

! 

 و ناگهان یخ درون چشمانش با نگاه به من گرم شدند  

 "خوردنی به نظر میای" 

 صدایش بدنم را نابود کرد  

مثل معمول سرد نبود...گرم...بطرز غیر منتظره ای  

 گرم

 با لبخند هــرزه وارانه ای گفتم 

 "آره؟ و من برات یه خبری دارم" 
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ست که ارزش  برای کلمات  ارزش قائلم و سنت مردی

عمل کردن را داشت و من می خواستم امشب کاری  

 برایش انجام دهم 

انگشتانم را بسمت باال بردم آستینم را پایین کشیدم و   

 قسمتی از پوست خامه ای شانه ام را نشانش دادم 

 "من خوردنی ام" 

 "و من یه گاز ازت می خوام"

با شهوت و درماندگی رو به رشدم با ناخن هایم او  

 بسمت پایین کشیدم  را 

 صورت سنت کامال از شهــوت پر شده بود  

با انگشتانم شانه ام را لمس کردم و با شهــوت  
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 زمزمه کرد 

 "کجارو؟اینجا؟"

 حتی نمی توانستم کلمات مناسب را پیدا کنم 

چقدر وقتی صدایش  مثل پوست درخت خشن و  

 خش دارمیشد   را دوست داشتم 

گردن،زیر شونه و "درست از همونجا ،دهنموتا 

 دستات میکشم"

 نفسم بند آمد  

و هر دویمان آماده برای بلعیدن همدیگر بودیم 

،شــهوت بینمان حکم فرما بود و بدن او برایم بی  

 قرار است و بدن من برای او
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 "چه کار دیگه ای می خوای باهام بکنی؟"

به صدایم برای برانگیخته شدن احتیاج  داشت نمی  

 او دریغ کنم  توانستم اینرا از

 نه از او! 

"می خوام سخت باهات عشقبازی کنم و آروم بکنمت  

 ...شونه ی دیگتو بهم نشون بده" 

 همینکار را کردم 

ماشین داشت از خیابان عبور میکرد دنیا به کار  

 خودش مشغول بود ،ولی اگر از من بپرسید  

 تمام دنیا در این ماشین است و به من نگاه میکند  

االی آستینم را تا آنجایی که می همانطور که ب 

@romansara_tarjome



 توانستم پایین آوردم تا بیشتر نشانش دهم 

شهوت در رگهایم بخاطر نگاه خیره اش با خوشحالی  

 آواز می خواندند

هر روز شــهوتم برایش عمیقتر میشد و شدت میافت  

کششم به او بحدی رسیده بود که هرگز تصورش را  

 نمیکردم 

 م   من حاال او را با قلبم میشناخت

از زوایای مختلفی ،وقتی دهانش برای هر لبخندی  

 تاب برمیداشت  

جهان هستی من  گفت }گفته بود تمام دنیا تو ماشینه  

 االن سنتو جهان هستی صدا میزنه{
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"زبونمو رو اون منحنی،جایی که نبضت سریع میتپه 

 میکشم ....بیشتر نشونم بده" 

"ممم تو خیلی حریصی،تا حاال چیزی تو زندگیت  

 رات کافی بوده مالکوم سنت؟"ب

سرش را خیلی آرام به نشانه ی منفی تکان داد انگار  

میخواست تن سرگرم شده ی صدایش را  از بین  

 ببرد  

"هیچی برام کافی نیست مخصوصا وقتی به تو 

 میرسم،بیشتر نشونم بده 'توبغلی' " 

تاپم را از قسمت باال یک اینچ پایین کشیدم به طوری  

ردی باالی سینه ام و سینه بند توری  که  میتوانست گ
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 ام را ببیند  

خرناسی کشید  و من سرخ و داغ شدم و صاف  

 نشستم 

"خوشحالم که اینو ازت میشنوم گنده بک}بهش گفت  

 تو بغلی ریچلم صداش کرد گنده بک{" 

 نخودی خندید  

 و من صدای پوست درختی اش را شنیدم  

 "خوشحالم امشب منو دیدی..." 

کج کردم و صورتش را بررسی کردم  سرم را کمی   

 ،انرژی دورش را احاطه کرده بود  

 عطش!
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 و شهوت! 

 را بیشتر روی پوستم حس کردم 

 درماندگی اش از مشت هایش پیدا بود   

 قلبم برای در آغوش کشیدنش بی تاب بود  

 آرام پرسیدم 

 "شب بدی داشتی؟"

 "بهتر میشه}شبش{"

ش و تا  همانطور که دستم را گرفت و مرا کنار خود

جای ممکن نزدیک خودش نشاند ،یخی که در  

 چشمانش بود کامال از بین رفت  

 شروع به بوسیدن دهانم کرد 
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 مسیری را تا شانه ام پایین آمد  

 انگشتانش را روی منحنی شانه ام کشید  

گرما ،رطوبت،نرمی لب هایش با حرکات شدید لب  

 هایش همراه بود 

 "قطعا بهتر میشه"

 گفت  با صدای خش داری 

 "و تو؟"

 مسیرش  را تا لب هایم ادامه داد   

 "قبل از اینکه بهت پیام بدم چیکار میکردی؟"

 با شیطنت گفتم 

 "هومم بزار فکر کنم" 
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 وانمود کردم که بسختی در حال فکر کردن هستم 

"راستشو بگم ؟یا چیزی که تو دوست داری بشنوی  

 رو بگم؟"

انگشتانم را  کمی جایم را تغییر دادم تا بتوانم حرکت 

که از گلویش بسمت باال روی فک مربعی اش  

...فکی که درست به اندازه ی خودش سرسخت بود  

ببینم ... و دوست داشتم که اجازه میداد اینطور 

 لمسش کنم  

 "هر دوش"  

در حالی که  او شانه هایم را با دستش نوازش   

میکرد انگشتانش را باالی تاپم کشید و در ترقوه ام  
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 فرو برد

 "کار میکردم" 

انگشت خودم حاال داشت ته ریش روی فکش را  

 نوازش میکرد 

"ولی در حالی که کار میکردم  با اشتیاق منتظر    

 بودم که بهم پیام بدیو منو به یه جایی دعوت کنی" 

 با صدای خش داری حرفم را تصحیح کرد  

 "هرجایی"

 "دقیقا"

دهانم را به گوشه ی دهانش فشار دادم ،حتی فکر  

 یکردم که دارم چکاری انجام میدهم  نم
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 حاالفقط با یک غریزه ی خالص عمل میکردم  

"خب به همون 'هرجایی'رسیدیم تا من دلی از عزا  

دربیارم}اشاره به اینکه سنت بهش گفت خوردنیو...  

 ریچلم می خواد یکم از خوردنیای سنتو بخوره{؟"

دستانش را دورم تنگ کرد و یکی از دستانش را  

لغزاند و انگشتانش را روی فرو رفتگی   زیر تاپم 

 ستون فقراتم کشید 

"ریچل ،من دلم نمی خواد وقتی تو بهترین شرایطم  

 نیستم منو ببینی"

"برعکس من دلم می خواد اینجوری ببینمت،من تشنه  

ی بودن با توام،بهت عالقه  دارم و من تورو می  
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خوام  و می خوام دلداریت بدمو هر چی که از من  

 رو در اختیارت بزارم " میخوای 

 لب های داغش روی شانه ام نشست 

 "خب منم می خوامت" 
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منظورش از  'هرجا' بنظر میرسید که عروسک} 

 کشتیش{  باشد 

بدور از کنجکاوی مردم...با آرامش و لذت کاملی که  

 میبردم ...انگار که در دنیای دیگری بودم 

د پس هیچ خدمه ای اینجا  کشتی پهلو گرفته بو

حضور نداشت  پس منو مالکوم اینجا تنهاییم و من  

در سکوت در طبقه ی باالی کشتی نشسته ام هردوی  

ما هنوز هم از عشقبازی سخت و بعد سـکس آرامی  

 که به من داد  کمی عرق کرده ایم  

او شلوارک سیاهش را پوشیده بود ولی هیچ چیزی  

لی که من پیراهن او را  سینه اش را نپوشانده ،در حا 
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 پوشیده ام  

او متفکرو ساکت است و من هرگز قبال کنار چیزی  

 به بزرگی و قدرتمندی او احساس آرامش نکرده ام  

 زمزمه کردم 

 "4"ام

گونه ام روی سینه اش بود و بقیه ی بدنم هم در  

 راستای بدن سختش قرار داشت  

"متوجه شدم تو خیلی از عدد چهار استفاده  

 را چهار؟" میکنی،چ

ما تقریبا چهارمین بار بود که باهم وقت میگذراندیم  

،نمیدانم که بعد از اینبار باز هم با هم وقت  

@romansara_tarjome



 میگزرانیم یا خیر!

نفسش را بیرون داد و آخرین جرعه از شرابش را    

نوشید ،جام خالی را روی میز گذاشت و ما با هم به  

 افق شیکاگو خیره شدیم 

 "من خیلی بد خلق بودم " 

 به دوردست خیره شد ،حالت صورتش متفکر بود  

دستم را  پایین بردم و انگشتانم را بین انگشتانش گره  

 کردم  

 بنظر میرسد فکرش اینجا نیست  

 صدایش آرام،خشن و تقریبا متاسف بنظر میرسید  

"و این  توی سن جوونیم بدتر شد ،کنترل کردن  
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خودم چیزی بود که همیشه باید کلی برای حفظ  

 ش تالش میکردم  کردن

کارکنانمون یکی یکی میرفتن چون نمی تونستن منو 

تحت کنترل نگه دارن ،هر چی بیشتر تالش میکردن  

 من ناسازگار تر میشدم  

ولی مادرم مظهر صبرو شکیبایی بود گمونم  به  

 همین دلیله که پدرمو اونهمه سال تحمل کرد  

اون صبور بود و بیشتر از چیزی که دیگران    

 بفهمن درک میکرد  بتونن 

 وقتی یبار عقلمو از دست داده بودم  

مادرم گفت تا سه دقیقه عددارو بشمر، من با کمی   
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 بحث قبول کردم  

و بعد از هر عصبانیت تا سه دقیقه عدد هارو می  

 شمردم ولی فایده ای نداشت 

پس یه روز مادرم منو کشید کنار ،نگران بود چون 

رسید مادرم پدر منم کج خلق بود....بنظر می

میتونست بدترین حالتمو و جوری که باعث عصبانی  

 شدن پدرم میشد رو پیشبینی کنه

و اون به من گفت  تا هر وقت عصبی شدمو   

کنترلمو از دست دادم چهار تا کارو بکنم و روی  

عدد چهار تمرکز کنم  مثال اگه تو ازم سه دقیقه وقت 

تو   بخوای من چهار دقیقه بهت وقت میدم و یا اگه
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بهم بگی تا سه بشمورم من تا چهار میشمرم  این  

جوریه که سنت  تا اینجا از پسش بر اومده ،من  

 چهار کارو انجام میدم " 

 "تو حتی سـکس چهار نفره دوست داری"

 ابرویش را باال داد 

 "نه با تو ،من از وقت گزروندن باهات لذت میبرم" 

   دستش را از زیر پیراهنم روی ستون فقراتم کشید

 لرزیدم! 

 او را می خواستم و بدنم ذوب شده بود   

و مهمتر از همه، از درون در حال فرو پاشی بودم   

و بخاطر احساس گناه از اینکه می دانستم  چنین  
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جزئیاتی در موردش وجود دارد  چیزی زنده زنده  

 در حال خوردنم بود  

بخاطر سنگینی این احساسات حتی نمی توانستم 

 نم  چیزی را پردازش ک

 به پشت چرخیدم  تا کمی بینمان فاصله ایجاد کنم  

 سنت خودش را روی یک آرنجش بلند کرد  

 و یکی از دکمه های باالی لباسم را باز کرد  و اوه  

خدا کمکم کند چون قطعا بدنم گداخته ترو گداخته  

 ترو گداخته تر میشد  

 اعتراضی نکردم   

ی   حرکتی نکردم فقط با درماندگی  باز شدن دکمه
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 دوم را دیدم  و بعد سومی ،و چهارمی  

وقتی بدنم بنمایش در آمد هر سانتی متر از بدنم   

 میلرزید  

دلم می خواست اغوایش کنم تا آن شوق و شور و  

بی قراری در بدنم ساخته شود بسختی توانستم زیر  

 لب زمزمه کنم 

"باهام وقت بگذرون ،من یذره هم از با تو وقت  

 "گزروندن خسته نمیشم

چهاردکمه شد پنج دکمه،شش ...تا اینکه او لباسم را  

 در آورد و به جلو خم شد تا وسط گردنم را ببوسد  

 وسط سینه ام  
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 وسط شکمم

 وسط آلتم  

 چهار بوسه و بعد سرش را بین پاهایم فشار داد 

 "منم حتی یذره با تو حوصلم سر نمیره ریچل"

الیدم  این بار وقتی که زبانش را به گلیتوریسم کشید ن

 ،ران هایم را باز تر کردم   

 باسنم را به باال قوس دادم و زمزمه کردم

 "مالکوم،مالکوم،مالکوم" 
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╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 "هوممم"

ساعتی بعد  وقتی گوش هایم را لمس کرد از چرت  

 کوچکی که در اتاقک کشتی داشتم بیدار شدم  

 با آن توجه دلپذیر کنارم زمزمه کرد  

 ." "گوِشت.. 

"این}گوشش{ قسمتی از منه ،و این مثل گوش 

 خودته"

با لبخند به بدنم کش و قوسی دادم  و او کمی عقب  

 رفت  تا براحتی به من نگاه کند  
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 گفتم  

 "من کشتیتو خیلی دوست دارم ،خیلی آرومه"

 انگشتانم را روی سینه اش کشیدم

"هیچوقت تنها اینجا نمیام ،خیلی ساکته انقدر که  

 ای فکرای خودمو بشنوم"میتونم صد

همانطور که از روی تخت بلند میشد اخم کرد و  

 بسمت لباس هایش رفت  

بسمتش چرخیدم و با آرنجم کمی خود را باال کشیدم  

 تا به  بدن کامال مبهوت کننده اش  نگاه کنم

 شلوارش را به پایش کشید  

 "تو توی 'اِج'خوشحالی؟"
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بپرد  بعد  سرم را تکان دادم تا مستی خواب از سرم 

نشستم و همانطور که بدنبال لباس زیرم روی تخت  

 میگشتم ملحفه را روی سینه هایم چسباندم 

 "چرا میپرسی؟"

 "شایعه ها میگن داره نابود میشه"

دستانش را روی پیراهنش کشید  و همانطور که  

شروع به بستن دکمه هایش کرد واکنشم را بررسی  

 کرد  

 و خیلی دوست دارم" "امیدوارم اینطور نشه ،من اِج

 

باالخره شورت و سینه بندم را پیدا کردم و مجبور  
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 شدم ملحفه را کنار بزنم تا بتوانم آنهارا بپوشم

 با ترس پرسیدم 

"چرا پرسیدی؟ می خوای کار انتشارات هم انجام  

 بدی؟"

جلوی چشمانم ...پیراهنش را کامال به تن کرد و بعد  

 کمربندش را بست  

تر مجله رو بخرم،اونجا جایی  "نه ،قرار نیست دف

نیست که توش پول ببینم ،تجارت ملزم زمان و دید  

خوبه ،سرپا کردن شغل ها  جایی نیست که منو سر  

 شوق بیاره" 

 لحظه ای نگاهم کرد   

@romansara_tarjome



 "داشتن یه دفتر مجله رویای توعه؟"

"نه، من می خوام بنویسم،دلم می خواد درآمد خوبی   

 تری بنویسم " داشته باشم تا بتونم چیزای بیش

 لبخند زد  

"تو خیلی کوچولویی ،میتونم دست های کوچولوتو 

 تصور کنم که دارن ایده های بزرگ رو مینویسن"

این واقعیت که حتی به من فکر میکند باعث شد قند  

 در دلم آب شود  

 سنت به لباس پوشیدنم نگاه میکرد  

"پس تو آیندتو توی اون دفتر مجله میبینی حتی اگه   

 یعی از گزینه های دیگه رو داشته باشی؟"طیف وس
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 جاخوردم 

ناگهان یک گره از نگرانی مثل سنجاقی کوچک و  

 ناراحت کننده در شکمم فرو رفت  

 با دقت به جوابم فکر کردم  

"گمونم....به طور کلی ،آینده ی ایده آلم اینه که  توی  

شغلم احساس امنیت کنم   و گمونم همینطور تو  

ی خوام ،می خوام که مادرم  زندگیم هم همینو م

احساس امنیت کنه و اگه بتونم شهرو برای دیگران  

هم امن تر کنم}مثال با کمپین  پایان خشونت { این  

 برام یه رویاست! 

این چیزیه که دلم می خواد دربارش بنویسم  ولی این  
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نوع  از موضوعات  توی روزنامه نگاری به زمان  

دیگه فرصت های   نیاز داره  و 'اِج' نسبت به جاهای

بیشتری بهم داده ،بنوعی باهاش پیوند خوردم ،اگه  

پیشرفت کنه و  منم با مجله پیشرفت کنم...این برام  

 مثل یه رویاست" 

 جلو آمد و لبه ی تخت نشست  

 حالت صورتش مشتاق بود 

"دوست داری چکاری برای این شهر بکنی؟ چه ایده  

 ای داری؟" 

زد و صورتم را   موهایم را از جلوی صورتم کنار   

 بررسی کرد  
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"نمیدونم،تغییر اتفاق نمیفته مگر اینکه یه تالش دسته 

جمعی صورت بگیره  ،مگه اینکه  خیلی قدرتمند  

 باشی"

لب هایش لرزان بود و چشمانش میدرخشید با نور  

غارتگرانه ای که هرگز آنطور به من نگاه نکرده  

 بود 

 "تو داری با یه مرد قدرتمند می خوابی" 

 م را گزیدم  لب

 "آره..آره من با یه مرد قدرتمند می خوابم"

 خندیدم و حس کردم که سرخ شده ام  

سنت صورتم را قاب گرفت  و باز هم صورتم را   
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به کف دستش فشار دادم بدنبال لمس شدن توسط او  

 بودم

 زمزمه کردم  

"تو اونطوری نیستی که تصور میکنی  و اینو کسی  

 ازت داره" بهت میگه که تصورات خوبی 

"دلیلش اینه که تو خیلی خوبی و من باعث چیزای  

 وحشتناک میشم"

 "اوه نه" 

 خندیدم ولی او نمی خندید  

 آرام بود  

"همه ی ما از چیزای وحشتناک و خوب ساخته 
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 شدیم"

 "واقعا اینطوره؟"

 دوباره صورتم را بررسی کرد  

 "توی من چی میبینی؟"

 اخم کردم  

 "منظورت چیه؟"

سرسختم و اداره کردن خودم...شرکتم و  "من یه مرد 

سروسامون دادن به همه ی اینا کار ساده ای نیست  

،ممکنه بعضیا نپذیرن که من بتونم همه ی اینارو  

سروسامون بدم ،من هیچ وقتی به کسی متعهد نمیشم  

...فکر نمیکنم که هیچوقتم بتونم بشم ،تو ازم پول  
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نمی خوای  ،تو نمی خوای باهام به مهمونی 

بری....نه اونجوری که بقیه می خوان  ،تو حتی 

تقریبا نمی خوای باهام بخوابی  ولی بعد  به سمت  

من کشیده میشی چون می خوای تحت محافظت من  

 باشی و این باعث میشه من بخوام اون مرد باشم" 

 در سکوت به او خیره شدم  

همیشه میگفت که من او را گیج میکنم و همین حاال 

یرسید و من هم بخاطر سردرگمی اش  او گیج بنظر م

 گیج بودم  

 "مالکوم..." 

شروع به حرف زدن کردم ولی چه می توانستم 
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 بگویم؟ 

می توانستم بسیاری از حقایق را به او بگویم و وقتی 

کارم در افشاگری تمام میشد  او فکر میکرد که همه  

 ی آن حرف ها دروغ بوده  

 کنم    این باعث شد ناگهان به همه ی اینها فکر 

 "وقتی بیماری مادرمو تشخیص دادن..." 

 مکث کرد  

"قول دادم که بخاطرش اونجا باشم،که کنارش بمونم  

،به اون گفتن دو ساله درمان میشه و هنوز یه سال و  

 نیم نشده بود که اون..." 

دوباره مکث کرد ولی هرگز نگاهش را از من  
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 نگرفت  

و   "اون نمی خواست من بدونم که لوسمیش برگشته  

وقتی ساعت ها گذشت پدرم اجازه نداد کس دیگه ای  

هم بهم بگه ،اون فکر میکرد باید بخاطر اینکه برای  

 تولد تاهو کشورو ترک کرده بودم تنبیه بشم"

می توانستم خونی که به صورتم هجوم آورده بود  

 حس کنم  

"پس میبینی؟ من با قول دادنا خوب نیستم ولی من  

ی که انگار انگیزه های  انگیزه هاتو می خوام جور

 خودمن"

"خیلی متاسفم،من....وقتی پدرم از دنیا رفت خیلی  
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کوچولو بودم ،ولی گاهی کابوس هایی در مورد  

 اینکه چجوری کشته شده میبینم"

 به هم خیره شدیم  

 "مادرم برای مرگش فقط یه چیز ازم خواست"

نگاهش را از من گرفت و سرش را در تلفنش فرو  

 برد  

 شده بود  فکش سخت 

 من زمزمه کردم  

 "اون میدونست که عاشقش بودی" 

 "اون میدونست؟"

"زنا این چیزارو میفهمن،مامانم میگفت ...اون حتی  
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قبل از اینکه پدرم بهش بگه ،میدونست که پدرم  

 عاشقشه

جنسیتت برای این چیزای ظریف ساخته نشده ولی  

گاهی حتی وقتی تمام درو پنجره هارو بروی  

هم ،زن ها باز هم میدونن که عشق     دیگران بستی

 درونت وجود داره" 

 به من خیره شده بود و من اضافه کردم

"تمام آدما با یه عشق بزرگ به پدرو مادرشون متولد  

 میشن"

"خودمونیم که اون عشقو گنده میکنیم ،توی عشق  

هیچ درجه ای وجود نداره،روراستی  و  
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 وفاداری...باعث دوام یک رابطه  میشه"

 نزدم  حرفی

نمیدانستم بیشتر بخاطر این حرف ها غافلگیر شده ام  

یا تن معمولی که برای زدن این حرف ها استفاده  

کرده بود که این روشن میکرد این احساسات برایش  

 کامال طبیعیست

این حقیقت که او هیچ اعتقادی به عشق...به هیچ نوع 

 عشقی نداشت حیرت زده ام میکرد  

دم تا احساسات لطیفی که  سرم را کمی پایین آور

مطمئنم میتوانست انعکاسش را در چشم هایم ببیند  

 پنهان کنم  
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 سینه ام با این حس ناگهان متورم شده بود  

ما در چیز های زیادی با هم مشترک بودیم...سنت و  

 من.....هر دو عاشق کار کردن بودیم آنهم کار سخت  

 کمی سرگرمی داریم ولی آنهم چیز زیادی نیست  

دو مغروریم و ممکن است که هر دو درها و   هر

 پنجره ها را به دنیا بسته باشیم 

 من هم فکر میکردم به عشق اعتقاد ندارم  

نه به عشق های رمانتیک نه مثل عشقی که وین  

 داشت  

 پس چرا اینطور ناگهانی  ذهنیتم تغییر کرده بود؟ 

 بدون اینکه دوباره به او نگاه کنم   
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 ام کردم لباس پوشیدنم را تم 

  

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

بعد از ،اظهار نظر سنت در مورد  'روراستی و 

 وفاداری' بسیار ساکت بودم و فقط فکر میکردم  

چون طبیعتا ،در حال سوال پرسیدن از خودم بودم  

 که با او اینجا چه غلطی میکنم ؟

فکر میکردم که چه کوفتی قرار بود از این رابطه  

 بیرون بکشم؟
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 م اصال فکر نمیکردم...فقط او را  می خواستمگمان

مثل یک دختر بچه بی پروا شده و رویش وسواس 

 پیدا کرده بودم 

مثل دختری که هرگز نبودم ،دختری که او از درونم  

 بیرون میکشید 

وقتی مرا به خانه میرساند از تاثییرش روی آن دختر  

 آگاه بودم  

ی کنم  حاال باید احساس رضایت،اشباع شدگی و شاد

 ولی در عوض،نمی خواهم از او خداحافظی کنم  

و وقتی او به اوتیس گفت صبر کند تا مرا به باال  

برساند احساس ناامیدی میکردم که او نمی خواهد  
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 بماند  

 که من روراست و وفادار نیستم 

 و او به زودی میرفت! 

 "فردا کار میکنم"

 "منم فردا کار میکنم" 

منتظر ماند تا در را باز  او اینرا گفت ولی پشت سرم 

 کنم  

 وقتی صورتش را به گوشم مالید لرزیدم 

دستش روی بازوی برهنه ام قرار گرفت و تا شانه  

ام را نوازش کرد  همانجایی که وقتی مرا سوار  

 کرده بود با آن اغوایش کرده بودم  
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 "می خوای بیای تو؟" 

 "آره" 

 گوشم را بوسید  

ون سینه ام  حتی نمی توانستم طوری که قلبم در

محکم میتپید، ریش ریش میشد و گرما را به همه  

 جای بدنم میفرستاد را توضیح دهم ... 

نمی خواستم اینگونه وارد حریم شخصی جینا شوم  

دستم را روی دهانم فشار دادم و انگشت کوچک 

دست دیگرم را به انگشت کوچک سنت قالب کردم  

 و او را بسمت اتاق خوابم بردم و در را بستم 

 او در اتاقم بزرگ و زیبا بنظر میرسید   
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 "بشین"

 بسمت تختم اشاره کردم  

هورمون هایم همین حاال هم خودشان را در این جمع  

 دعوت کرده بودند 

همانطور که تیشرت وایلدکتم را می پوشیدم  او دکمه  

 ی پیراهنش را باز کرد دوباره بسمت تختم رفتم  

به من نگاه   او با آن منحنی شیطانی روی لب هایش

 میکرد  

و اگر به حالت صورتش نگاه میکردی فکر میکردی  

که من سکــسی ترین چیزی هستم که از دانشگاه با  

 رشته ی اغواگری فارغ التحصیل شده ام 
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او فوق العاده بنظر میرسید و پیراهنش در همه  

 جاهای مناسب کشیده شده بود  

ش  با آرامش روی پاهایش نشستم و بقیه ی دکمه های

را باز کردم در حالی که او دستش را زیر پیراهنم  

 برد و  باسنم را فشرد  

 "مالکوم من کاندوم ندارم..."

 او آرام و عمیق مرا بوسید بطوری که لرزیدم  

 "نگران نباش حواسم هست"

 کمتر از یک دقیقه بعد هردویمان برهنه شدیم 

 و من او را روی تخت هل دادم  

 ایم را دو طرفش بگذارم  خوشحالم که گذاشت تا پاه
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 دستانم را روی سینه ی ستبرش کشیدم  

 به او نگاه کردم که به حرکاتم رویش نگاه میکرد  

او را درونم فشار دادم  و سینه هایم از حس نیاز  

 سفت شده بودند  

همانطور که با انگشتانش با لطافت یکی از سینه 

هایم را نوازش میکرد سرش را جلو آورد و نوک  

 حساسم را لیسید  سینه ی

او زیرم بود ،پس چشم در چشم  شروع به حرکت  

 کردیم  

خودش را محکم درونم داخل و خارج میکرد و هر   

 بار محکمتر، تا عمیقتر درونم قرار بگیرد 
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سنت بسختی آمد و همان موقع من هم به ارگاسم  

 رسیدم 

نفسهایمان سریع بود و مالکوم گیج،مات و مبهوت    

 رسید و راضی بنظر می

او می خواست مرا بشکند ولی همانطور که ما  

عشقبازی می کردیم می توانستم ترک خوردن دیوار  

 بسیار بزرگی که دورش کشیده بود را ببینم 

 این همان حس بود  

حسی عجیب که وقتی با یک نفر می خوابید در پایان 

، حس میکنید بیشتر از آنکه انتظارش را داشتید   

 دادید   ،درونتان را نشانشان
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کامال راضی  مدت طوالنی روی بدنش دراز کشیدم  

،دستانش به آرامی در خطوط ستون فقراتم حرکت  

 میکرد  

 از روی بدنش بلند شدم و زمزمه کردم 

 "دوست دارم اینجوری روت دراز بکشم " 

 "خوشت میاد؟"

 نگاهش مالیم،آرام و بازیگوش بود  

 سرتکان دادم  

 به سینه اش اشاره کرد  

 رد همینجا" "پس برگ

دستانم را دور گردنش پیچیدم و خودم را روی سینه 
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 اش فشار دادم 

 او بویی مثل امنیت و قدرت میداد  

 بویی مثل پیراهنش که حاال در کمدم است 

بویی مثل کنترلو انرژی میداد  و همچنین بوی  

 سکس میداد که باعث رضایتو شادی ام میشد 

ذهنم مرور   این احساسات را در وجودم و بعد درون

کردم ولی نمی خواستم  این کلمات را در دفترچه ی  

 یادداشتم بنویسم

اینها به من تعلق داشتند میدانم که شاید از یادم بروند  

 ولی احساسات پشتشان باقی خواهند ماند  

 مالکوم گفت 
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 "یدقیقه صبر کن"

 تلفنش را برداشت و پیامی فرستاد  

 " "اگه اشکالی نداره شبو اینجا بمونم؟

 لبخند زدم و سر تکان دادم  

 "به اوتیس گفتی اینجا میمونی؟"

 "آره گفتم ،مطمئنی که اشکالی نداره؟" 

 چشمانش درخشید

 "اگه بمونم زیاد نمیتونی بخوابی"

 "کی وقتی با توعه دلش می خواد بخوابه؟"

 نیشخند زدم  

بعد همانطور که او به یک طرف تخت چرخید تا  

@romansara_tarjome



ا ببیند  باعث شد  نوازش انگشتانش روی شکمم ر

 تخت جیرجیر کند  

به انگشتان خودم که گردن و فکش را نوازش میکرد  

 نگاه کردم و کنار گوشش نالیدم

"کمکم کن ساکت بمونم،نمی خوام سروصدا ایجاد  

 کنیم" 

مرا به پشت چرخاند و خودش را بین ران هایم جا  

 داد  

دستش را روی گونه هایم گذاشت ،و انگشت شستش 

هایم فشار داد و آنرا به زبانم مالید تا  را بین لب 

 بتوانم بجای سروصدا کردن  انگشتش را بمکم 
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 چنین نیازی در چشمانش وجود داشت  

ناگهان حس حسادت به من دست داد که  اینها را با  

 کسان دیگری هم انجام داده 

 خیلی  حسودی میکردم 

در حالی که بدنم را بسمت باال فشار میدادم ناله ای  

 نم بیرون آمد  از دها

 کنار گوشش التماس کردم 

"بیا نزدیکتر،بیانزدیکترو بهم بگو چی می خوای،بهم  

 بگو اینو چقدر کثیف می خوای" 

 "بهت بگم؟" 

 با صدای آرامش گفت 
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 "می خوام بهت نشونش بدم"

همانطور که دستش روی شق شدگی اش لغزید و  

دستش را دورش محکم کردو آرام سرش را به سمت  

 داد ،مرا تماشا میکرد  بدنم حرکت 

 "چقدر کثیف دوست داری؟" 

 چشمانش مثل نور المپ میدرخشید

 "ریچل؟"

 شهوت در صدایش حتی بیشتر از قبل مشتاقم میکرد 

 "چقدر اینو کثیف می خوای،چقدر سخت؟"

 او اینچ به اینچ بین پاهایم لغزید تا به وسطش رسید  

  دستان گرمش پشت زانو هایم را گرفت و پاهایم را 
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روی شانه های مربعی اش گذاشت ،مانند گلی با  

حرکتش مرا باز کرد و آلتم در معرض دیدش قرار  

 گرفت  

باسنش را به سمت آلتم حرکت داد و بقیه ی آلتش   

 را واردم کرد  اینبار عمیقتر درونم حرکت کرد  

ناله ی شهوانی که کردم  او را مجبور کرد که حتی  

 نفس کم بیاورم  عمیقتر درونم حرکت کند جوری که

 

با لذتی فوق العاده درون بدنم فرود میامد  جوری که  

 بدنم را به لرزه می انداخت  

هردویمان با هماهنگی شروع به حرکت کردیم  و  
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 بدنبال نزدیک شدن به لذت نهایی بودیم  

در حالی که ناخن هایم را پشت گردنش  فرو میبردم  

تری پیدا  پاهایم را شل کردم تا بدنم بسمتش قوس بیش

کند تا بتواند تا آخرین حد ممکن عمیقتر درونم فرو 

 برود

بدن قدرتمندش،هر عضله،باسن و بازوهایش رویم   

 حرکت میکردند  

 خدایا مالش! 

مالشش جوری بود که انگار آلتش تا سر  بیضه  

 هایش درونم بود 

هر نوازشی که با هر حرکت ایجاد میشد باعث میشد  
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 گلیتوریسم تحریک شود  

 رام ولی کنترل شده و قدرتمند بود  آ 

 رویم حرکت میکرد! 

 درونم حرکت میکرد! 

 لذت،چون شکنجه ای فوق العاده بود  

تمام حواس من با گرمای نفس هایش و سنگینی اش  

 احاطه شده بود و من دلم نمی خواست این تمام شود  

مالکوم مرا سخت میکرد ولی با حالتی کنترل شده و  

 با قدرت  

خرناسی لرزید و چاره ای نداشت جز   سینه اش با 

اینکه سرش را در موهایم فرو کند و من در گلویش  
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ناله کردم و با هم به ارگاسم رسیدیم و ناله هایمان را  

 خفه کردیم  

به هم نزدیکتر شدیم و این حس خوبی داشت   

بطوری که بجای آرام شدن حرکتش گذاشتم تا جیغ  

با کسی  تخت کوچک باکره ام دربیاید}رو تختش

نبوده واسه همین میگه باکره و بخاطر جیر جیرای  

 تخت میگه صدای جیغ{ 
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چیز بسیار عالی..ارتباطی شدید...نامرئی ولی 

صمیمی ...در بیدار شدن از خواب  و دیدن مردی  

که شما را وقتی خواب هستید تماشا میکند وجود 

 دارد  

من به مالکوم در خواب   این اولین بار نیست که

خیره میشوم ولی این اولین بار است که من اول  

 اینکار را نمیکنم  
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لحظه ای که چشمانم را باز کردم با نگاه خیره ی  

 آرامش مواجه شدم  

و حس کردم که استخری از گرما در شکمم ساخته  

 میشود   و من به آرامی به او لبخند زدم  و گفتم 

 "سالم"

 "سالم"

ا قاب گرفت و لمس شستش روی لب هایم  گونه ام ر 

باعث شد سرم را کمی جلوتر ببرم و کمی شستش را  

 مزه مزه کنم 

با تحسین به صورت تازه از خواب بیدار شده ی  

 دلفریبش نگاه کردم  
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 "مممم" 

'رسیده ایم و بخشی از  4ما رسما در سکــس به عدد '

 من میداند معنی اش چیست  

اه میکرد  انگار که  امروز او با احترام به من نگ

دیروز تمام بخش ها و قسمت های درونم را نشانش  

 داده بودم  

نمی توانستم آن برق درون چشمانش که به من   

میگفت میدانم این را چطور دوست داری ،از دست  

 بدهم 

 به آرامی از من در مورد کارم پرسید  

 و صریحا پرسید که روی چه چیزی کار میکنم  
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ی بود که از من در مورد کارم  این دومین دفعه ا 

 سوال میکرد...اولین  بار در کالب تونل پرسید

قلبم سرعت گرفت ولی او بعد از آنهمه سکــسی که  

شب قبل با هم داشتیم آرامتر از آن بود که متوجهش  

 شود 

 موضوع را با اخمی آمیخته با لبخند پیچاندم

 "تو کار نداری؟ با من تو تخت چیکار میکنی؟"

 وام بکنمت" "می خ

 قهقهه زدم  

 با لبخندی چانه ام را کج کرد  

 "دیشب خیلی بهم خوش گذشت"
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به آرامی مرا بوسید بدون اینکه زبانش را دخیل کند  

ولی درست به اندازه ی وقتی که زبانش را درون  

 دهانم میچرخاند بوسه اش شدید بود  

 تا ده شمردم و بعد با اعتراض ناله ای کردم

صبر کن،دلم نمی خواد جینا بهش  "پسر خوبی باشو 

 سکته ی قلبی دست بده" 

ملحفه ها را کنار زدم ،ربدوشامبرم را پوشیدم و به  

 آشپزخانه رفتم تا قهوه آماده کنم  

و بعد به اتاق برگشتم ،دندان هایم را مسواک زدم و  

 صورتم را شستم 

 و بعد فکر کردم که باید کمی آرایش کنم  
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   به خودم در آینه خیره شدم

برهنه بودم...پوستم رنگ پریده بود و چشم هایم  بعد  

از شب قبل، خسته و شبیه پاندای غمگین شده و تیره  

 بودند

 ولی مردمک چشمانم میدرخشید 

و  من واقعا  نمی توانستم لب هایم را که گوشه هایش  

 باال رفته را جمع کنم  

یک رژ لب برداشتم وروی لبم کشیدم ولی بعد  

 ایستادم 

ل این نیست که قرار است رابطیمان به جایی  این مث

 ختم شود ،هست؟
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اینطور نیست که من  بخواهم او عاشقم شود...فقط  

 می خواستم با او بخوابم  

پس خودم را مجبورکردم که رژ لب را بیاندازم و  

 در جای خودش بگذارم  

سرم را تکان دادم و بیرون رفتم ،قهوه را چک کردم  

 در هر دستم به اتاقم برگشتم  و بعد با یک فنجان قهوه

به معنی واقعی کلمه ،مردی مثل گناه روی تختم ولو  

 شده بود . 

واضحا و کامال خسته ازگاییــدن این خانوم}اشاره به  

 خودش{ 

 لحاف قسمتی از برهنگی اش را پوشانده 
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 ولی هر اینچ از بدنش برهنه است  

یک بازوی عضالنی اش زیر سرش بود و دست  

الشتی که من رویش خوابیده بودم  دیگرش روی ب

 قرار داشت  

 لعنتی! 

او باشکوه است  و من دلم میخواست تمام جزئیاتی  

از او را فهرست کنم ...میدانستم که جینا دلش می  

خواست همه چیز را درموردش بشنود...وین هم 

همینطور....ولی او در تختم بود و من حتی دلم نمی  

رنگاری که در  خواست نحوه ی نگاهش را هم با خب

 درونم بود به اشتراک بگذارم 
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 "اون چیه؟"

برای بررسی کردن چیزی که در دستانم بود نشست   

عضالت بازویش بخاطر حرکتش موجی گرفت و به  

 من لبخند زد  

وقتی بطور غیر ارادی در مقابل لبخندش خندیدم  

،حس میکردم ،آسیب پذیر هستم و واقعا ...حس یک  

 انسان را داشتم

چرا تصمیم گرفتم درونم را کنار مردی مثل او   اینکه

 برهنه کنم  فراتر از فهم من است  

ولی حس میکردم هنوز هم دیوار های دورم باال  

نرفته و من دلم نمی خواست فعال آنها را سرجایشان 
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 برگردانم 

 "قهوه یا من؟" 

 فنجان قهوه را بسمتش گرفتم و ابرویم را باال دادم  

و وقتی دستش را روی    خنده اش نرمو شاد بود

 موهای براقش کشید جذابتر بنظر میرسید  

 سرش را تکان داد  

 "تا حاال متوجه نشدی کدومشو انتخاب میکنم" 

"تو خیلی حریصی مگه نه؟میدونم،شرط میبندم که تو  

 هر دوشو انتخاب میکنی" 

وقتی لبخندی زد ، به تخت اشاره کرد و دستش را  

   کنارش کشید تا کنارش برگردم 
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به سمت او رفتم قهوه را بدستش دادم  و وقتی 

 فنجانش را گرفت روی تخت کنارش رفتم 

قهوه را در سکوت خوردیم و قبل از اینکه قهوه ام    

را تمام کنم فنجانم را گرفت و روی میز کنار تخت  

 گذاشت 

 مرا روی تخت چسباند  

 وقتی بدن بزرگ و قوی اش رویم قرار گرفت  

 نفسم بند آمد 

 ش بلندو کشیده بود  دستان

جورابهایم را در آورد و انگشتانش زیر پاهایم را    

 قلقلک داد  
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 دهانم را بستم تا خنده ام را خفه کنم  

 "پاهات قلقلکیه ریچل"

 سرگرم شده بنظر میرسید  

 عاشق جوری که ری... چل را ادا میکرد بودم 

 نفس کشیدم 

 بیشترو بیشتر نفس کشیدم  

 یم فشار داد  او لب هایش را به لب ها

بوسه اش قوی بود ولی نه برای اینکه مجبورم کند  

دهانم را باز کنم فقط لب های گرمو نرمو 

 خواستارش را به پایین فشار میداد  

تسلیم بوسه اش شدم و من عاشق این بودم که وقتی  
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مقاومتم از بین رفت  بوسه اش آرامتر شد  و من  

 میکرد  عاشق کار هایی هستم که حاال داشت با من 

و عاشق کاری که با نرمه ی گوشم میکرد  

بودم،لیسش میزد ،با دندانش آن را میکشید ،آنرا  

 میبوسید و نفسش کنار گوش هایم داغ بود  

"تو یه مردو تبدیل به یه آدم خوار میکنی ریچل ولی  

 در هر حال ناامید شدم که تختتو نشکستیم"

 او ایستاد و همانطور که لباس میپوشید  

 حسین برانگیز و خوردنی بنظر میرسیدزیبا،ت

 پرسید 

 "شنبه چطوره؟"
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 "جانم؟"

 "شنبه چیکاره ای؟" 

 "من...آممم برای شکستن تختم؟ ممکنه بیکار باشم" 

 خندید  

امروز صبح شاد بنظر میرسید و تمام تنش بخاطر  

اتفاق شب قبل با پدرش از بین رفته بود و آن حس  

 لعنتی را از خودش بیرون کشیده بود  

 "ظهر میام دنبالت،یه چیز راحت بپوش" 

 "صبر کن ببینم چی؟،کجا قراره بریم؟"

 "میفهمی" 

پروانه ها درون معده ام به پرواز درآمدند و   
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بدنبالش پیچش شکمم به من یاداوری میکرد که نمی  

توانم چنین حسی داشته باشم ،که دیگر من همان  

دختر سابق نیستم  و آزاد نیستم که شیفته ی پسری  

 شوم.....نه این پسر

نمیتوانستم زمانی بدتر،شرایطی بدتر و مردی  

 مرموز تر از او پیدا کنم که عاشقش شوم 

 "سنت،نه یادم اومد که نمی تونم ،...فقط نمیتونم " 

 او صورتم را بررسی کرد و آرام سر تکان داد  

 "پس باهات تماس میگیرم" 

 دروغ گفتم

 "این هفته سرم شلوغه"
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بینمان نیاز داشتم و نیاز داشتم که   به فضای بیشتری

 به خط کاری ام برگردم  

جلوی در ایستاد  و من همین حاال هم دلتنگش بودم   

 ...فاصله ی بینمان ناگهان بیش از حد بنظر میرسید  

 خدایا چه مرگم شده! 

یک دقیقه بعد او رفت و گمانم به دفتر کارش میرفت   

م  تلفنم را از  و وقتی  بنظر نمیرسید که بتوانم کار کن

شارژ برداشتم و مثل یک معتاد از همین حاال نگران  

 این بودم که هدف بعدی اش چه خواهد بود... 

نگران این بودم که دختر بعدی که با او خواهد بود  

 چه کسیست...بیخیال  
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 به او پیام دادم 

+ امروز فقط یه چیزاییو جابه جا کردم از طرفی  

 شنبه عالیه+

بعد از دوش گرفتن ، بیرون آمدم   داخل حمام رفتم و

 حوله را دورم پیچیدم و جواب پیامش را نگاه کردم 

 +خوبه+

 اوه کلمات معمولی  

 او از کلمات محدود استفاده میکرد  

فورا حوله را دور موهای خیسم پیچیدم و پیامش را  

 جواب دادم 

+میدونی من کارم با کلمات خوبه ،تو میتونی از چند  
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استفاده کنی که رو کلمات  تا دختر خوب دیگه 

 حساس نباشن+

 +ها ها ها باشه،منم اوقات خوبی داشتم+

 +منم همینطور و همین االنم دلم برات تنگ شده+

 اوه پسر من اینرا گفتم  

درمورد چیزی که گفتم نگران بودم  پس قبل از  

 اینکه بتواند جوابم را بدهد پیام داد  

 +خیلی خب،باید برگردم سرکارم بوس+ 

م را کنار گذاشتم  و دفترچه ی یادداشتم را  تلفن

 برداشتم  

و سعی کردم چیزی بنویسم  ولی خودم را در حالی   
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 دیدم که داشتم اسمش را لمس می کردم

 مالکوم سنت ! 
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 فصل بیست و سوم 
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 ♤وضعیت♤

 

 

 

 

او وضعیتش}وضعیت توی رسانه های اجتماعی در  

یگه{ را عوض کرده  مورد وضعیت تاهل یا رابطه م

 بود 

در واقع در، 'رابط' ، فیسبوک  کال در تمام رسانه  

 های اجتماعی وضعیتش را عوض کرده بود 

حس میکردم که این یک هشدار بود چیزی شبیه به  
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 یک زمین لرزه  

اگر غرورم چیزی به من میگفت این بود که  مالکوم  

 قبال هرگز چنین کاری نکرده  

 یک رابطه استـ  وضعیتش میگفت که او در 

با توجه به اینکه وضعیت من در شبکه های  

اجتماعی میگفت که من مجرد}سینگل{هستم کنجکاوم  

 که مالکوم در مورد من حرف میزد یا خیر

این همان  آخر هفته ای بود که او اینجا خوابید و  

 قرار بود شنبه با هم باشیم که من رد کردم 

 وقتی به جینا پیام دادم  

 +دیدیش؟+
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 و جوابم را نداد پس با او تماس گرفتم    ا

 "دیدیش؟"  

 "هومم"

 "تو کجایی جینا؟"

 "ریچل من اتاق بغلیت دارم می خوابم" 

 "تنهایی" 

 "البته که تنهام"

 "دارم میام اونجا"

لپ تاپم را برداشتم و با سرعت به اتاقش رفتم که  

 باعث شد از جایش بپرد روی تختش دراز کشیدم  

 و نشانش دادم 
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 خواند   او

و جوری اخم کرد که انگار متوجه وضعیت  

 اضطراری نشده 

 و بعد دهانش باز ماند  

 "وای" 

 "بیخیال این چیزی بیشتر از یه وای ساده داشت" 

 "باشه دوبار وای" 

 به من با عبوسی و چشم غره نگاه کرد  

 "وای" 

 و بعدفوران کرد  

"این یه سطح کامال جدید از بازیشه که ....شبیه پاول  
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 "بشه

 ابرو در هم کشید و آشفته و نگران بنظر میرسید   

 معموال با او موافق بودم  

این یک حرکت مخ زنانه بود  ولی جینا جزئیات را  

 نمیدانست...که او هم یک انسان است 

که او باورنکردنیست با اینکه مورد قبول پدرش  

 نیست  

 جینا نمیتوانست همه چیز را از چشمان من ببیند

اقعا،واقعا یک لبخند خالص به من  جوری که او و

میزد  و وقتی باعث سرگرمی اش میشدم لبخند تماما  

 متفاوتی به من میزد  
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 جینا گفت 

 "ناراحت شدی؟"

 "من...خب من..." 

 "ریچل،ریچ،مثل وین رو مخم نرو مثل وین نباش" 

"وین تحسین برانگیزه،اون همیشه پسری که می  

فکر  خوادو بدست میاره میدونی چرا؟چون اون 

میکنه شایسته ی اون پسر هست  و این اتفاق ممکن  

 میشه"

 تلفن همراهم را برداشتم  

 قلبم داشت یک کار های میکرد  

 کارهای عجیب و هیجان انگیز
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 "می خوام بهش پیام بدم" 

"چه پیامی؟ممکنه سنت با دختری که باهاش در  

ارتباطه تو تخت باشه}جینا فکر میکنه مالکوم 

ه چون با یه دختر دیگه در  وضعیتشو تغییر داد 

 ارتباطه{" 

 "پس بهش زنگ میزنم" 

روی شماره اش را لمس کردم و منتظر ماندم تا  

 جواب دهد  

 با همان سالم های مختصر معمولی جواب داد  

"خب من می خواستم امشب ببرمت بیرون ولی از  

اونجایی که دیدم تو توی رابطه ای  می خواستم 
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 س هستی یا نه" بررسی کنم که  هنوز در دستر

 خندید  

 خدایا خنده اش!

 پروانه ها! 

 "کجایی؟"

 "با بچه ها اومدم گلف" 

 "کی وضعیتتو تغییر دادی؟" 

 "چی؟"

 "تو فیسبوک،وضعیتتو تغییر دادی" 

"من تغییرش ندادم ،یکی از منشی هام باید اینکارو  

 کرده باشه"
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 "اوه" 

 او خندید و من احساس تخمیی  داشتم 

 "ناامید شدی ریچل؟" 

"نه من حتی نمی تونم ازت انتظار تک رابطه بودن 

 داشته باشم"

 گمانم داشتم با این حرف آزمایشش میکردم

 من یک دختر بودم با همه ی نیاز های دخترانه  

 نیاز داشتم که به من اطمینان خاطر دهد  

نیاز داشتم که چیزی که بینمان اتفاق افتاده را  برایم  

 توضیح دهد 

 داد  ولی گفت  او توضیح زیادی ن
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 "من اینکارو میکنم،و تو؟" 

"چی؟ فکر میکنی  میتونم همزمان از پس تو بربیام  

 و از پس مردای دیگه هم بربیام؟"

 وای قلبم  

"تاهو داره با ماشین گلف ک*ری بازی در  

 میاره،بعدا بهت زنگ میزنم"

در حالی که تلفن همراهم را قطع میکردم با خودم  

 زمزمه کردم 

 ی""تاهوی لعنت

"قسم می خورم تاهوبه یه نفر برای انجام یه کارایی  

 نیاز داره" 
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 "مثل تو؟خب فقط همینو بگو"

 "عمرا" 

 "اون نتیجه ی همه ی فانتزیاته"

 "اون یه حیوونه"

 "اون فکر میکنه تو شاداب و باطراوتی" 

 "چی؟"

"آره اون اسمتو از من پرسید ،گفت 'اون دوست 

 باطراوتت' " 

 ...مادر جـ*ده" "اون اینو نگـــــفت

من همانجا نشستم و به وضعیت 'مجردم' در فیسبوک  

 خیره شدم  
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 جینا هم همانجا نشست 

چون تاهو فکر میکرد او با طراوت است سردرگم   

 شده بود  

 اول جینا خودش را جمع و جور کرد   

"من دربارت احساس وحشتناکی دارم  ،تو داری با  

م پاهاتم  چشمای باز میری بسمتش ولی از قرار معلو

 بازه ریچل"

 روی شانه هایم چرخیدم تا صورتش را ببینم  

"جینا،داشتن همچین احساساتی نسبت به اون باعث  

میشه  حس کنم به خودمو تو دارم خیانت میکنم،ما  

 قول داده بودیم که اینکارو نمیکنیم" 
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 "و حاال تو باید انتخاب کنی ریچل،کار یا اون مرد؟" 

ه من اونو انتخاب کنم حتی  "انتخابی در کار نیست!اگ

قبل از اینکه مدت کوتاهی نگهش دارم  مثل یه  

 شاهین وحشی پرواز میکنه و میره" 

 جینا شکلکی در آورد  

 "پس دعا کن زودتر این کارو بکنه"

"دعا کردن برای چیزی که دلت نمی خواد اتفاق  

 بیفته باعث آزارت میشه" 

همه  "پس با خودت کنار بیا،مرگ یبار شیونم یبار،

 چیو باهاش تموم کن"

 آهی کشیدم
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 "ریچ،اون واقعا اینو گفت؟" 

 "تاهو؟"

 "نه ک*رش البته که تاهو....خب تاهو و کیـ*ش" 

"آره همینو گفت ولی من دلم نمی خواد اون نزدیکت  

 بشه"

 جینا چهره در هم کشید 

"امیدوارم تا ماه آینده ازم دور بمونه.... چون 

بگا داد  و من   سالگرد وقتیه که پاول رابطمونو

همیشه بخصوص این زمان احساس آسیب پذیری  

 میکنم" 

خرناسی کشیدم و روی تخت ولو شدمو صورتم را  
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 مالیدم  

 "جینا چه اتفاقی برامون افتاده" 

 "مردا،اون بشر مذکر ،اون مردای فاحشه"

 آه کشید  

 "تو و سنت؟" 

 مشکوکانه صورتم را بررسی کرد  

رابطه ی  حماسی  "کنجکاوی که میتونی با اون یه 

 داشته باشی؟"

 "منظورت فاجعه ی حماسیه؟"

 "منظورم اینه که..." 

 شانه باال انداخت
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"نه منظورم اینه که اون هیجان زده و آشفتست و  

تومیتونی اونو به زانو دربیاری،اگه اون ،یا ...تو  

گند نزنین میتونین یه رابطه ی افسانه ای داشته 

 باشین"

 فات ریخت جینا""این تویی؟پشمام  از حر

"فقط گفتم،بایدم تعجب کنی مثل یه فانتزی ســکس  

 ولی  بدون خود سکــس میمونه"

 "من اینکارو کردم}فانتزی سکسشو عملی کرد{" 

 اعتراف کردم 

"نمیدونم که این فانتزی، میتونه  چه بخشی از  

زندگیش باشه ،نه فقط توی تختش ،میدونم که من  
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 ب دادم... کسی بودم که این رابطه رو ترتی

نمی خوام بخشی از زندگی  عمومیش باشم،ولی از  

 ته قلبم میدونم که این،کار نمیکنه ،نمیشه اونو داشت" 

 سرم را تکان دادم  

 "هیچوقت نمیشه سنتو داشت" 

و حتی اگر او می توانست برای  من باشد  

 ،سناریویی در سرم بود که ذهنم را پر کرده بود  

جرد دیگه ای که اون  "بعالوه من از ترس زن های م

بیرونن زندگی میکنم که طبیعتا مالکوم اونارو میکنه  

 چون میتونه اونارو بکنه" 

 "پس ازش لذت ببر ریچل" 
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 او آهی کشید و دستش را روی سرم کشید 

 و مبالغه آمیز گفت  

 "دعای خیرم بدرقه ی راهته فرزندم" 

 "واقعا منظورت همینیه که گفتی جینا؟" 

 لبخند زد  

کردم که اونکارو نکنی،ولی تو خیلی توش  "آرزو می

فرو رفتی،به عالوه،اگه من بهت بگم نه  میریو  

اینکارو پشت سرم یواشکی میکنی،لطفا اینکارو نکن  

 ،من دوستتم و این چیزیه که بخاطرش االن اینجام" 

 "ممنون"

خدایا ،مثل این بود که بار سنگینی از شانه هایم  
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 برداشته شده  

که انگار درون ترن هوایی  این مثل شکنجه بود

باشید و قادر به جیغ کشیدن نباشید و دقیقا این  

حسیست که با پنهان کاری این مدت تجربه کرده  

 بودم 

 به سقف خیره شدم و فقط لبخند زدم...خب! 

 منشی اش وضعیت فیسبوکش را تغییر داده  

 شاید کتی؟! 

اوه چقدر دلم می خواست  روزی بتوانم با کتی قهوه  

 و همه چیز را بفهمم  بخورم

 همه چیز!
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 تلفنم را برداشتم و به مالکوم پیام دادم 

+اگه همین االن کنارم بودی دستام سرش خیلی 

 شلوغ میشد+

 مادرم جواب داد  

+سالم عزیزم،منظورت چیه؟+}اشتباهی به مامانش  

 پیام داد { 

 به مالکوم پیام دادم 

م  +اوه خدای من ،من االن بجای اینکه به تو پیام بد

 یه پیام کثیف برای مادرم فرستادم+

 و بعد به مادرم پیام دادم 

"آره مامان ،من عاشق اینم که گردنتو ماساژ بدم،یه  
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 روش جدید یاد گرفتم+

 سنت پیام داد 

 +دوباره برام بفرست+

+سنت!این یه حس کامال کشندست،فقط میتونی 

 ساعت ها کنجکاو بمونی که اون حرفم چی بوده؛(+
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روز بعد، بخاطر رابطه ی جنــسی زیاد با او خسته 

 بودم و  

 در خانه اش خوابیدم

با فشاری به دستانم خودم را کمی باال کشیدم تا او را  

 بررسی کنم  

هر  قسمت خوش تراش صورت برنزه اش را  

 دوست داشتم ! 

 دهان نابکارش را دوست داشتم! 

ا دوست  نوک سینه ی کوچک قهوه ای خشگلش ر

 داشتم

 اوه خدای بزرگ  
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 من خیلی از او خوشم میامد 

دوباره در آغوشش خزیدم  و من اینرا}آغوشش{ هم 

 خیلی خیلی دوست دارم 
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 دو روز بعد دنبالم آمد  

 من بسمت رولز رفتم و اوتیس در را برایم باز کرد  

سنت از یک کنفرانس مهم از نیویورک برگشته بود 

و حاال داشت با تلفنش حرف میزد آن کت و شلوار با 

 آن موهای مشکی براقش مظهر خدای سکـسی بود  
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 یـــک گـــناه پــوشیده در کــــت و شلـــوار!  

از روی صندلی ام بلند شدم و روی کف  ماشین 

زانو زدم و سرم را بین ران های سختش قرار دادم  

 و  وقتی صحبتش در تلفن را قطع کرد  

 آن پایین به او نیشخند زدم  از

 چون بله!

 او داشت با تلفنش حرف میزد! 

 چقدر غیر معمول}کنایه میزنه{

 ها ها! 

فکم را روی رانش مالیدم و دستم را روی عضالت  

 سخت رانش به سمت باال حرکت دادم  
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 او ادامه داد   

 "بله چارلز" 

 با نگاه مبهمو پیچیده ای نگاهم کرد  

گونه ام را به ران دیگرش   با لبخند شیطنت آمیزی 

 مالیدم  

و بعد لب هایم را،و بعد راهم را به سمت باال ادامه  

 دادم تا دهانو فکم روی شق شدگی اش قرار گرفت 

 زیر لبم به اندازه ی سنگ سخت شده بود  

همانطور که با دهانم از روی پارچه آنرا میمالیدم   

 صدایش باعث رعشه ای در بدنم شد  

 که گفت صدایش را شنیدم 
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 "...یجا بفرو..ش..." 

وقتی سرم را باال آوردم تا ببینم کاری که میکنم را  

دوست دارد دیدم که چشمانش مانند  گلوله های  

 آتشفشانی شیشه ای میدرخشید  

در حالی که مالکوم به آن یارو...چالز اجازه داد تا  

 حرف بزند ،صدای نفس هایم در سکوت اکو میشد  

ردم و بعد کمربندش را باز  زیپ سنت را پایین آو 

 کردم  

 هرگز حتی یکبار نگاهم را از صورتش نگرفتم  

 صورت زیبایش! 

در حالی که هر حرکتم را نگاه میکرد چشمانش  
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خمار شد و همانطور که من آن کار ها را با او  

 میکردم نگاهش مانند آتش داغ و نرم شد 

تمام آلــتش،صافو مخملی  بود...همه ی آن سخت و  

 بود  کلفت 

 بسیار قوی! 

 بسیار پرشور!

 بسیار آماده! 

 

از سر تا پایینش را لیس زدم  و آلــتش را با دهانو  

 زبانم محاصره کردم  

در حالی که لب هایم روی سرش بود زبانم در حال  
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 پلکیدن،فشردن،مزه کردنش شد 

 مزه اش عالی بود  

آلــتش برای ساک زدن و گایــیدن ساخته شده بود و  

ر هیچ چیز نمی توانست قانعم کند که  در حال حاض 

 این آلــت برای من ساخته نشده  

در حالی که آلــتش در دهانم کلفت تر و بلند تر شد  

 انگشتانش را بین موهایم گذاشت  

محکمتر آلــتش را مکیدم ، سر آلــتش را ته گلویم  

 حس می کردم 

 به آرامی در تلفنش گفت   

 "این درست بنظر میرسه"
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ه حرف میزد موهایم را پشت شانه ام  همینطور ک

گذاشت و  متوجه شدم که او می خواست صورتم را  

 ببیند  

می خواست مرا ببیند و من هم واقعا دلم می   

 خواست او را ببینم  

تماس چشمیمان طوالنی شد و من به چشیدنش  ادامه  

دادم طوری که ثانیه ها را گم کردم و دست مالکوم  

 روی موهایم محکمتر شد  

به او هجوم بردم دلم می خواست این به یاد ماندنی  

ترین سـکس عمرش باشد تا وقتی او رفت بتوانم  

 بارها و بارها آن را در ذهنم تکرار کنم  
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او گوشتی عظیمو صورتی بود که می خواست  

 درونم باشد...تا راضی شود

و حاال من فقط یک هدف داشتم ،که سنت درون 

 دهانم باشد 

 ترل و قدرتمند بود او زیبا ،تحت کن

آلــتم نبض میزد ولی من می خواستم او در دهانم  

 بیاید  

 شنیدم که به چارلز گفت آنرا برایش پست کند  

و بعد گوشی اش را کناری گذاشت و با صدای  

 خشداری گفت 

 "ریچل"
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صورتم را با هر دو دستش قاب گرفت و با گرمای   

 نابی به من لبخند زد 

ید و سرم را باال آورد تا  شستش را روی گونه ام کش 

 لب هایم را ببوسد و بعد پرسید 

 "خوشت اومد؟"

 سر تکان دادم و ران ها و شکمش را نوازش کردم  

 "می خوام شهوتیت کنم،می خوام اغوات کنم"

کامال خوشحالم کرد وقتی دستانش را کنارش   

 گذاشت  و اجازه داد که دوباره ادامه دهم 

 

آلــتش بردم و نوک   انگشتانم را به سمت درازای
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 خیس آلــتش را بوسیدم

همانطور که مزه اش را میچشیدم رعشه ای در بدنم  

 افتاد و دست او روی موهایم چنگ شد  

کلماتی که برایم زمزمه میکرد باعث هل دادنم به  

 جلو و از دست دادن کنترلم میشد  

 "همینه ریچل....خدایا همینه .... دوسش داری؟" 

دم که دست هایم وحشیانه وارد  و من حتی متوجه نش

 عمل شده  

سینه هایش را میمالیدم،به پشتش چنگ میزدم  

 گردنش را تا پشت سرش را نوازش میکردم  

سعی کردم جلوتر بیایم تا سخت تر برایش ساک    
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 بزنم تا لذت بیشتری ببرد  

همانطور که داشتم با شدت بیشتری میمکیدم  او با  

 صدای آرام و خشنی زمزمه کرد  

 "من با تو به ارگــاسم میرسم ریچل" 

صورتم را گرفت و مرا باال کشیدو روی صندلی 

 ماشین نشاند  

سعی کردم شلوار جینم را باز کنم و او آن را از پایم  

در آورد و لب های حریصش مسیری از شکم تا  

سینه ام را باال رفت  تاپم را بسمت باال کشیدو در  

د و سینه هایم هم  آورد سپس سینه بندم را هم در آور

 برهنه شد 
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یک ناله ی آرام و درمانده  از دهانم بیرون آمد و  

بدنم را قوس دادم تا چیز هایی که داشتم را بیشتر به  

 او پیشنهاد بدهم 

 نالیدم 

 "اوه آره" 

ناخن هایم را روی پشتش کشیدم ،می خواستم 

 پوستش را روی خودم حس کنم  

 لب هایش روی لب هایم فرود آمد  

 ئن نیستم که ما از پس این احساس بربیاییم مطم

نه ...شاید فقط من این حس را داشتم  ولی او نیز  

 همین احساس را دارد   
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 میتوانم اینرا از حرکت دستانش و نگاهش بفهمم  

 پس هردویمان این حس را داشتیم  

لب هایم را مزه کرد  و پاهایم را با کف دستانش از   

 هم باز کرد  

 یین آورد نفسم بند آمد  وقتی سرش را پا

 او مرا میچشید  

 نوازش های زبانش محکم بود 

مرا به یک حباب از آشفتگی تبدیل کرده بود که هر   

 لحظه آماده ی ترکیدن است  

شکنجه ام میداد  مرا تا آستانه ی ارگــاسم میرساند و  

 بعد ... 
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منتظرم گذاشت تا آلــت با شکوهش را با یک کاندوم  

 بپوشاند 

 ا بدنش پوشاند  و ثانیه ای بعد درونم قفل شد  مرا ب 

 و ما با رضایت ناله ای کردیم   

 شکنجه هایش به همینجا ختم نمیشد  

حرکتش عمیقو آرام بود  و مرا وادار میکرد که از  

هر انقباض و هر اینچ از آلــت باشکوه و دلپذیرش  

 لذت ببرم  

 دیگر نمی توانستم ادامه دهم

ساتی که درونم ساخته میشد دیگر نمی توانستم احسا

 را عقب نگه دارم  و آنرا رها نکنم  
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دهانم دهان زیبای گوشتی اش،گوش هایش، گردنش  

 و فک و  خط زیر لبش را لیسید 

خیلی می ترسیدم از این که دارم دست به چه کاری   

 میزنم  

 خیلی میترسیدم که او به من صدمه بزند  

 میترسیدم که من به او صدمه بزنم  

ارگــاسمم شروع شد ناله ی آرامی کردم   وقتی

لرزیدم و بدنم بشدت نبض زد و لرزشم هم از لذت و  

 هم از درد شدید درونی بود  

 صدای بلندش را شنیدم که فریاد زد و او هم آمد  

ضربه هایش محکمو عمیق شد تا اینکه بدنش روی  
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 بدنم ولو شد  

 و من از این استفاده کردم تا تاری چشمم رفع شود و

 بعد هر قسمت از او را که می توانستم بوسیدم 
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سنت  می خواست برای شام مرا به جایی که افراد  

رده باال که به سختی به کسی بدون رزرو قبلی جا  

میدهند ببرد ولی من به او گفتم از جمعیت خوشم 

 نمیاید  

 پس او کاری کرد که انتظارش را نداشتم  

بعد از ساعت ها مرا به  نیوی پییر}یه اسکلست  و 

که چندین هکتار زمین داره و توش رستوران شهر  

بازی ،اماکن تفریحی سینما پارک و غیره داره{برد  

ما مسیری طوالنی وآرام را که معموال همیشه با  

 مردم شلوغ میشد  طی کردیم 
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بجز اینکه امشب بجز  ما دو نفر  اینجا کسی نبود و   

 و ساکت بود  خالی 

از یک طرف فروشگاه ها،بازی ها و مغازه های  

 کوچک و طرف دیگر اسکله قرار داشت  

 "چجوری اینکارو کردی؟" 

 "اوتیس یکی از نگهبانای شبو میشناسه"

 نخودی خندید 

 "بیا سوار یکی از اونا بشیم"

به چرخ و فلک اشاره کردم و همانطور که او از من  

نتر بودم به اینجا آمده ام  میپرسید تا به حال وقتی جوا

یا نه  وارد یکی از صندلی های دو نفره ی خالی  
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 شدیم که از باد محافظت شده بود 

 من گفتم 

 "گاهی با مامانم، تو چی؟"

 "خب مامانم کشته مرده ی اینجا نیست"  

"خب تو االن اینجایی و با این شلوار جینت خوشتیپ  

 بنظر میرسی"

 دم  یقه ی پیراهن سفیدش را لمس کر

"عاشق این پیراهن سفیداتم  ،فقط برای اینکه دلم می  

 خواد  گاهی اوقات جای رژ لبمو روش ببینم"

 او خندید  صدایش  شاد بود 

با شیطنت به جلو خم شدم و دهانم را به یقه اش  
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 فشار دادم  

 لبخندش محو شد 

"تو یه الیه ی عصیانگرو شورشی تو وجودت داری  

 ریچل"

د و باعث میشد از گرما پر  چشمانش تحسینم میکر

 شوم

 متهمش کردم  

"و تو باعث میشی اون خوی عصیانگرم بیرون  

 بیاد..." 

همانطور که عقب میرفتم خندید و قسم میخورم که با  

آن رژ لب من روی یقه اش  قوی تر،دست نیافتنی  
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 تر و جذاب تر  و فقط کمی مال من بنظر میرسید
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ن خواست که در دفترش او را ببینم و سر به  از م 

سرم گذاشت که وقتش آزاد است  که می خواهم در  

مورد 'رابط'با او حرف بزنم یا خیر  و من گفتم چرا  

 که نه. 

 همان موقع به آنجارفتم   
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او روی صندلی اش نشسته بود و آستین پیراهنش را  

تا آرنج باال زده بود انگار که تا زانو در کارش  

 شده باشد    غرق

موهایش شانه زده و مرتب بود و  وقتی به کتی گفت  

مارا تنها بگذارد صدایش خسته بنظر میرسید و بعد  

 از من پرسید 

 "حالت چطوره ریچل" 

 و من زمزمه کردم

 "االن عالی ام"

 و بعد ما شروع به بوسیدن هم کردیم  

او با یک دستش کاغذ هارا از روی میز کنار زد    
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فت فشار کاری اش خیلی زیاد بوده و  که به من میگ 

بعد او کاری کرد تا این فشار کاری کاسته شود آن  

 هم با بدن من... 
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 بعد از ظهر به او پیام زدم   

 کنجکاو بودم که امشب قرار بود چکار کند  

و درست بعد از آن مالکوم در کمال تعجب در 'اج'   
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 ظاهر شد  

شده بود و مطمئنا پروانه ها از شکمم  چشمانم گشاد  

 به سمت گلویم باال آمده بودند  

 نگاهی اجمالی  کردم تا ببینم هلن هم او را دیده یا نه  

هلن به او خیره شده و هر دو چشمانش برق میزد با  

 عجله رفتم و از او پرسیدم 

 "هلن،میتونم بـ..." 

 "برو"

ه سنت  کیفم را برداشتم  و از اتاقکم بیرون رفتمو ب

 گفتم

 "سالم"
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 به من لبخند زد 

 به خصوص با نگاهی به کیفم

"امیدوارم این کیفی که همراهته  معنیش این باشه که  

 قراره همراهم بیای" 

 چشمک زد  

تمام دفتر به همراه من با دیدن او دست و پایشان را  

 گم کرده بودند حتی ولنتاین با هیجان  فریاد زد  

 "خداحافظ ریچل"

 لنتاین""خداحافظ و

 دستم را در بازوی مالکوم حلقه کردم  

 مالکوم درباره ی ولنتاین پرسید
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 "دوستته؟"

 داشت سبک سنگینش میکرد  

دختر درونم لرزید چون کنجکاوم که حسودی میکند  

 یا نه 

 سر تکان دادم 

 و زمزمه کردم

 "یکی از طرفداراته" 

 ابروهایش را باال داد  

 "دگر جنسگرا نیست؟" 

دو   Bisexualتر بیه}   مخفف  "نه کامال ،بیش 

 جنسگرا{"

@romansara_tarjome



 قهقهه زد  

صدای خنده اش انقدر باشکوه بود که زانوهایم سست 

شد و وقتی درون آسانسور رسیدیم صورتش را قاب  

گرفتم  و دهانش را بوسیدم تا خنده اش در دهانم خفه  

 شود 

 زمزمه کردم 

 "اینکه صدای خندتو میشنومو خیلی دوست دارم" 

ولی من  وقتی لب هایش لبخند می  او چیزی نگفت 

زد ولی چشمانش داغو ستایشگرانه بود را کامال  

 دوست داشتم  
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به صفحه ی کامپیوترم نگاه کردم هر پیوندی که باز  

میکردم در مورد سنت و رابطه ی احتمالی اش با  

 من بود  

 حدس و گمان ها زیاد شده بود 

بودند که ممکن است  بنوعی مردم کنجکاو 

دختربازی مثل او   رابطه ای به طوالنیی رابطه ی  

 ما داشته باشد  یا نه  

حساب توییترش پر از سواالت در مورد دوست  
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 دخترش بود   

در موردش نگران بودم و نمیدانستم که خودم را در  

چه دردسری انداخته ام تا اینکه توییت جدیدی از  

واقع تاهو تگم }اسم  تاهو را در حسابم دیدم پس در 

کاربری تویتر ریچلو تگ کرده تا ریچلم توییتو ببینه   

و یجورایی به بقیه نشون بده  حساب دوست دختر  

 مالکوم  کدومه{کرده بود  

»امشب با پسرام خوشگزرونی داریم ،مگر اینکه   

@ریچل_لیو}اسم کاربری ریچله{ دوست دختر  

 ه«@مالکوم_سنت  برنامه ی دیگه ای داشته باش

 گــــــــائیدمت تاهــــو!  
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 ده ها پاسخ در چند ثانیه زیر توییتش پدیدار شد  

 » یه هفته بیشتر طول نمیکشه رابطشون«

»سنت حتی اگه می خواستم نمیتونست  فقط با یه نفر  

در رابطه باشه،اون به تنوع زیادی نیاز داره و اون  

 دختره به اندازه ی کافی خشگل نیست « 

فکر میکردم این یجور نمایش   »این واقعیه؟من

 تبلیغاتیه،سنت واقعا دوست دختر داره؟« 

چند ساعت بعد دیدم که تاهو توییتش را حذف کرده   

و سر زندگی ام شرط میبندم که مالکوم مجبورش 

 کرده  
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بعدا  در همان هفته، سنت از من خواست تا بیرون  

 برویم 

نشم کل رسانه های اجتماعی در  " نمیتونم ،همین اال

 مورد ما حرف میزنن"

در نهایت مرا به کشتی تفریحی اش برد و بعداز  

 ظهر را در دریاچه ماندیم  

 ساعت های اول با کار کردن مالکوم سپری شد  

@romansara_tarjome



از روی صندلی ام که رویش ولو شده بودم سعی 

 کردم کاری کنم تا تلفن همراهش را کنار بگذارد  

تونی با تلفن حرف بزنی؟با کی  "چند ساعت می 

 داری اینهمه حرف میزنی؟"

تلفنش را باالی سرش گذاشت تا دور از دسترس      

 من نگه دارد  

 "اون بلونده رو روی اون قایقه میبینی؟" 

 به قایق کناری اشاره کردم تا ذهنش را منحرف کنم  

سرش را برگرداند پس من نمی توانستم ببینم که به  

کند ولی او تلفنش را در دستش  چه چیزی نگاه می 

 گرفت  و با بیغیدی به  یک بازویش تکیه داد  
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 خورشید واقعا  عاشق این مرد است.  

 گندمگون و موهایش براق بود    

 او نیز به من در بیکینی آبی ام خیره شده بود 

مالکوم به خودش زحمت نداد تا به دخترانی که در  

 د   قایقی که در آن نزدیکی بودند نگاه کن

 با صدای خش داری زمزمه کرد   

 "من فقط یه دختر که جلومه رو میبینم" 

 "بلوندا از تیپ مورد عالقه ی توان نه؟" 

 

دوباره به آن دختر اشاره کردم ... او روی عرشه ی  

قایق دیگری بود  با بیکینی سرمه ایو سفید لختی که  
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 مطمئنا به این سمت نگاه میکرد

معلومه از نوع مورد  "به دختره نگاه کن،خشگله ،

 عالقه ی خودته"

 مالکوم تلفنش را زیر صندلی اش گذاشت 

 "من نوع خاصی ندارم"

 "من از نوع توام؟"

"تو اولین ، از نوع خودتی}منظورش اینه هیچکس  

 مثل اون نیست{"

 خندیدم  

 "توام اولی از نوع خودتی

متأسفانه،  فکر نمی کنم یک پسر دیگه کامال مثل تو  
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 باشه" وجود داشته

 دوباره به آن دخترها نگاه کردم

 "اون دختر کناریه هم خشگله مالکوم،نگاش کن" 

 او حاال کامال نشسته بود 

آرنجش را روی زانویش گذاشته بود و کمی خودش 

 را به سمت من کشید  

 دهانش کمی تاب برداشت 

"چیزهایی که قبال  در مورد زن ها دوست داشتم االن  

 دادن" جذابیتشونو برام از دست

 "چرا؟"

 عینک آفتابی اش را از روی چشمانش برداشتم   
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چشمانش زیر نور خورشید  با حالت مرموزی برق  

 میزد   

قلبم ریخت و وقتی چشمانش به چشمانم افتاد نفسم بند  

 آمد  

 با هوشیاری به من گفت 

"من به اونا نگاه میکنمو یه اشکال بزرگ تو   

 همشون میبینم"

نش در آورد و سرش را  صدای ناخشنودی از دها

 تکان داد  

 پوستش زیر نور خورشید برق میزد  

 "جای بسی افسوس داره" 
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 "چرا؟"

 "چون اونا اون بلوندی که من می خوام نیستن"

به او خیره شدم و شکمم طبق معمول منقبض شده  

 بود 

 کامال برایم روشن کرد

 "اونا تو، نیستن ریچل"

رم کرد تا به  بسمتم خم شد ،چانه ام را گرفت و مجبو

 صورتش نگاه کنم  

"حاال، چرا می خواستی به اون دخترا نگاه کنم؟ تو  

 از دخترا خوشت میاد" 

 قهقهه زدم ،دستش را پس زدم و سرزنش گرانه گفتم 
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 "مالکوم" 

 "خوشت میاد؟"

 سربه سرم گذاشت  

 خندید و چانه ام را دوباره گرفت

 "نه من مردمو با کسی شریک نمیشم" 

یمی به صندلی اش تکیه داد  ،عینک  با خنده ی مال 

آفتابی اش را از دستم گرفت و روی صورت من  

 گذاشت  

 با کم رویی خندیدمو ژست گرفتم  

 مالکوم با دهان بسته خندید  

و در حالی که عینکش را قاپید و در دستان بزرگش  
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 نگه داشت موهای بدنم سیخ شد  

"این باید برای مردی مثل تو خیلی کسل کننده باشه 

 که من مردمو با کسی شریک نمیشم" 

 "اعتراضی بهش ندارم" 

 "و قسمت کسل کنندش..؟" 

 حرفم را تصحیح کرد  

 "قسمت دومش"

 "تو میتونی فقط با یه دختر باشی؟"

 "من میتونم برای دختر}دوست دختر{ خودم باشم" 

 دوباره به سمتم خم شد

"میبینی که ،من هیچوقت دختری که مال خودم  
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 مشون جزو اموال عمومی بودن"ببینمش نداشتم،ه

پوزخندی زد و عینکش را کنار تلفن همراهش زیر  

صندلی گذاشت و با آن چشمان خمار  عمیق  

درخشان با مژه های پر پشتش که انگار از درون  

 خواب هایم به من نگاه میکند نگاهم کرد  

 "ولی، یه دختر هست که جزو اموال شخصیه منه"

حبت میکنی ولی اگه  "نمیدونم داری در مورد کی ص

اون دختر کوچیکترین شعوری داشته باشه به همون 

اندازه که امکان داره سریع از دستت فرار میکنه   

اصال جذاب نیست که کسی رو جزو اموال شخصیت  

 بدونی مالکوم"
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"بیا اینجا ،تو میدونی که دارم در مورد تو حرف 

 میزنم" 

 دستانش باال آمد و دور کمرم پیچید  

یدونم ،چون ما گفته بودیم که فقط قراره با هم  "نه ،نم

 بخوابیم ،فقط..." 

همانطور که مرا روی پایش نشاند  کمی وول 

 خوردم 

 "چرا در این مورد داری باهام میجنگی؟"

 اخم کرد و در عان واحد لبخند زد  

و بعد مرا روی پایش کمی جابه جا کرد و به من  

 خیره شد...با نگاهی برزخی
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 به من گفت 

ن تو ســکسای یه شبه خوبم،تو الس زدن "م

عالیم،من واسه گاییــدن ساخته شدم،اگه کسی بتونه 

فرق  گایــیدنو یه چیز واقعی...یه ســکس واقعی رو  

 بفهمه اون منم"

 اوه خدایا! 

 کامال وا رفتم  

 دستانم را دو طرف فک مربعی اش گذاشتم 

"تو برای چیزای عالی ساخته شدی همه میتونن اینو  

 بینن"ب

 زمزمه کرد   
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"تو میخوای با من باشی،میبینم که چطور سرخ 

میشی،میشنوم که چطور نفست بند میاد و من عاشق  

 اینم که دلیل هردوشم"

 هوشیارانه به من خیره شد 

خدایا من میترسیدم و درست در آغوشش و روی  

 پایش لرزیدم  

"من دختر تو نیستم سنت،من احتماال تنها دختری ام  

یدونی که نمی خواد دوست دخترت  که تو م

باشه،گمونم تو از سندرم خواستن چیزایی که نمیتونی  

 داشته باشیشون رنج میبری"

 به من نگاه کرد  
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 چشمانش آرام بود 

 انگار که جنگ درونی ام را میفهمید 

انگار که در سرم بوده و یا بطور ذاتی  میدانست که   

اسف نگاهم بخاطر او نابود شده ام ....ولی دیگر با ت 

 نمیکرد  

"من اینطور فکر نمیکنم ریچل، تو دقیقا درست  

 همون جایی هستی که من دلم می خواست باشی"

 "تو کشتیت؟" 

 به او چشم غره رفتم  

 "نه کنار من" 

حرفش باعث شد شکمم به پیچش بیافتد و پشت گوشم  
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 داغ شود 

 "داری سر به سرم میزاری" 

 "سرخ شدی" 

م برنزه میکنم،روی  "بخاطر خورشیده ،االن دار

کشتی بزرگت،و تو توانایی خجالت زده کردن منو  

 از دست دادی؟ میدونی ،من دیگه سرخ نمیشم"

 بند بیکینی ام را باز کرد و من فریاد زدم  

 "مالکوم" 

 "بخاطر نور خورشید نیست" 

وقتی سعی کردم  دوباره بیکینی ام را ببندم نگاه  

م و او با  خیره اش به سینه هایم باعث شد داغ شو
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 خشنودی گفت 

 "تو سرخ شدی هر اینچ از بدنت سرخ شده" 

قبل از اینکه متوجه شوم ما همدیگر را بوسیدیم،با  

حرارت و آتشین که بنظر میرسید  دقیقه ها و ساعت  

 ها طول کشیده 

 وقتی لب هایمان را از هم جدا کردیم خیلی داغ بودیم  

اب  و من مطمئن بودم که او کارش را تا اتاق خو

ادامه می دهد ولی او یک قرار شام داشت پس قبل  

از اینکه به یکی از اتاق های کشتی برویم   بسمت  

 اسکله برگشتیم 

 "مطمئنی که نمی خوای باهام بیای؟" 
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 زمزمه کردم 

"و یه سورچرانی واسه اون خبرنگارا ایجاد کنیم؟ نه  

 ممنون"

همانطور که داشت آن لباس های سـکسِی کارش را  

 د دزدکی نگاهش کردم  میپوشی

زیپ شلوارش را باال کشید و با انگشتانش سریع 

 مشغول بستن دکمه هایش شد  

 "ناراحتت میکنه اگه اونا دورو ورت باشن؟"

همانطور که بسختی سعی میکردم شلوار جین تنگم   

 را باال بکشم شانه باال انداختم  

 "چطور با این وضع میتونی کنار بیای" 
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 "چاره ای ندارم"

 ه من و شلوار جینم نگاه کرد  ب

"این برای اون خبرنگارا جدیده،چون تو برام  

 جدیدی،این اذیتت میکنه؟"

"کمی... این شلوار جین تنگم نه،  بلکه اون عوضیا 

 که  دنبالتن و االن دنبال منم هستن"

با حالت دلپذیری نخودی خندید ،سرش را تکان داد   

 و دستش را بین موهایش لغزاند 

یکاری میکنم که دنبالت نباشن،حواسم به "پس من 

 این هست"

 از پشت سرش گفتم 
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"نمی خواد ،این دنبال کردنا همراه با عالقه ی تو از  

 بین میره" 

 مالکوم رک و پوست کنده گفت  

 "و این به این زودیا اتفاق نمیفته"

 از اتاق بیرون رفت  

 

 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

 

  تا شب چند پیام از هلن داشتم
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 +ریچل ،این هفته به یچیزایی نیاز دارم+

 +هر وقت تونستی بهم زنگ بزن+

 +امیدوارم همه چی خوبو آروم پیش بره+

 و من هیچ چیزی بذهنم نمیامد  

انگار بجای مغز در سرم آجر بود و کامال سکوت  

 کرده بود  

به صفحه ی لپ تاپم نگاه کردم ،حتی قادر به نوشتن 

 یک جمله نبودم 

 هیچ چیز!

 باکس یادداشت هایم را باز کردم  

 و بعد  پیوند های انالینم را باز کردم  
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 هنوز هم هیچ چیز!

 بیقرار بودم  

 و نمی توانستم بنویسم 

پایان مهلت ضرب العجلم مانند یه بن بست پیش  

 میرفت  

فکر میکردم  حاال باید سنت با من سرد شود ولی در  

 عوض....قرار بود تا کجا پیش برود؟

فتگی از خودم، وقتی مطلب جدیدی از او دیدم  با آش 

 روی پیوند جدید کلیک کردم 

»یه ببر نمی تونه راهشو عوض کنه... سنت بعد از  

شایعه ی بهم زدن با دوست دختر احتمالیش دوباره  
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 به راه و کارهای سابقش رو برده« 

به عکسی از او نگاه کردم  پوشیده در کت و شلوار  

ش...و دقیقا نوار تاریخ ،با نوار تاریخ در کنار

 امروز بود  

یک بلوند زیبا  شبیه من کنارش ایستاده و حالت  

 شیفته ای روی صورتش خودنمایی میکرد

 رنگ از صورتم پرید ، شکمم به درد آمد  

 وانگشتانم را روی صورتم کشیدم 

 او بسیار بی اعتنا و دور بنظر میرسید  

که  نمی توانستم باور کنم که این همان مردیست 

 همین چند ساعت پیش اغوایم  کرده بود  
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نشستم و به آن زن که دستانش در دستان مالکوم قفل  

 شده بود نگاه کردم  

 و او زیبا بنظر میرسید  

 آغوش سنت پرطرفدارترین نقطه ی شیکاگو بود  

چه کسی از کنار سنت ایستادن خوشحال نمیشد و به  

 خودش افتخار نمیکرد؟ 

 نیست،جای تو، توی 'اِجه' 'تو ،چون اونجا جای تو 

توی زندگی امن خودت  نه تو زندگی طوفانی دیوانه  

 وار سنت' 

 لپ تاپم را بستم  و به اتاق نشیمن رفتم 

امشب احتیاجی به اتاقی پر از حسادت و یک دلیل  
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 دیگر برای قفل شدن مغزم ندارم  

 نه ممنون! 

تحت کنترل در آوردن مردی که سالهاست ثابت  

دستیابیست چیزی نیست که حاال نیاز  کرده غیر قابل 

 داشتم  

چیزی که نیاز داشتم این بود که به ذهنم استراحت  

 دهم تا سرچشمه ی نبوغم برگردد 

چیزی که همین حاال نیاز داشتم این بود که  روی  

 پروژه ام تمرکز کنم  

نه به ســکس و گناه}دو پهلو میگه هم منظورش سنته 

 هم خود گناه{
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 کنار جینا نشستم  

 "چی نگاه میکنی؟"

 

/نام   Moulin Rouge"مولن روژ} مولن روژ!

فیلمی موزیکال، عاشقانه و درام است که باز لورمن  

ساخته و بازیگرانی همچون  ۲۰۰۱آن را در سال 

گرگور، نیکول کیدمن و جیم برادبنت در  ایوان مک 

اند. این فیلم که محصول کشورهای آن بازی کرده 

باشد داستان شاعر و یتانیا میاسترالیا، آمریکا و بر

نویسندهٔ انگلیسی جوانی به نام کریسشن را روایت  

به محلهٔ مونمارتر پاریس آمده   ۱۸۹۹کند که در  می

@romansara_tarjome



و پس از چندی در دام عشق ساتین، همخوابه و 

آید و رقابت  ستارهٔ کاباره مولن روژ گرفتار می 

ای بین او و شخصی متمول به نام دوک بر  عشقی

 گردد {" ین آغاز میسر سات

"اوه من االن نمیتونم مولن روژ نگاه کنم}چون 

عاشقانست اون می خواد یجوری از چیزای عاشقانه  

 فرار کنه{" 

مشتم را کنارم روی صندلی گذاشتم  و حس میکردم  

عصبانیتم در حال قل قل کردن است و در نهایت به  

سمت اتاقم برگشتم ولی  آهنگ 'هر چه باداباد'بدنبالم  

 به داخل اتاق آمد و من فورا در را بستم  
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به همراه تلفن همراه در دستم روی تخت نشستم و به 

 اسمش خیره شدم

'بهش پیام نده ریچل،اون با یه دختر دیگست و این  

برای تو خوبه چون میتونه جلوی اونو از دیدن تو  

بگیره   و تو می تونی مستقیم برگردی سر کار  

 خودت'

ب  روی تخت دراز کشیدم و کمی بعد از نیمه ش

 پیامی برایم آمد

 S+}سنت{

 می تونم بیام اونجا؟+

 اخم کردم و جوابش را ندادم 
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ولی تلفن را در دستم نگه داشتم ،نمی توانستم آنرا  

 کنار بگذارم  

و بعد تلفن در دستم لرزید و اسم سین روی صفحه 

 روشن و خاموش شد  

و من نفسم را  در حالی که مینشستم قلبم تند تند میزد  

 رها کردم  

و تا آنجایی که ممکن بود  صبر کردم و بعد جواب  

 دادم  

 "سالم،فکر میکردم امشب یه کارایی داری" 

 "آره یه کارایی دارم اونم با تو"

به آرامی خرناسی کشید و صدایش از شهوت خش  
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 دار بود  

 "میتونم بیام اونجا"

 مـــــــــی خواســــــــــتم ! 

 ســـــتــم ! او را می خوا 

 او را می خواستـــم! 

 او را می خواسـتم !  

حتی صدایش از پشت تلفن باعث میشد شهــوت در  

 رگ هایم به جریان بیافتد  

 "دارم می خوابم"

 “خوشبحالت"

 پرسیدم 
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 "امشب خوش گذشت؟"

 و آن هــرزه مورد پسندت بود!؟ 

 "خوب بود" 

 "اوه" 

 او گفت  

ایان دادم ،این باید  "من به شایعاتی که دربارت بود پ

یه مدتی جلوی خبرنگارا رو از دنبال کردن تو 

 بگیره" 

 "اوه" 

 غافلگیری لذت بخشی درونم جریان یافت  

 پس این دلیلیست که مالکوم با آن زن بود  
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 "گمونم باید ازت تشکر کنم" 

"شاید حاال تو باید با من به یکی از این برنامه ها و  

 رویداد ها بیای ریچل" 

 م" "نمی تون

وقتی بسمت دیگرم چرخیدم تا راحت تر باشم تختم  

 جیر جیری کرد  

"ولی تو امشب چیکار کردی؟بهم بگو چی رو از  

 دست دادم" 

ملحفه را رویم کشیدم و منتظر شدم تا صدایش طبق  

 معمول آرامم کند  

"مثل همیشه بود....جالب ترین چیزی که امشب  
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ود که  اتفاق افتاد مالقات کردن یکی از کارمندام ب

وقتی از کما بیرون اومد میتونست به چندین زبان  

 مختلف صحبت کنه" 

 خندیدم

"باورنکردنیه!من عاشق شنیدن همچین چیزای غیر  

 قابل توضیحِ جالبی هستم"

 با لذت گفت 

 "منم فکر می کنم جالب بوده"

 صدای باز شدن در ماشین را شنیدم 

 داشت همین حاال به خانه اش میرفت؟ 

د؟ منظورم زبون هاییه که او یارو بعد  "چیارو بلد بو
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 از بیدار شدن ازکما میتونست حرف بزنه"

 "آلمانی،فرانسویو روسی"

لحظه ای سکوت... و بعد صدای دینگ دینگ  

 آسانسور آمد 

 "ببین ریچل..."

 صدایش با شیطنت به گوش میرسید 

"امشب به اندازه ی کافی از با خودت بودن لذت  

 بدم" بردی،بزار بقیشو من انجام

"اوه، من مطمئنم که تو میتونی اینکارو بکنی،بعالوه  

من امشب به چیزی با زبون های دیگه نیاز دارم  

 مثال یه مرد که به زبون آلمانی حرف میزنه"
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 "من میتونم امشب کنار گوشت آلمانی حرف بزنم"

 خندیدم و ناگهان هوشیار شدم

 صدای قدم هایی را  شنیدم و بعد صدای در ... 

ا در اتاق خودش تصور کردم با تمام وجودم او ر  

 می خواستم که او اینجا باشد

 نفسم بند آمد 

 "نه ما  نمی تونیم اینکارو بکنیم"

 و بعد صدای جیر جیری شنیدم

 شاید او روی تختش پریده بود!؟

 "ما می تونیم ،تو فقط میترسی"

 "تو چی؟ تو نمیترسی؟ تو نگران نیستی؟"
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وب این شدم مجذوب  "من نگران نیستم ،من مجذ 

 چیزی که بین ماست" 

احساس میکردم همه ی کم رویی ام در حال بازگشت  

 هستند 

 سنت خیلی ژرف نگر و تیز هوش بود  

نکند او  به همان اندازه ی من کشش بینمان را حس  

 میکند؟ 

وقتی دوباره صدایش را شنیدم ، طنین صدای  

عمیقش،تقریبا اطمینان بخش و شیرین به اندازه ی  

 سل مرا غافلگیر کرد ع

"با توجه به این که هیچوقت انتظار نداشتم معتاد  
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کسی مثل تو بشم و روابطم بیشتر از یک هفته طول 

 بکشه ، نمیزارم چیزا اینطور پیش بره ریچل"

 از نوک سر تا انگشتان پایم داغ شد

 به سقف خیره شدم  

 داغ و ترسیده بودم و نمیدانستم چه بگویم  

بگویم تا چه حد در او غرق شده ام  نمی دانستم اگر 

 رابطیمان تا  کجا کشیده میشود

هنوز هم او را در بدنمو درونم حس میکردم جایی  

که نمیشد رویش خالکوبی کرد وگرنه اینکار را  

میکردم و مینوشتم این محل متعلق به مالکوم سنت  

 است
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 آنجا جایی بود که قبال کسی به آن توجه نکرده بود  

 الشه؟ من یه چالشم؟""پس این یه چ

 "شاید"

 هنوز هم صدایش خش دار بود 

 " چالش زندگی من"

 خندیدم

 "داری االن سر به سرم میزاری" 

 او نمی خندید  

 مدتی ساکت ماندیم  

آنقدر سکوتمان طوالنی شد که می توانستم از تلفن  

 صدای تپش قلبش و تنفس آرامش را بشنوم
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 "شب بخیر سنت" 

 کرد  به آرامی حرفم را تصحیح

 "مالکوم" 

 "مالکوم" 

 باالخره نخودی خندید  

 "شب بخیر ریچل،بهم فکر کن"

 اوه لعنت 

 خرناسی کشیدم 

 او از من چه می خواست  

 من از او چه می خواســـــتم؟

من به صحبت کردن با کسی نیاز داشتم که به من  
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یاداوری نکند که از همه  چیز چه افتضاحی به بار  

 آورده ام 
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 فصل بیست وچهارم
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 ♤مادرها صالحتون رو می خوان♤

 

 

 باید مادرم را میدیدم  

اول به این خاطر که ببینم وضعیت سالمتش چطور  

است و اینکه ببینم وزنش باال رفته یا نه چون او 

فشار خون داشت  و دوما چون  می دانستم او چیز  
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عاقالنه ای برای گفتن به من خواهد داشت چیزی که  

اید به من کمک کند  از این افتضاح و آشفتگی که ش

 خودم را درونش انداخته ام بیرون بکشم 

 از دختر ها خواستم تا با من بیایند 

من به زمان دخترانه ای نیاز داشتم که معموال حس   

 فوق العاده ای به من می داد 

چای،کربوهیدرات،صحبت های وین در مورد امت  

نی ،مثال بجای مسکن  و  آروماتراپی} رایحه درما

برای سر درد یه عطر از طبیعتو بو میکشیو سر 

دردت خوب میشه{ و داستان های جینا در مورد  

 فروشگاهش
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مادرم گفت  که وقتش که برای نقاشی صرف میکرد  

را استفاده کرده تا با من باشد و درمورد مقاله ام با  

 من صحبت کند  

 مادرم کامال  سالم بنظر میرسید   

یم قسم خورد که انسولینش مثل ساعت کار  و برا

 میکند  

و اخیرا هیچگونه افزایش قند خون یا کاهش قند خون  

 نداشته

مادرم از به روزکردن خبر هایی که دختر ها به او  

 میدادند با لبخند بزرگ و چشمان گشاد لذت میبرد  

 "پس االن با اون مرد گیر افتاده" 
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 کرد وین خبر رسانی اش به مادرم را تمام 

 مادرم با تعجب نگاهم کرد و بعد خندید  

 "اوه ،ولی اون پسرای جوون...اونا فقط پسرن 

اونا فقط خودشونن ... و مطمئنا شرور نیستن،مالکوم  

سنت از وقتی که از یه پدر شیطان صفت بدنیا اومد   

 یه مجرد مورد تحسین قرار گرفته بوده" 

 "من نگفتم اون شروره"

 نم از موضعم دفاع کردمفورا با سوزشی در درو

"این داستان...این یه کاره،مثل اینه که از چیزی پرده  

برداری کنی،یا یه چیز جدیدی  در مورد موضوعی 

که مردم دیوونه ی فهمیدنشن به مردم نشون بدی  
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 ،مطمئنا نمی خوام بنویسم اون شروره!"

 داشتم یک دفاعیه ترتیب میدادم پس اخم کردم  

ستم مامان،فقط سعی میکنم کار  "من یه آدم بدجنس نی

 خودمو بکنم" 

"پس می خوای چی بگی؟ که اون یه دختر بازه،که   

شاید بخواد از دخترا سوء استفاده کنه ،اینکار درست  

 نیست  اینو میدونم چون پدرت..." 

 "بسه"

 چشمانش بخاطر فریادم گشاد شد  

"من به نوشتن این افشاگری نیاز دارم  و میدونی   

اینکارو نکنم اخراج میشم و نمیدونم   چرا؟چون اگه
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چطور باید از پسش بر بیام و حتی اگه اخراج نشم  

'اِج' در آستانه ی سقوطه...داریم ورشکست میشیم و  

ده ها نفر هم بیکارمیشن و این فرصت من  باعث  

میشه بتونم بهت یه خونه بدم...یه خونه واسه خودت  

کشی و تا بتونی بقیه ی روز های عمرت رو نقاشی ب

 شاید حتی بتونم منم تو این راه کمکت کنم 

پس من این افشاگری رو مینویسم چون من حرفه ای  

هستم و بعد اِج تو مرحله ی جدیدی میره و کار من  

تثبیت میشه یا حتی منو به سطح باالتری میبره و بعد  

من قصد دارم یه ماشین باحال برات بگیرم  و یه  

کنیم و سنت میتونه    خونه ی لعنتی که توش پول پارو
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با دو جین معشوقش تو کشتی تفریحیش الس بزنه و  

 اون حتی به این اهمیتی هم نمیده" 

 صدایم شکست و چشمانم شروع به خیس شدن کرد  

جینا و وین که با مجله های مادرم سرگرم بودند به   

 ما نگاه کردند و آنها را کنار گذاشتند  

 ی گفت صورت مادرم آرام بود و به همان آرام

 "من خونه نمی خوام ریچل"

 به آرامی بسته ی چای را از کابینت  بیرون آورد  

قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید و من فورا آنرا  

 پاک کردم  

"خب تو قراره یکی داشته باشی،تو الیق داشتن 
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 یکیش هستی مامان" 

"ریچل ،دلت خیلی برای پدرت تنگ شده،نبودنش در  

 این حد اذیتت کرده؟" 

آمدو کنارم نشست و دستم را با مالیمت و گرمی   او

 فشرد 

 به او اطمینان دادم 

 "این منو سرخورده نکرد،من تو رو داشتم"

چند بار پلک زدم چون هرگز به چنین چیزی فکر  

 نکرده بودم  

"پس چرا باید کاری انجام بدی که به وضوح خودتم  

 میدونی درست نیست؟" 
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و اشک دیگری  به حرف های قابل درکش ادامه داد 

 از گوشه ی چشمم پایین آمد 

دستم را از دستان مادرم بیرون کشیدم  و اشکم را  

 پاک کردم  

 کامال آگاه بودم که وینو جینا کامال ساکت بودند  

همه بجز من...من بسرعت نفس میکشیدم  و سعی 

میکردم تا  جلوی خودم را بگیرم تا بیشتر گریه نکنم  

 ن فین کردمپس به شکل نکبتی شروع به فی

 "خب همه ی زندگی همینجوریه مگه نه؟؟..." 

 از او پرسیدم  

"گرفتن تصمیم های درست سخت تره؟مگه اینطور  
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نیست که تو تصمیم گرفتی نقاشیو کنار بزاری تا  

بتونی برای خودت شغلی داشته باش این انتخابی بود  

که قلبتو شکست ولی تو مجبور بودی اینکارو بکنی  

ای نداشتی ،واقعا چاره ی دیگه   چون چاره ی دیگه

 ای نبود، بود؟"

 "این مرد جوون چه احساسی نسبت به تو داره؟" 

"اون عاشق من نیست مامان ،اون  بابا نیست،این  

عشق در نگاه اولین نیست،اون نیمه ی گم شدم نیست  

که باهاش برخورد کردم ،اون دلش نمی خواد جوری  

ونجوری منو  که بابا با تو بود با من باشه  اون ا

نمیبینه و بهم فکر نمیکنه  جوری که بگه آره این  
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نیمه ی گمشدمه  و اون همون زنیه که می خوام بقیه  

 ی عمرمو هرچند کوتاه باهاش بگذرونم" 

 نمی توانستم ادامه دهم  

 گره ای در گلویم و دردی در سینه ام حس میکردم 

 "من براش یه چالشم"

 با صدای آرامی اضافه کردم

ط براش مثل یه چالشم ،اون مردی نیست که  "من فق

به یه زن عشقشو بده،اون اینجوری بزرگ نشده  

 ...اونو من..." 

 چیزی که در سینه ام بود مانند گره ای تنگ

 شده بود و چشمانم میسوخت 
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"ما حتی یه دوران کوچیکم دووم نمیاریم،و درست  

مثل بابا  ،پووووف  اونم میره و فقط منو تو میمونیم  

 و تو مامان مثل همیشه"،من

فکر نمیکردم بتوانم جوابشان را بشنوم ،هر جوابی   

برای دلداری دادن ،اطمینان دادن،رد مخالفت و حتی  

موافقت کردن  ممکن بود همه چیز را بدتر کند   

چون من به آن سه نفر خیره شده ام و هزاران فکر،   

از ذهنم بیرون میامد چون من...عوضی بودم و این  

اتفاقیست که برای هــرزه ی بدجنسی مثل من  همان 

 می افتد .... 

بلند شدم  و از راهرو عبور کردمو به اتاق سابقم  
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 رفتم و در را پشت سرم بستم 

در حالی که  کنار سه پایه ی نقاشی ناتمام مادرم   

 ایستاده بودم نفسم را رها کردم  

 چشمانم خیس شدند 

 حتی نمی دانستم چرا گریه می کنم  

 نباید کار سختی میبود  این

 اصال انتظار نداشتم که این کار سختی باشد 

ولی نگاه مادر و دوستانم به من میگفت که اشتباه  

 فکر میکردم 

ناله کردم و روی زمینی که قبال  تختخوابم بود دراز  

 کشیدم 
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 و به باال خیره شدم  

 وقتی فقط یک دختر بچه بودم... 

 وقتی پدرم را می خواستم... 

 خواب هایی میدیدم...  وقتی

 وقتی دلم میخواست همه چیز بنحوی متفاوت باشد... 

 وقتی دلم می خواست بنویسم به سقف خیره میشدم  

نوشتن باعث میشد....باعث میشد از هیچ چیز 

 ،چیزی ساخته شود

قبال اینجا روی  تخت دراز میکشیدم و قبل از اینکه  

کنجکاو   با جینا آشنا شوم و جینا با پاول آشنا شود  

بودم که من هم مثل مادرم عاشق مردی خواهم شد یا  
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 خیر 

مادرم حتی قبل از اینکه پدرم فرصت کند او را  

ناامید کند یا قلبش را بشکند عاشقش بود  و مادرم  

خالص ترین دیدگاه  را نسبت به مردان جهان داشت  

و فکر میکرد آنها ذاتا خوب هستند ...یانگ هایی  

کمل ما یین ها هستند  عالی در جهان که م

{yangوyin   نیروی خیرو شر،یه نگرش چینی

درباره ی یکانگی  متضادها مثال وقتی در جهان  

انسان های خوب هستن آدمای بدی هم باید باشن تا  

جهان پایدار بمونه و هر یینی یانگی درونش داره و  

هر یانگی یینی درونش داره یعنی هر آدم بدی   
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آدم خوبی یه آدم بد   خوبی در وجودش هست و هر

درونش داره و یینو یانگ همدیگه رو تکمیل میکنن  

مثل شب و روز ،چپ و راست،  مرد و زن ،خیر و  

 شر {

و من قبال دختری بودم که کنجکاو بودم یانگم کیست  

 ؟

 که چکاری میکند ؟ 

 که چه شکلیست؟

 که تا چه اندازه عاشقم است!؟

ته باشد  هرگز فکر نمیکردم چشمان سبزی وجود داش

 و ده ها لبخند و مردی که مرا به چالش میکشد 
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 سر به سرم میگذارد  

 مرا اغوا میکند  

و به اندازه ای بی نقص و کامل است که  در همه  

 افکارم او را جای دهم  

 

 خداوندا! 

 من اشتباه بزرگی با جنگیدن با او کرده بودم  

 این فقط باعث شده بود بیشتر به او عالقمند شوم 

ل تسلیمش میشدم ولی خودم را محکوم به درد  بهرحا

 میکردم  

اشتباه من  پذیرفتن وظیفه ی افشاگری نبود ،این بود  
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که من دیوار های دورم را پایین آوردم و به او  

نزدیک شدم تا جایی که او حس کرد  بخشی از روح  

 من است  

اشتباه من گرفتن پیراهن او در دستم ،رفتن با او به  

و حرکت  لب هایم در پایین تنه    کلوپ و کشتی اش 

اش ،رفتن  به خانه اش و التماس از او برای اینکه  

با من عشقبازی کند بود حتی بعد از اینکه به خودم 

 قول داده بودم  که نگذارم هرگز چنین اتفاقی بیفتد  

باید این کار را تمام میکردم ولی حاال نمی توانستم 

 منطقی فکر کنم 

ه این رابطه خاتمه دهم باعث  این فکر که باید ب 
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 میشد عالقه بیشتری به دیدنش داشته باشم 

بی اراده تلفن همراهم را بیرون آوردم و شماره اش  

 را گرفتم  

 صندوق پستی اش جواب داد  

 احتماال مشغول کردن دختر دیگریست  

 به خودم گفتم که اینطور نیست پس یک پیام گذاشتم  

واقعا....بهم زنگ  "سالم منم...گمونم....هیچی ...

 بزن یا نه...خداحافظ" 

 قطع کردم و بعد اشک هایم را پاک کردم  

 و دستانم را مشت کردم  

 من یک هدف داشتم  
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 فرصتی برای نوشتن یک افشاگری! 

اینکه بتوانم حرفه ام را حفظ کنم  و سنت واقعی را   

 فاش کنم نه یک افسانه را! 

جلوی  شاید بتوانم چشمان دخترانی را باز کنم و 

 شکستن قلب های بیشتری را بگیرم  

 شاید بتوانند بفهمند که سنت آنها را دوست ندارد  

هیچکس نمی توانست عاشقشان باشد جز خودشان، 

اگر برایش تالش کنند واگر دوستانشان را عاقالنه 

 انتخاب کنند. و خانوادیشان !  

اگر خوش شانس باشند و خانواده ی خوبی داشته  

 باشند  
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داستان من است...داستان دختر کوچکی که  این روی 

با فکر اینکه چه مردی عاشقش خواهد شد بزرگ  

شده و بعد تصمیم گرفت  به خودش ثابت کند که نیاز  

 به مردی ندارد

 میدانم دختران زیادی آن بیرون هستند 

آنهایی که در هفت،سیزده و پانزده سالگی دوست  

می پسری ندارند  حتی از بدو تولد پسری را ن

خواستند   پس چرا وقتی بزرگتر می شدیم با  

 خواستن پسرها رشد کردیم  

 ما به  پسرها نیازی نداریم 

 مالکوم با من تماس گرفت 
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 او از من پرسید

 "سالم...حالت خوبه؟"

 "من..." 

با شنیدن صدایش انقباضی که در شکمم بود از بین  

 رفت  

 هیچوقت با مردی این پیوند را حس نکرده بودم 

ی که میتوانید نگرانی را در صدایش بشنوید و  ،جای 

مطمئنید  که او می تواند  غمو ناراحتی  را در  

 صدایتان بشنود

 چطور میتواند اینطور باشد؟!

 گوشه ی چشمانم را پاک کردم  
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 از گریه متنفرم متنفرم متنفرم ! 

 "آره خوبم،فقط می خواستم باهات حرف بزنم"

رم که صدایم در  گلویم را صاف کردم و از این متنف

 آخر کمی شکست  

 سکوت تنش زایی حکم فرما شد  

'آفرین ریچل ،همین االن با سنت خداحافظی کن  

،واقعا فکر میکنی اون دلش می خواد االن با یه بچه  

 نق نقو حرف بزنه؟'

 از من پرسید 

 "تو کجایی؟" 

 "خونه مامانم،دارم برمیگردم به آپارتمان خودم"
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ونه  بعد از ظهرو با من  "اوتیس اونجا منتظرت میم

 بگذرون"

 با صدای خجالت زده ای پذیرفتم 

 "عاشق این ایَدم مالکوم" 

 ساکت شد  

انگار از اینکه چقدر صدایم آسیب پذیر است غافلگیر  

 شده  

و بعد او هم غافلگیرم کردوصدایش درست به اندازه  

 ی صدای من آرام،حریصانه، شهوت زده  و نرم بود  

 ی میبینمت" "منم همینطور ،بزود

 تلفن را قطع کردم و به آن خیره شدم  
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 به معنای واقعی کلمه قلبم درون سینه ام درد میکرد  

 من عاشق او شده ام؟ 

 چرا انقدر از بین رفته و گیج بودم؟

به نظر میرسید  مغزم مرا بسمت منطق و رویای  

زندگی حرفه ای ام سوق میداد ولی بقیه ی وجودم 

ود اگر معنی اش ترک  نمی خواست به آن سمت بر 

 کردن مالکوم باشد. 

به نقاشی مادرم نگاه کردم و از زیبایی فوق العاده  

ای که درونش داشت حیرت زده شدم این شبیه هیچ 

چیزی که قبال نقاشی کرده بود نیست انگار که  آنچه  

که اینهمه سال نتوانسته نقاشی کند را در این نقاشی 
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 گنجانده 

د آورده  انگار که آتش آن  و نیرویی قدرتمند به وجو

بوم نقاشی را احاطه کرده و حتی اتاق را هم  تحت  

 شعاع قرار داده  

دقیقا  شبیه رابطه ام  با سنت که مرا تصرف کرده    

 بود

 

 

 

 

 

@romansara_tarjome



 

 

 

 فصل بیست و پنجم  

 

 

 

 

 ♤به سنت نیاز دارم♤
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دو ساعت بعد در اسکله  وقتی او را روی عرشه 

آرام و طوالنی نفسم را   کشتی اش منتظر خودم دیدم 

 بیرون دادم  

 لباس زردی پوشیدم که کامال غیر رسمی بود  

چون قصد نداشتم امروز او را ببینم ،و مجبور بودم 

دستانم را روی ران هایم بگذارم تا وقتی باال میروم  

 دامنم باال نرود  

باد موهایم را حرکت میداد  و همچنین باعث میشد  

 ه اش بچسبد  لباس سفید مالکوم به سین
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شلوارک گل و گشاد و سفیدی پوشیده بود ولی با این  

 حال ران های کلفت و عضالنی اش دیده میشد  

 دستم را گرفت و مرا به سمت عرشه هدایت کرد   

 ما حتی به هم سالم ندادیم 

 نیازی نداشتیم 

متوجه نشده بودم به آن نقطه از ارتباط ذهنی با او  

و دوستانم داشتم ،جایی  رسیده ام که  همیشه با مادر 

که میدانید او چه چیزی نیاز دارد  و شما چیزی  

 نمیگویید فقط همانجا هستید و کنارش میمانید  

 و این دقیقا کاریست که او برای من انجام میداد  

همانطورکه انگشتانم را نگه داشته بود، لمسش آرام  
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 و بدون قدرت بود  

 مرا روی صندلی نشاند 

ردم  انگار که اگر او بیشتر به  احساس شکنندگی میک

 من دست بزند  میشکنم  

پس  آزادانه روی صندلی نشستم  و همانطور که  

موتور های قایق روشن شدند بسمت آبهای آزاد  

 حرکت کردیم  

 مالکوم از جایی کنارم پرسید  

 "می خوای در موردش حرف بزنی؟"

 موهایم را نوازش کرد  

ای دورم را  چشمانش مانند شمشیری برنده دیواره
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 میشکافت  

 او چنین الهه ی سکــسیی  است

او یک عیاش و دختر باز بود  ولی هیچکس روی  

 دیگر او را نمیدید  

که او بامزه است  و بنوعی خیلی محتاط و  

 همینطور مهربان  ... 

 خودم شاهد بودم  

 او با من مهربان بود و همینطور با دوستانش  

...برای هر    هرگز درخواست خیریه را رد نمیکرد

 چیزی... 

اگر او نخواهد دیگر با من بخوابد  او مردیست که  
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اگر پیش بیاید من افتخار میکنم که بعنوان یک  

 دوست با او تماس بگیرم  

به او احترام می گذاشتم و همینطوررویش حس   

حسادت داشتم  و میدانستم باید عقب بروم یا بگذارم  

 او مرا نابود کند  

 زمزمه کردم  

ه روزمو با خانوادم داشتم...خب با مادرمو  "من ی

دوستام و ما در مورد چیزی ...با هم اتفاق نظر  

 نداشتیم"

نگرانی در چشمانش برایم بیش از حد بود و حاال  

 وقتیست که از شغلم متنفرم 
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 برای کاری که مجبور بودم با او بکنم  

 "مالکوم" 

 اسمش ناله مانند از بین لب هایم بیرون آمد  

دستم را گرفت و مرا بین پاهای خودش روی  مالکوم 

 صندلی نشاند و گفت  

 "من هیچوقت با خانوادم اتفاق نظر نداشتم"

 از بین پاهایش بلندم کرد و مرا روی رانش نشاند  

از این که حاضر شده بود دوباره درباره ی خودش  

 به من بگوید غافلگیر شدم 

 صدای کوچکی در سرم میگفت 

میکنه ریچل،برای ارتباط  'اون اینکارو برای تو 
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 برقرار کردن با تو' 

"این به من این حسومیداد  که یجورایی انگار  تو   

همه چی گند میزدم ،انگار که یه اشکالی تو وجود 

من هست،ولی برام اهمیت نداشت که اونا بهم باور  

 نداشتن ،تو به چی باور داری؟"

 اینکه گند زده ام  

 دلم می خواست گریه کنم  

نش که روی کفل هایم بود  نگاه کردم   و  به دستا

دست خودم را روی دستش گذاشتم فقط به این خاطر  

که دلم نمی خواست دستانش را از رویم بردارد  

....و می دانستم که وقتی افشاگری ام تمام 
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شود،هیچوقت آن دست بزرگ و قوی را در حالی  

 که کفل هایم را نگه داشته حس نخواهم کرد  

 نستم اینکار را بکنم؟ واقعا می توا

 او ادامه داد 

 "ما با هیچکی اتفاق نظر نداریم ریچل" 

موهایم را پشت گوشم گذاشت در حالی که باد آنها را  

به پرواز در آورده بود و بعد آنهارا دور انگشتانش  

مشت کرد و سرم را برگرداند تا بتوانیم به هم نگاه  

 کنیم  

ازه ی کافی "هر کاری که انجام دادم هیچوقت به اند

براشون خوب نبود، من هیچوقت نتونستم با داشتن  
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 اسم سنت خواسته های اونارو براورده کنم"

"پس از اونجایی که با اسم سنت نمیتونستی خواسته 

هاشونو براورده کنی به اون اسم یه شهرتو یه وجهه 

 ی جدید دادی؟"

 چشمانش سبز تر شد  

ظر گرفتن  "نه ،من فقط کار خودمو کردم ،بدون در ن

 فکر اونا، فقط سعی کردم خوشحال باشم"

او جوری نگاهم میکرد انگار که کنجکاو بود که  

 چرا خوشحال نیستم 

 نه!

او جوری به من نگاه میکرد انگار که کنجکاو بود   
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 چکاری کند تا باعث شود خوشحال شوم

"اکثر اوقات خوشحالم ،و بعضی وقتا منتظرم که  

مام زندگیم با این خال اتفاقی بیفته ،حس میکنم ت

 کوچیک زندگی کردم" 

 "منم  اون خال رو حس کردم"

وقتی سر تکان داد کمی با لمس بدنش تحریکش  

 کردم  

"گمونم تمام اون اسباب بازی های زیبا و اون بلوند  

 ها اون خال رو پر کردن" 

 "اسباب بازی هام نه"

 او خندید  
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  و بعد قبل از اینکه بایستم  بازویم را گرفت و

 مجبورم کرد روی پاهایش بنشینم 

لحظه ای که روی  پاهایش نشستم فهمیدم که اصال  

 فرود آرامی نیست و سختی زیر خودم حس کردم  

 "فقط یه بلوند" 

 او مرا می خواست  

آلــتش بشدت سخت شده بود و  بوضوح روی کپل  

 باســنم حسش میکردم   

را  وقتی انگشتانش را بین موهایم لغزاند گرمایی بدنم 

 احاطه کرد  

 کنار گوشم زمزمه کرد  
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 "بنظر برای عشقبازی کردن کامال آماده ای؟" 

 سربه سرش گذاشتم

 "و توام زیرم راست کردی" 

خندیدیم  و هر چه بیشتر به هم نگاه میکردیم  

 لبخندمان بیشتر محو میشد  

 در نهایت به او گفتم 

"دیدم ...چطور از دست شایعه هایی که در  

 ص شدی"موردمون بود خال

به من نگاه کرد جوری که منتظر بود که سوالی 

 بپرسم

 می خواستم بپرسم ولی نمی توانستم  
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بسیار ریاکارانه بود که از او بپرسم که با آن زن  

خوابیده یا نه ،در حالی که  می خواستم روابطمان را  

 در حد ســکس نگه دارم 

 جواب سوال نپرسیده ام را داد

 "باهاش نخوابیدم"

به من نگاه می کرد که مطمئنم میکرد که او  جوری 

 می تواند احساساتم را از چشمانم بخواند  

 در حال عاشق شدن بودم  

 بسیار شدید داشتم به دامش می افتادم  

 شکمم بشدت منقبض شده بود جوری که درد میکرد  

 داشتم با آتش بازی میکردم  
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داشتم قلبم را روی ریل قطار میگذاشتم تا هر لحظه  

ری رد شود و خیلی زود آنرا له کند  ولی نه قطا

تهدید به سوختن و نه آمدن قطارو له شدن قلبم جلویم  

 را نمیگرفت  

 "تو کامال آزاد بودی که اینکارو بکنی" 

تا آنجایی که می توانستم سعی کردم خونسردانه این  

 را بگویم  

 "آره میدونم" 

 لب هایش تاب برداشت  

که باعث سرگرمی  چشمانش جوری برق میزد انگار 

 اش شده بودم  
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همانطور که دستانم را دور گردنش حلقه کردم تپش  

 قلبم شدت گرفت و آرام زمزمه کردم 

 "خوشحالم اینکارو نکردی" 

و در حالی که پیراهنش را از کمربندش بیرون 

میاوردم بوسه ای خیس عمیق و مشتاق روی گردنش  

 گذاشتم  

 او گفت 

 "من اینکارو نمیکنم" 

ی که هرگز قول نمیدهد این قولی واقعی و  برای مرد

لذت بخش بود که در حالی که دستم را روی شکمش  

 میلغزاندم کنار گوشم زمزمه شد  
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 ناگهان تمام انقباضاتم از بین رفت  

هر انقباضی که در بدنم مخصوصا درون شکمم  

داشتم  آنقدر سخت و سریع ناپدید شد که باعث شد به  

ه لرزشم شد و به آن  خود بلرزم که مالکوم متوج 

 لبخند زد  

 نالیدم 

 "مالکوم" 

نااگهان خیس شدم از اینکه حس میکردم او همین   

 حاال مال من است  

 او گذاشت تا برای لحظاتی بوسه را در دست بگیرم  

در حالی که بینی اش را روی موهایم گذاشته بود، 
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 دستانش در طول بدنم حرکت می کرد 

ندم و آنرا باال کشیدم  انگشتانم را زیر پیراهنش لغزا

 تا شکمش را ببوسم 

هر اینچ از آن مربع ها ی سخت را بوسیدم  تا به  

 نوک سینه های قهوه ای اش رسیدم  

و بعد دور سینه هایش را لیس زدم در حالی که او  

لباسم را باال کشید و شورتم را با یک دستش گرفت  

 و آن را پایین کشید  

ر بیاورم  و او از این  ایستادم تا شورتم را کامال د  

فرصت استفاده کرد تا شورت خودش را پایین بکشد  

وقتی کاندوم را روی آلتش کشید  از شهوت  

@romansara_tarjome



 میلرزیدم  

دستم را گرفت و مرا روی خودش کشید پاهایم را   

 از هم باز کردمو دو طرفش گذاشتم  

دامن لباسم رویمان قرار گرفت  تا  افراد درون هیچ  

 واند ما را ببیند  کشتی یا قایقی  نت

 چکاری داشتیم میکردیم؟ 

 او خیلی بزرگ بود  

هر بار که کامال درونم فرو میرفت ناله میکردم ولی  

 او از این خوشش میامد  

 از اینکه باعث ناله کردنم میشد خوشش میامد  

 از اینکه با من عشقبازی میکرد خوشش میامد  
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بدنمان به هم پیوند خورده بود ،لب هایمان در  

 تجوی هم بود و لذت بیشترو بیشتر میشد جس

لباس هایمان به تنمان بود ولی آلتــش درونم بود و  

من او را محکمو عمیق درون خودم گرفته بودم هر  

ضربه ای که به باسنم وارد میشد به نشانه ی این بود  

 که عمیق تر درونم قرار میگرفت  

او چیزی  با حرارت و کثیف را کنار گوشم زمزمه   

و من حتی نمی توانستم مطمئن باشم که با چه    کرد

 چیزی موافقت میکنم  و فقط گفتم بله
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بعد از یک غذای خوشمزه با طعم مالکوم  به سمت  

 کابین رفتیم  

او بدون لباس دراز کشید و باعث شد من هم کنار  

 اولین اعتیادم دراز بکشم  

یم را به سینه اش  آرام زیر ملحفه خزیدم و گونه ها

 چسباندمو به صدای قلبش گوش دادم  

پاهایم را باال آوردم و روی رانش قالب کردم حتی 

نمی توانستم بگویم که حاال چقدر احساس امنیت  
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 میکردم  

 کنار گوشم پرسید 

 "حالت بهتر شد"

 اعتراف کردم 

 "خیلی"

 بدنم شروع به آرام شدن کرد  

 ر کردم و به سوالی که جینا پرسیده بود فک

 اینکه اصال منو او می توانستیم آینده ای داشته باشیم؟

که میتوانیم چیزی را حتی نزدیک به عشق  با هم  

 داشته باشیم  

من نمی خواهم امیدوار باشم که، حتی اگر کارم را   
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 کنار بگذارم  ممکن است چیزی بینمان پیش بیاید  

ولی متقاعد کردن خودم سخت بود  وقتی که او  

 ا روی پشتم به باال و پایین حرکت میداد   دستش ر

ما آرامو راحت بودیم  انگار که هزار بار اینکار را  

کرده ایم و هزاران بار دیگر هم می توانیم اینکار را  

 بکنیم  

 من کامال تحلیل رفته بودم ولی نمی توانستم بخوابم  

 مهم نیست چقدر خودم را مهار کرده بودم  

بودم جلیغه ی ضد گلوله  مهم نیست چقدر سعی کرده  

ی عاطفی به خود بپوشانم ،مهم نبود چقدر با خودم  

جنگیده بودم ،مهم نبود چند داستان در مورد مالکوم  
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سنت را برای دستاویزی برای دیدن واقعیت وجودش  

 برای خودم یاداوری کرده بودم

من در مقابلش  مصون نبودم او رویم جوری که  

 اثییر میگذاشت  هیچکسی تاثییر نگذاشته بود ت

دانستن همه ی عیب های مالکوم هیچ کاری نکرد تا  

 جلوی خودم را بگیرم  

 خطاهایش فقط مرا بیشتر به سمت او سوق میداد  

 من به او متصل شده بودم! 

 من با او پیوند خورده بودم ! 

 افشاگری ام.... ! 

 حاال باید چه چیزی را افشا میکردم؟ 
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م و از آن پرده  من قرار بود یک روایت را کشف کن

 بردارم  

ولی چیزی که حاال یافته بودم  عرق کرده دراز  

 کشیده  در آغوشم بود 

بدن ها و خون هایی که بطور غیر قابل باوری به   

 هم جذب میشدند  

و این... با او...در اینجا...اولین نقطه ی حقیقی 

 زندگی ام بود که دلم می خواست همانجا بمانم 
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 شب را با یک ماراتون سکسی گزرانده بودیم 

پس صبح  خواب ماندیم و کشتی به راحتی در آب  

 حرکت میکرد 

 پوستم زیر نور خورشید زبر شده بود  

باد همراه با حرکات آرام کشتی موهایم را به بازی  

 گرفته بود

صدای آرام موتور مرا به خواب نزدیکو نزدیکتر  

 میکرد  

 ماس کاری دیگری قطع کرد  سنت تلفنش را با ت 

 حاال او درست کنارم بود  

انوار خورشید روی دریاچه میتابید  و باعث میشد  
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 سایه ی کشتی روی دریاچه بدرخشد

 به بدنم کش و قوس دادم و روی شکمم دراز کشیدم  

 تاپم را در آوردم  تا خط برنزگی  ام نماند 

مالکوم فورا آن نقطه را نوازش کرد  دستش تمام  

 مت برهنه ی پشتم را لمس کرد قس

 "قصد دارم با دست بزرگت خودمو برنزه کنم"

 خندیدم

و او نیز نخودی خندید و حرکتش را روی گردنم  

 برد و تا پشت سرم ادامه داد  

تلفنش دوباره زنگ خورد و او در حالی که صحبت  

 میکرد ایستاد وچند  قدمی دور شد 
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 پر کرد   به او نگاه کردم که لبخند کل صورتش را 

 او انگشتانش را بین موهای سکسی آشفته اش لغزاند  

 "باشه خوبه"

 مانند یک احمق  نیشخند زدم

معتاد  این شده بودم که موقع کار نگاهش کنم و  

 کنجکاو بودم که چکاری میکند  

وقتی با این مرد هستم هیچوقت نمی توانستم به 

چیزی فکر کنم ولی تمام چیزی که می توانستم فکر  

 م این بود که او کیست کن

او با تلفن همراهش که کنار گوشش بود به من نگاه  

 کرد و با انگشتش به من اشاره کرد تا بسمتش بروم  
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 خدایا   

 او خیلی رئیس مابانه رفتار میکرد  

 اخم کردم ولی نشستمو بیکینی ام را بستم  

 کنجکاو بودم که چه اتفاقی افتاده  

طع کردو زمزمه  من بسویش رفتم و او تلفنش را ق

 کرد  

 "باید یه چیزی نشونت بدم بیا اینجا" 

انگشتش را روی بند بیکینی ام گذاشت و از آن   

 استفاده کرد که مرا دنبال خودش بکشد  

بسمت قسمتی از عرشه رفتیم که لوسیون ها،ضد 

 آفتاب ها ومیوه ها بهمراه لپ تاپش قرار داشت  
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 ایپ کرد  او لپ تاپش را باز کرد و رمز عبورش را ت

 یکوری  روی یک رانش  نشستم تا بتواند تایپ کند 

وارد بعضی از صفحه های اداری شد  و بعد روی   

دکمه ای کلیک کرد و بعد روی دکمه ی دیگری   

 کلیک کرد که یک عکس از خیابان باز شد 

 "این چیه؟"

 اخم کردم  

 و جلوتر رفتم و به صفحه خیره شدم  

 "یه چیزی.." 

 فت  با صدای آرامی گ

"فکر کردم خانم از این خوشش بیاد ،به صفحه نگاه  
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 کن"

 روی صفحه چندین عکس را نشان میداد 

 ...ورودی یک فروشگاه،گوشه ی خیابان... 

"کمپین پایان خشونت برای نظارت بیشتر شهروندا  

 داره تالش میکنه"

 حیرت زده نگاه کردم  

 "میدونم" 

ی دولت  "من این کمپینو تامین مالی کردم  ،ماهواره 

وظایفش و محدوده ی نظارتش رو باالتر برده و  

حاال میتونه چندین قسمت دیگه از شهرو ساپورت  

 کنه"
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 کامال حیرت زده شده بودم  

 یکی از دستانم  دهان بازم را پوشاند 

ناباوری ام باعث شد چشمان مالکوم از سرگرمی پر  

 شود 

 "نمی خوای چیزی بگی؟" 

 مجبور شدم دهانم را ببندم  

 مانم خیس و گشاد شده بود چش

 او یک راز بود که مدام تغییر میکرد  

 همیشه غافلگیرم می کرد! 

 سربه سرم می گذاشت! 

 ناراحتم میکرد!
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 اغوایم میکرد! 

 مسحورم میکرد! 

وقتی نتوانستم حرفی بزنم  و همچنان متحیر شده  

 بودم سر به سرم گذاشت  

ی  "این فقط منو به اون ماهی که قبال بهم گفتی بود

می خوام بدستش بیارم نزدیکتر کرده}قبال ریچل به  

 سنت گفت می خوای ماه رو هم بدست بیاری{"

نگاهمان در هم گره خورد و در حالی که انگشتانش  

خط فکم را لمس می کرد لب هایش با لبخندی کش  

 آمد 

"تو باعث میشی این روی من خودشو نشون بده ،من  
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 م ندارم" قبال فکر میکردم همچین چیزی تو وجود 

صدایش آرام و به نوعی  متواضع ،و چشمانش آگاه  

 و متشکر بود  

"بهم گفتن که بی مالحظم و کسی نمیتونه روم حساب  

کنه ،که نمیتونم برای زندگی دیگران...و زندگی  

 خودم تفاوتی ایجاد کنم 

پدرم جوری نگاهم میکرد که انگار من مقصر همه 

که قراره    چیزم  و مادرم جوری نگام میکرد انگار

خودمو بکشم ،مردم یجوری نگاهم میکنن  انگار که  

می تونم  اونا رو به ماه ببرم  ولی تو جوری نگاهم  

میکنی که قبال هیچکس نگاهم نکرده ،انگار که همه  
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ی چیزایی که برای ادامه دادن نیاز دارمو میدونی و  

 تو خوشحالم می کنی"

م  در حالی که انگشت شستش را روی نرمه ی گوش 

 میکشید  لبخند زد و چشمانش با شادی درخشید 

 "ازش خوشم میاد ریچل" 

 زمزمه کردم  

 "واقعا با تو احساس زنده بودن میکنم" 

قبل از اینکه به کلمه هایی که میگویم فکر کنم  به  

 زبانشان آوردم 

"من باهات احساس زنده بودن میکنم،تو باعث میشی  

 نظر بیاد" همه چی برام مورد پسند و برجسته تر ب
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 "اوووو" 

 سرش را عقب برد و با لذت خندید  

 و بعد دستش را روی ته ریش فکش کشید 

 لبخندش هم سکــسی و هم سرگرم بود  

"میبینی،این باعث میشه به نحو دیگه ای احساس 

 کامال خوبی داشته باشم"

"از اونجایی که تو متکبرو خود بزرگ بینی هیچی 

رامی کفایت نمیکنه   برات کافی نیست،هیچ تحسینو اک

و من عاشق تـ.... 'اینم'  ... واقتا عاشق 'اینم'  

 مالکوم" 

 سرم را عقب بردمو سرخ شدم 
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چون فکر کردم که کلمه ای که اول گفتم  'تو'بود نه 

 'این'

این فکر در ذهنم کامال واقعی و بدون سانسور، 

باعث شد سرخ تر شوم  در حالی که سعی کردم  

ه بود را فشار دهم اضافه چیزی که زیرم سخت شد

 کردم

 "عاشق اینم هستم"

 خندید

 روی صفحه تمرکزکردم  

او سرم را چرخاند ،به لب هایم نگاه کرد و کمی آنها  

 را لمس کرد  
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"خب دوست دخترم می خواد دنیا روتغییر بده و من  

 می خوام کسی باشم که اینکارو براش میکنه"

 "چرا اصرار داری که دوست دخترت باشم؟"

قتی چشمانش از لپ تاپش روی صورتم قرار  و

گرفت  آن خجالت همیشگی همراه با حس عجیب از  

 درونم بیرون آمد  

 او پرسید

 "چرا ما یه چیزایی می خوایم؟"

 یک ابرویش را باال داد  

"چون بهمون لذت و حس رضایت میده و باعث   

 میشه شاد باشیم"
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 "پس کی می تونم دوست دخترم صدات کنم؟"

دم چون سنت پرسیده بود 'کی' که این نشان  قهقهه ز

 میداد که این فکر در ذهنش غیر ممکن نیست  

 او میدانست که این اتفاق افتاده  

واقعا داشت تالش میکرد که به من بفهماند و فقط  

 کنجکاو بود که چقدر باید صبر کند تا من بفهمم 

مشتاقانه دلم می خواست بگویم همین حاال  ولی نمی  

 س پیشنهاد دادم  توانستم پ

 "بزار بعدا دربارش حرف بزنیم"

 صورتم را با یک دستش گرفت  

 "هفته ی بعد" 
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 گره گره گره  

 گره هایی در شکم ،سینه و گلویم حس میکردم  

"بیرون اومدنم از اون صندوق ممکنه بیشتر از یک  

 هفته طول بکشه..." 

 وقتی فکش سخت شد صدایم قطع شد  

 شود   چشمانش باعث شد ضربانم تند

مقاومت در برابر او  همراه با قلبم که درد میگرفت  

 داشت مرا میکشت

 "ولی . . . تو که برام صبر میکنی مگه نه؟" 

 "منتظر میمونم ریچل" 

 لحنش انقدر محکم بود که به من اطمینان خاطر میداد   
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انگار که میگفت  بی تردید تا زمانی که الزم باشد  

 صبر خواهد کرد  

مد و شیرین ترینو داغ ترین بوسه ای  مالکوم جلو آ  

 که تا بحال داشتم را روی لب هایم گذاشت  

 از درون آه کشیدم 

 آهی که او نمیشنید 

 حتی متوجهش نشد   

چون او شروع به بررسی لپ تاپش کرد  و با آن  

انگشتان بلند و باریکش شروع به تایپ روی  

کیبوردش کرد درست با سرعتی که من تایپ  

 ن مثل باد تایپ میکردم  میکردم ...م
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 در آغوشش نشسته بودم 

 و به تایپ کردنش نگاه میکردم  

 حاال کامال احساس امنیت میکردم  

عطرش بینی ام را قلقلک داد و من آن را به ریه 

کشیدم  و از آنجا پایین رفت که باعث شد بین پاهایم  

 خیس شود 

 قلبا شاد بودم ،پس کنار گوشش زمزمه کردم  

 می خوامت"  "من دوباره 

یک دستش را بلند کرد و روی آلتم گذاشت  و کمی   

 مرا در جایم حرکت داد تا بتواند نوازشش کند  

 کنار گوشم زمزمه کرد  
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 "هدف همه ی این کارا همین بود"

چرخیدم و بینی ام بینی اش را لمس کرد و وقتی 

 حرف میزدم  نفسم روی لب هایش دمیده میشد  

 "من واقعا خیسم"

 کردم اعتراف 

"بزار خودمو خوشگل کنم ،می خوام خیلی برات  

خوشگل بنظر برسم ،به معنی واقعی کلمه  از نوع  

 دخترایی که میپسندی باشم" 

وقتی ایستادم دستم را محکم گرفت  و جوری نگاهم  

 کرد که انگار یک احمقم و بعد با دهان بسته خندید  

 "بیا اینجا" 
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 "نه جدی میگم"

 خندیدم  

 ""زود برمیگردم

 سریع به سمت دستشویی رفتم تا کمی به خودم برسم 

 و پیام هایی که برایم آمده را چک کردم  

 وین:

 +هی ما نگرانتیم زنگ بزن ریچل+

 جینا: 

 +ریچل کجایی؟ خب ما نگرانتیم+

 به هر دو جواب دادم  

 +از نظر جسمی خوبم ولی کامال داغونم+

@romansara_tarjome



  تلفنم را کنار گذاشتم  و وقتی بیرون رفتم  سنت 

 روی تخت دراز کشیده بود  

دستانش پشت سرش قرار داشت ،ملحفه ها تا   

کمرش را پوشانده بود  و همین حاال هم کامال برهنه  

 بود چون لباس هایش هر گوشه انداخته شده بود  

 عطش حریصانه به شکمم چنگ زد  

شهــوت شدیدی درونم را احاطه کرده بود و التماس  

 میکرد که رها شود 

 لتماس میکرد ! برای او ا 

دستانم بخاطر گرمایی که همین حاال هم در رگ هایم  

 جریان داشت میلرزید   
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به آرامی بند های بیکینی ام را باز کردم  و شروع 

 به برهنه شدن برای او کردم 

 لحظه ها را کش میدادم  

هر نبِض خواستاِربدنم هر ثانیه که روی تخت کنار  

 او نیستم  

 مثل شکنجه بود 

از بدنم با چشمان تیره و یاغی او    هر قسمت

چشمانی که باعث میشد ناخواسته حس تحت سلطه  

 بودن،خواستنی و کامال ســکسی بودن کنم ،میلرزید  
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 فصل بیست و ششم 
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 ♤دوستان و خیال پردازی ها♤

 

 

 

 

 

 

جینا و جین بخاطر اینکه دیروز صبح در خانه ی  
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 نگران بودند مادرم ناراحت شده بودم برایم 

بعد از اینکه مالکوم مرا به خانه رساند  از جینا  

خواستم که نیم ساعت به من وقت دهد تا حمام کنم و  

 لباسم را عوض کنم   

همانطور که بدنم را میشستم افکاری در سرم میپیچید  

 و به این فکر کردم که چقدر بین پاهایم حساس است  

 عا نگران بود  وقتی بیرون آمدم جینا اخم کرده و واق

 "چی شده بود ؟ بهم بگو" 

 

 

 وقتی بعد از ظهر برای دیدن وین رفتیم جینا پرسید  
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 "تو تمام مدت با سنت بودی؟"

 اعتراف کردم 

 "آره" 

"و تو رابطه رو تموم کردی؟یا به هلن زنگ زدی؟  

چه اتفاقی افتاد؟من خیلی فکر کردم و فکر نمیکنم  

خوبی کنار گذاشتن کارت برای یه مرد حرکت 

باشه،مخصوصا با یه مرد به شهرت اون ،وقتی اون  

قلبتو بشکنه و بهت خیانت کنه حتی نمیتونی بگی که  

 نمیدونستی همچین اتفاقی می افته،

 نمی خوای اونو ببینی ریچل" 

در حالی که او همچنان ادامه میداد  کمی به خود  
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پیچیدم چون حس میکردم  معده ی خالی ام از  

.این چیزی بود که باید بزودی به  زرداب پر شده ..

 آن می پرداختم

وقتی نه پیشنهاداتش را رد کردم و نه موافقت کردم   

جینا بحث را چرخاند  و بطور ناگهانی نمی توانست  

جلوی خودش را از صحبت کردن در مورد اینکه  

 مجرد بودن چقدر عالیست بگیرد  

شاید می خواست به من حس بهتری بدهد  چون فکر  

بدیهیست که کار منو سنت به هیچ کجا   میکرد

 نمیرسد  

یا شاید نگران بود و فکر میکرد که من جرات میکنم  
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با سنت در عموم بیرون بروم و خودم را در چشم 

مردم قرار دهم جوری که مالکوم خودش را در   

 معرض دید قرار داده بود

 نه!

او کامال محافظه کارانه حرف میزد و فقط می  

ه تمام شود و می خواست تا همین  خواست این رابط

 حاال هم تمامش کنم 

 جینا گفت  

"من قصد دارم زندگیمو با خوردن کیک های پر از  

خامه ،بدون قضاوت یه مرد بگزرونم ، پولمو با  

الک زد ناخن هام به رنگای عجیب و غریب  خرج  
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کنم و با بدهیش  هام هم خودم کنار بیام ،این راهیه  

و این معنیش اینه که من  که من می خوام برم  ،

 ریسک میکنم"

 وین با طئنه گفت  

 "واقعا ریسک بزرگی میکنی جینا"

به نظر می رسد امروز وقتی روی صندلی همیشگی 

 اش مینشست طرف مقابل جینا قرار داشت  

"الک زدن ناخونات،کیک خوردن،خرج کردن  

پوالت، به اینا میگی ریسک؟ریسکه واقعی که کردی  

اون عوضی، پاول بهت خیانت کرد   این بود که وقتی

تونستی ازش بیرون بکشی،مدتیه تنها لمسی که  

@romansara_tarjome



داشتی از طرف دکترت بوده، تو و ریچل مدتیو  

بدون چیزی که لیاقتتون بوده گزرونده بودین، بخاطر  

 اینکه یه الشی یه غلطی کرده " 

"محض اطالعت منو ریچل از اون مخمصه اومدیم  

شو از اون پسر جدا  بیرون  ریچل بسختی داره خود

میکنه  ،اون عاشق مردی شده که  شرط میبندم با  

بعضی از پیشخدمت های اینجا  یا هر جای دیگه ای  

خوابیده و شاید حتی خیلی خیلی بیشتر  شاید حتی با  

 یکی از ما خوابیده باشه " 

 نالیدم 

 "جینا "  
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 وین جرات کرد و پرسید  

 "کی تو رو میکنه؟"

 ""دیلیدوم}آلت مصنوعی{

 "نه بابا" 

 چشمانش را باریک کرد 

"اون قلبمو شکست وین ،تو کسی هستی که همیشه 

پسرارو ول میکنی،هر دوتون از هر موقعیتی 

 بسرعت عبور میکنینو ازش میگزرین، ولی

من با تمام وجودم دوسش داشتم  اون قلبمو از من   

گرفت ،و تموم پیراهن های گرمشو که دوست داشتم  

اعتماد بنفسمو و حتی قهوه سازمو   با اونا بخوابم و 
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 با خودش برد"

 سعی کردم فضا را آرام کنم

 "جینا وین آروم باشین"

 جینا ایستاد 

"من فکرمی کردم که ما قرار نیست همدیگه رو   

قضاوت کنیم ،من می خوام یه ماساژ بگیرمو به  

زندگی ایده آل خودم برگردم چه تو خوشت بیاد چه  

 نیاد" 

 وین گفتم وقتی جینا رفت  به

 "وین رفتارت زننده بود" 

"من قضاوتش نمیکنم ریچل ،من نظرمو گفتم  که  
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 حداقل من با خودم روراستم  ولی شما دو تا نه" 

"هممون با خودمون روراستیم ،ولی بعضی اوقات   

که اوضاع ترسناک میشه  تنهایی و تو خلوت  

 خودمون  با خودمون میگیم، که چه گندی زدیم

پوستَمون بیرون بیاییم چه بخوایم چه باالخره ما از  

 نخواییم"

"هرگز چیزی ازت ندیدم که نشون بده قراره از  

پوستَت بزنی بیرون ،تو ایده های خودت و منطقه ی  

 امن  خودتو داری همینو بس"

 "من عاشق شدم وین"

آنجا نشسته بودم و وقتی آن کلمات از دهانم بیرون  
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نیست که این  آمد  احساس میکردم که .... مدت طوال

 حس را داشتم  

ناگهان یک اسم به ذهنم آمد و آن واقعی بود ... که  

 حتی فکرش هم درد داشت  

همه ی این حرف ها در مورد پیراهن  های مردانه  

و قهوه ساز بود و من متوجه شدم که  من با  

پیراهنش خوابیده بودم ولی فقط چند بار  ،پس دلم  

بیشتری برای  می خواست  پیراهن های مردانه ی 

 خوابیدن با آن داشته باشم  

ما قهوه ساز مشترک نداشتیم ولی من شب با او  

خوابیدم و صبح برایش قهوه بردم در حالی که  
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 موهایش بهم ریخته و سکــسی بود 

 "من عاشق سنت شدم" 

 وین با نگرانی و گیجی مطلق به من نگاه میکرد  

 چشمان آبی اش با حیرت گشاد شده بود   

قرمزش جلوی صورتش آمده بود پس مجبور  موهای 

 شد آنرا کنار بزند تا مستقیما به صورتم نگاه کند  

 "من کامال  عاشقش شدم....به طرز چشمگیری..."  

 وین آه کشید، و بعد دستم را گرفت 

"اصال وقت مناسبی واسه ی عاشق شدنت  

نیست،عشق فقط یه برخورد  که تو یه ثانیه اتفاق  

د  اونی که می خوای نباشه ، دعا  میفته و اگه اون مر
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میکنی اون برخورد اتفاق نیفته  و تو هر جایی   

باشی بغیر از اونجایی که اون هست ولی اتفاق میفته  

 و کاری ازت برنمیاد " 

" وین من حتی نمی دونستم اینو می خوام  که  

اینجوری پرستیده بشم...بدون آرایش و کامال  

فرصتی که گیر  برهنه،هیچوقت نمیخواستم کسی هر 

 آورد لمسم کنه 

هیچوقت نمیدونستم برای اینکه مورد لمس کسی  

قرار بگیرم هر نوع بهونه ای رو جور میکنم  تا  

بتونم گرما و سختی بدنشو حس کنم جوری که حتی  

 تصورش رو نمیکردم  
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زندگیم درون یه صندوقچه بود و وقتی آروم سرمو 

،قویو  از اون صندوق بیرون آوردم  اون اونجا بود

سخت بود و به من حس چیزی جاودانه رو 

میداد....قبال فکر میکردم میدونم چی می خوام،و بعد  

 با اون آشنا شدمو حاال دیگه هیچی نمیدونم"

 وین گفت  

 "تو یه چیزی رو می خوای و این خوبه"

جوری حرف میزد که انگار راهی برای پاک کردن  

 الک ناخنم پیدا کرده  

نی اون کیه؟ خودم باعثش شدم!  "نه خوب نیست،میدو

 من یه چیز غیر ممکنو خواستم

@romansara_tarjome



 مردایی مثل اون عوض نمیشن"

"من باهات موافق نیستم!مردم همیشه در حال تغییرن  

،این قانون تکامله، ما تغییر میکنیم، برای بهتر  

 شدن...برای زنده موندن" 

 "کی فکر میکنه اون ممکن بهتر بشه؟"

وقتی با توعه این یه   "اون میتونه،از اونجایی که 

معنایی داره،معنیش اینه که اون میتونه آدم خوبی 

 بشه ،تو میتونی بهش هدف بدی، 

اون میتونه بهت حس امنیت بده، یه دختر که میتونه  

اونو به چالش بکشه  و بهترین چیزارو بهش بده  

،این چیزیه که یه مرد باهوش قدرشو میدونه...حتی  
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رار میزاره اینو نفهمه و  اگه تا وقتی با اون دختر ق

 سنت باهوشه ریچل 

فکر میکنی اون نمیدونه نودو نه درصد مردمی که  

 دورو ورش میپلکن ازش چی می خوان؟

تو دختر خوبی هستی ریچل،تو نمیتونی حتی با  

رسیپی آشپزی کنی ولی هر مردی خوشبخته اگه  

 تورو داشته باشه"

 مکثی کرد   

 "اون میدونه؟"

 و به آرامی گفتم   سرم را تکان دادم

 "نه هنوز"

@romansara_tarjome



حتی با فکر اینکه به او بگویم چیز هایی آسیب  

رسان درون شکمم میچرخید و اسم یکی از  

 بزرگترین  چیز های آسیب زننده ترس بود  

"همونطور که خودتم گفتی ...من میترسم که از  

پوستَم خارج بشم  و بعد خودم رو  در حالی ببینم که  

 "تنها یه گوشه ایستادم

 وین پرسید

 "اون زنای دیگه ای رو هم میبینه؟" 

 حالتش نگران بود  

قبل از اینکه ادامه دهم منتظر ماندم که پیشخدمت  

سبد نان ایتالیایی  بهمراه روغن زیتون را روی میز  
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 بگذارد و برود  

"من هیچوقت منحصرا ازش انتظار نداشتم که کسیو  

،هنوز   نبینه ولی فکر نمیکنم که اون با کسی بخوابه

اون هــرزه ها بهش آویزونن  ولی... منو اون  

ســکس زیادی با هم داریم ...ســکس خیلی زیاد  

 وین"

 چشمانش برق زد 

"برای حیوونی مثل اون که هیچوقت با یه نفر نبوده  

 ...فقط بودنش با تو چیز خیلی بزرگیه"

 حس میکردم که بشدت سرخ شده ام  

مرا یاد این    تمام صحبت هایمان در مورد سکس فقط
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می انداخت که  سنت از لحاظ جنسی چه قدرتی 

 درونم  دارد  

 "با قواعد اخالقی مزخرفت خودتو محدود نکن" 

 سرزنشم کرد  

"فقط با احساساتت برو جلو  همه ی اون عاشقانه 

های بزرگ با نقشه  پیش نرفتن اونا فقط اتفاق می  

 افتن"

ه  می  "این مسئله...هر چقدرم دیوانه وار بنظر برس

خوام کنار بکشم ،من اینکارو میکنم  ،می خوام باور  

 کنم که برای یبارم که شده این اتفاق میتونه بیفته"

 "پس" 
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 به من جرات داد  

"تو همین االنم به این سمت حرکت کردی،ترجیح 

میدی تو جنگی که خودتم میدونی برنده نمیشی 

 شرکت کنی؟" 

 "این خیلی راحت نیست وین"

 وی صندلی ام ولو شدم  با آهی خسته ر

"نمیدونم وقتی به هلن بگم که اینکارو نمیکنم هلن چه  

عکس العملی نشون میده،'اِج' نفسای آخرشو 

میکشه،حتی اگه سنت عوض بشه و یه چیز واقعی  

رو با من بخواد بنظرت میتونم شغل اینهمه آدمو  

 فدای شادیه خودم کنم؟این منو میکشه"
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 یشه" " 'اِج' به هر حال ورشکست م

 "نه" 

 به طور غریزی با تکان سرم انکار  کردم   

 "این فقط یه احتماله..." 

 "و تو چی ریچل؟"

وین جوری به من نگاه میکرد انگار که رفاه من  

خیلی مهم تر از رفاه ده ها نفریست که در اِج کار  

 میکنند  

جوری نگاهم میکرد که انگار یک بله ی کوچک  

 اد  من...همه چیز را شکست خواهد د

"و دوست من چی ریچل}منظورش خود ریچله{؟ 
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 اون قراره چه اتفاقی براش بیفته"
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از جواب دادن به بعضی از سواالت وین اجتناب  

کردم...ولی صبح روز بعد می دانستم که چیز هایی  

هست که ما قادر به انجامش هستیم و چیز هایی  

 ه نمی توانیم انجامشان دهیم هست ک

کار هایی هست که ما نمی توانیم آن ها را پیش ببریم   

و موقعیت هایی هست که هرگز نمی توانیم حلشان  

 کنیم

ما محدودیت هایی در درونمان داریم و من باالخره  

 ،محدودیت های خودم را شناختم  

من با عشق به داستان ها بزرگ شدم ،بعضی اوقات  
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عاشقانه و بیشتر داستان هایی در  مورد  داستان های 

 مردم  

عاشق این بودم که داستان هایی در مورد مردم  

 بنویسم یا فقط کال عاشق داستان ها بودم  

ولی امروز من مردی را ...داستانش را ،از آن  

 داستان ها هم بیشتر دوست دارم  

پس به دفتر کار هلن رفتم که احتماال قرار بود  

 اخراج شوم 

 واقعا اخراج میشدم   اینبار

مشکل نه تنها این بود بلکه امروز نمی توانستم به 

 کسی نگاه کنم   

@romansara_tarjome



ولنتاین روی میزش دنبال عکس مناسب برای سهام  

 میگشت  

ویکتوریا امروز سرکار نیامده بود  و من تقریبا کمی  

خیالم راحت شد  که وقتی به هلن این واقعیت را می  

م نیست به صورت گویم که  'شکست خورده ام' الز

 او نگاه کنم  

 من خودم هم  می خواستم که  شکست بخورم.  

 هلن از میز کارش به من نگاه کرد  

 چشمانش از پشت عینک خسته بود 

 موهایش کمی  نامرتب بنظر میرسید  

می توانستم نگرانی را در سرتاسر وجودش ببینم  و  
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وقتی نشستم  آن حالت تشویش را اطرافمان حس  

 میکردم  

 او حتی به من سالم نکرد   

 گمانم میدانست!

 شروع کردم 

 "این مقالهه در مورد مالکوم..." 

 "مالکوم؟" 

 حالت صورتش مطلقا و کامال  مبهوت بنظر میرسید  

عینکش را برداشت ،پل بینی اش را نوازش کرد و  

 نفسش را بیرون داد  

"ریچل من با تو خیلی صبورانه برخورد کردم ،تو  
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 واستی..." ازم یه فرصت خ

 "اون با چیزی که فکر میکردیم خیلی فرق داره" 

 "فرق داره؟فکر نکنم" 

 نگاه خیره اش خشن تر شد  

"ببین،من فکر میکنم اون دقیقا همونیه که ما فکر  

میکردیم،و فکر میکنم درست مثل صدها زن دیگه  

که قبل از تو رفتن سراغش توام عاشقش شدی  تو  

مرد خوب وجود فکر میکنی زیر اون پسر بد یه 

داره و وقتی بهش فرصتی داده بشه میتونه تغییر  

 کنه"

"اون نیازی به تغییر کردن نداره،رسانه ها از  
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تصویرش به نفع کار خودشون استفاده کردن،ولی 

 اون کسی که ما و بقیه فکر میکردیم نیست" 

" اوه، وتو اینو از کجا فهمیدی؟؟...چون...چی؟  

باهاش نوشیدی؟فکر   باهاش خوابیدی؟چند تا کوکتل

کردی که میشناسیش یا چی؟فقط ظرف چند هفته 

 ریچل؟چطور چند هفته برای شناختن یه مرد کافیه؟"

"تو میتونی یه مرد با اخالقو بشناسی...فقط یه مردو   

 و این ربطی به زمان نداره" 

 کنایه آمیز گفت

 "نه بابا تو خیلی ژرف نگری" 

 آه کشید  
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و بهم یه افشاگری  "جوابت نمیتونه نه باشه ،ت

مدیونی،هفته هاست که بهت فرصت دادم و فردا می  

 خوام که اون مقاله روی میزم باشه"

 "من نمینویسمش"

 اعتراف کردم 

"من حتی نمیتونم شروع به نوشتن کنم ،وقتی حتی 

پشت لپ تاپم میشینم از لحاظ جسمی احساس بیماری  

 میکنم" 

نیست   "فقط بنویسش ریچل،اون یه مرد...احساساتی

و کلی فرصت برای فریب دادن زن های دیگه و بد  

بودن داره و میتونه با این کنار بیاد ،اون میتونه کلی  
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بلوند هــرزه دورو ورش جمع کنه که اهمیتی نمیدن  

اون یه فریبکاره که این ترغیبش میکنه سراغ زن 

 های بیشتری هم بره" 

 زمزمه کردم 

هــرزه ها    "اون خیلی باهوشه،درسته ممکنه با اون

خوش بگزرونه ولی با اونا خوشحال نیست اون به  

 یه رابطه ی واقعی نیاز داره"

"چیزی که اون نیاز داره جزو نگرانی های ما  

نیست...چیزی که نیاز دارم انجام دادن کارته ،بحث  

 تمومه"

 لرزان آنجا نشسته بودم 
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 استعفا بده ... 

 فقط استعفا بده 

 استعفا بده ... 

میکنم این افشاگری چیزی بهم میده که   "هلن، فکر 

بتونم درمورد چیزی که مردم مدت هاست که می  

خوان دربارش بشنون حرف بزنم  این در مورد  

پدرم هم هست و من با خودم میگفتم که هممون تو  

زندگی هامون مشکالت و فرازو نشیب هایی شبیه 

هم داریم که هیچ کس ازش مستثنا نیست و من  

کم گرفتم و می خواستم ثابت کنم که  اینکارو  دست 

 میتونم کارای بیشتری انجام بدم  
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من می تونستم انجامش بدم و ازش مطمئن بودم ولی  

اینکارو نمیکنم  چون من با مردی آشنا شدم و یاد  

گرفتم که فقط به این دلیل که میتونیم کاریو انجام بدیم  

دلیل نمیشه که اون کار درست باشه ،سنت میتونست  

قدرتش میلیون ها کار بکنه  ولی نمیکنه،اون از  با 

قدرتش استفاده میکنه تا دیگرانو به راه درست سوق  

 بده   

 من دیدم که اینکارو کرده  

اون شرور نیست،هر کاری که میکنه به اندازه ای  

که باید خوبه ،اون به همون شکلی که از دیگران  

استفاده میکنه به شکل دیگه مورد استفاده قرار  
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گیره ،این چیزیه که من بهش میگم تجارت  اون  می

 کامال پاک نیست ولی کامال گناهکار هم نیست"

"خب....باشه پس  همه ی اینارو بنویس ،من اونو  

 روی میزم میخوام"

 زیر لب گفتم  

 

 "من استعفا میدم"

 هلن به من نگاه کرد و آهی کشید

 "تو نمیتونی استعفا بدی" 

 ""من استعفا دادم هلن متاسفم

 "بهت میگم که نمیتونی استعفا بدی" 
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 "چرا؟"

 "چون ویکتوریا هم همینکارو کرده" 

 "هلن متاسفم که..." 

"اگه االن  بری متاسف میشی ،ویکتوریا استعفا داده  

و به مجله ی رقیب ما رفته  اونا دارن مقاله ای  

راجع به دوست دختر سنت که مخفیانه داره دربارش  

یکنن و قبل از ما چاپش  یه افشاگری مینویسه ،چاپ م

 میکنن"

 "چی؟"

 خشکم زد

"پس میبینی اگه االن کناره گیری کنی بزودی همه  
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ی همکارات اخراج میشن و  اِج آخرین ضربه رو 

برای تموم شدن کارش   بدست میاره،می خوای با  

این زندگی کنی ریچل؟توی بیست و سه سالگی می  

امه  خوای با این بار روی شونه هات به زندگیت اد

بدی؟من یه چیز خاص ازت خواستم،یه چیز برای  

 انجام دادن کارت" 

 التماس کردم 

 "هلن"

"اگه تا بحال فکر میکردی  اگه عقب بکشی همه چی 

فراموش میشه...این اتفاق نمی افته ،دوست پسرت تا  

هفته ی آینده میفهمه که تا بحال برای چی دنبالش  
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میتونی  بودی ،اگه فکر کردی با قربانی کردن اِج 

 تصویر خودتو تو چشم اون خوب جلوه بدی...." 

 آهی کشید و رویش را برگرداند 

"اشتباه فکر کردی،ویکتوریا با هر چیزی که از  

طریق سیستمهای ما قابل دسترسی بود از طریق میز  

کار تو و یادداشت های تو پرینت گرفته ،تو یه 

داستان می خواستی؟ یدونه داری تا دوشنبه برام  

تا برای چاپ بفرستمش اگه می خوای مجله    بفرست

رو نجات بدی به این مقاله نیاز داریم  و االن بهش  

 نیاز داریم" 
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همه چیزی که موقع رفتن از اِج می توانستم بشنوم  

این بود که ویکتوریا از تمام یادداشت هایم پرینت  

میشدم تمام  گرفته  و همینطور که سوار آسانسور 

چیزی که از صدای خودم  میشنیدم این بود که به  

مالکوم میگویم چیزی که من در موردش تحقیق  
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 میکردم 'رابط' نبوده بلکه خود او بوده  
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 خودم را در خیابان  یافتم   
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 بی هدف راه میرفتم  

در  مخاطبینم خیره  Sinچه مدت بود که به اسم سین 

 ده بودم ؟ ش

 نمیدانم!  

هوا را در لپم جمع کردم  و پر سرو صدا بیرون 

 دادم  

نوک انگشتانم که باالی تلفن همراهم قرار داشت   

 خشک شده بود  

 داشتم راه میرفتم  ولی نه به جای خاصی 

به اسم سین خیره شدم  و متوجه شدم که آخرین   

 تماس را من با او گرفته بودم
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 تقریبا   ظهر است.   

برای انجام دادن   4و او احتماال هزاران کار در ام

دارد و حتی باید به نیویورک پرواز میکرد  ولی من  

 دکمه ی تماس را فشار دادم  

 و تلفنم را روی گوشم گذاشتم   

حتی نمی دانستم که قرار است به او چه چیزی  

بگویم  فقط همین حاال باید صدایش را میشنیدم   

انگار که چند نفر دورو   صدایش که بلند شد شنیدم

 اطرافش بودند 

 "سالم"

خدا به من رحم کند  هیچوقت صدایش دست از  
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 کاری که با من میکرد  بر نمیداشت  

چشمانم را بستم  چون مجموعه ای از احساسات  

 سرتا پایم را فرا گرفت  

 او باعث میشد چنین چیزی را تجربه کنم  

چند کلمه   خنده دار بنظر میرسید که مردی بسادگی با 

جهان را مجذوب خودش میکرد و در عوض دنیا  

تقریبا بیش از حد در مورد او حرف میزد و حاال  

 ویکتوریا قرار بود درباره ی ما حرف بزند

 "سالم"

 عجوالنه زمزمه کردم 

"میدونم سرت شلوغه،فقط می خواستم صداتو  
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 بشنوم"

ایستادم  و حس میکردم مثل لبو سرخ شدم  به سنگ  

ن لگدی زدم و به پاهایم و خط های خیابان  کف خیابا

 خیره شدم  

 "ساعت چند پرواز داری؟" 

"خیلی زود،کارمو اینجا تموم میکنم ،حداکثر دو   

 ساعت دیگه پرواز میکنم " 

به اندازه ی چند ضربان قلب منتظر ماند انگار که  

 منتظر بود که توضیح دهم چرا به او زنگ زدم 

 "تو محل کارت اتفاقی افتاده؟"

"فقط می خواستم باهات تماس بگیرم ،به این تماس  
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 ها عادت کردم"

 با صدای خش داری زمزمه کرد  

"شکایتی ندارم ولی مردمی اینجان که منتظرن 

 کارشون انجام بشه"

"البته،برو دنیارو بدست بیار حتی بهتر برو ماهو   

 بدست بیار" 

'دیگه وقتی نیست ریچل وقت حرف زدن نیست  

کن فقط خداحافظی کنو  ازش   باهاش خداحافظی

 بخواه خیلی زود ببینیش' 

"وقتی برگشتی بهم خبر بده،امیدوار بودم که بتونیم  

 در مورد چیزی با هم حرف بزنیم" 
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 "حتما" 

 زمزمه کردم 

 "خداحافظ " 

 "خداحافظ" 

بعد از چندین دقیقه که خودم را جمع و جور کردم به  

 دور اطرافم نگاه کردم  

قیقا کجا هستم ولی گم شده  هرچند که می دانستم د

 بودم 

گم شده بودم و نمیتوانستم راهی به خانه ی امنم پیدا  

 کنم
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وقتی تلفن همراهم روشن و خاموش شد و شماره ای  

ناشناس روی صفحه نمایان شد ، روی تختم  خواب   

 بودم 

تقریبا نیمه شب بود  و من تقریبا نمی خواستم جواب  

 دهم  ولی جواب دادم  ب

صدای سنت خشن،عمیق و آرام   و در پس زمینه  
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 صدای موتور های جت بگوش رسید  

 "چی..." 

 ناله ای کردم و کامال خواب از سرم پرید  

 "فکر کردم  االن باید پرواز داشته باشی"

 "تو آسمونم" 

 "البته..." 

 نالیدم 

"هواپیمات  حتما تلفن داره...دیگه چی داره  

 ای برهنه؟"،مهماندار 

 "بهت اطمینان میدم که اونا کامال لباس تنشونه"

 سربه سرش گذاشتم  
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 "اوه، ولی شرط میبندم که تو لباس تنت نیست"

صدای تاریکش اتاق خوابم و...همه چیز را احاطه  

 کرده بود 

صدایش،صدای خنده ی آرامش لذتی به من داد که  

 نمیتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم

 سرگرم شدنت شدم" "خوشحالم باعث 

 بنرمی جواب داد 

 "منم خوشحالم"

نوبت خندیدن من شد ولی اینبار سنت به من ملحق  

 نشد و از من پرسید

 "گفتیم این هفته درسته؟"
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 "این هفته برای چـ..." 

برای لحظه ای گیج شدم ولی بعد متوجه شدم که در  

مورد حرف هایمان در کشتی میگفت ...و من ...من  

 م منظورش چیستدقیقا می دانست

 "اوه اونو میگی"

گرگرفتگی در بدنم پایین ،پایین و پایینتر رفت تا به  

 نوک انگشتانم رسید  

 "آره این همون چیزیه که ما گفتیم" 

 "نظرت در مورد االن چیه؟"

 با گفتن این حرف غافلگیرم کرد  

بدنم مورمور شد و گرمای آتشینی در رگ هایم به  
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 جریان افتاد  

بدنم از گوشه ای به گوشه ی دیگر   این حس ها در

 میرفت و همه جای بدنم را داغ میکرد  

 سعی کردم این حس را سرکوب کنم  

این حس کامال اشتباه بود ولی نمیتوانستم جلویش را  

بگیرم  نمیتوانستم جلوی کاری که او داشت با بدنم  

 میکرد را بگیرم 

 "برای صبوری افسانه ایت چه اتفاقی افتاده؟"

 کرد اصرار 

 "نظرت درباره ی االن چیه؟"

ناگهان  تمام گناهانم تمام  ناامنی ها و ترس هایم  به  
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 من هجوم آورد  

صحبت کردن خیلی سخت بود پس من سرم را تکان  

 دادم  

 "من یه دردسرم سنت" 

 "پس دردسر من باش" 

خنده ی محزونی از دهانم بیرون آمد و برای لحظه  

 د ای میترسیدم که تبدیل به گریه شو

 "اوه خدا" 

 نفس عمیقی کشیدم

 چشمانم خیس بود  پس چند بار پلک زدم  

 "کی میتونیم در این مورد حرف بزنیم؟"
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 "وقتی برگشتم شیکاگو ،شنبه میام دنبالت" 

 سرتکان دادم 

 "خدایا،من باید ببینمت"  

 گوشه چشمم را پاک کردم   

 "من باید ببینمت" 

 بعد خندیدم تا لرزش صدایم را پنهان کنم  

اوه پسر  واقعا می خواستم گریه کنم و همه چیز که  

 در دلم بود را رو کنم  

 "واقعا نیاز دارم که ببینمت"

 "برات یه عکس ازخودم میفرستم"

 سر به سرم می گذاشت؟ 
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سربه سرم میگذاشت و من عاشقش بودم همیشه اینرا  

 دوست داشتم  

 "سنت!" 

خداراشکر صدایم نشکست چون میفهمید  تمام  

 او را می خواست  وجودم 

 نخودی خندید  

 خنده اش آرام و با لذت بود  

از همه بدتر می توانستم بگویم که او از حرف زدن 

 با من و سر به سر گذاشتنم  لذت میبرد  

 با درد چشمانم را بستم و من هم لذت میبردم   

"فعال قطع نکن،فقط یه چیزی بگو یه چیز طوالنیو 
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 النیه مسخرتو"مهم...اسمتو بهم بگو ...اسم طو

 با مهربانی گفت

 "مالکوم" 

 و بعد به آرامی

 "پرستون"

 بعد

 "کایل" 

 بعد  

 "لوگان" 

 بعد  

 "سنت"
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 و بعد با جدیت بیشتری گفت 

 "دلم برات تنگ شده ریچل"

یک اشک سمج را پاک کردم گلویم را صاف کردم  

 تا در جوابش چیزی بگویم  

 "باشه"

 با ناباوری خندید

 "فقط همینو میگی؟"

 تمگف

 "عاشقتم"

 احساسات افسارم را بدست گرفت و من تکرار کردم  

 "عاشقتم سنت"
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و قبل از اینکه او جواب دهد قطع کردم  و صورتم 

 را پوشاندم  

 اوه خدا! 

 اوه خدا! 

 اوه خدا! 

 گفتم...  

 نمیدانم رویش چه تاثییری دارد ! 

 اوه خدا! 

 بخاطر ادرنالین میلرزیدم  

ذاشتم  و چند دقیقه به  تلفنم را روی میز کنار تختم گ

 آن خیره شدم  
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 مــن چـــه کـــار کـــردم! 
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دوباره روی تخت دراز کشیدم  و ترکیبی از   

 احساسات مختلف داشتم  

 هیجان!

 ترس! 

 وحشت!

 تردید ! 

به اولین  مردی که وارد زندگی ام شده بود گفتم  
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 'عاشقتم'

نم  به مالکوم سنت  درست همینطوری  ......در تلف

 گفتم ! 

 چقدر باید برایش مضحک بنظر میرسید  

 باید خیلی کودنو... احمق بنظر آمده باشم! 

 چرا صبر نکردم تا رودر رو با او حرف بزنم!  

 چرا؟!    

کاش صورتش...حالت صورتش را وقتی این حرف  

 را زدم از دست نمیدادم  

منظورم این است که  باید کامال مات و مبهوت و  

 متحیر شده باشد 
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 از شنیدنش غافلگیر شده بود؟

 یا خوشحال؟

 یا برایش خیلی خوشایند نبود!؟

 خب او خندید؟ 

 یا اخم کرد؟ 

 یاگیج شده بود!؟

 لعنت به من! 

 چکار کردم! 

 مدتی را با حالت استرسی وامانده بیدار ماندم  

 در پیراهنش...بدنم برایش بیقرار بود  

 بدون دیدن چشمانش.... 
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ری که با هم بودیم هر لحظه او بین پاهایم  آخرین با

 بود 

و من قبل از اینکه واقعا دوست دخترش باشم ترس  

 از دست دادنش را داشتم  

 حرف هایش بیادم آمد 

 'دیبز...' 

 'من تک پسرم'  

 'تو باهام میای باال یا من بلندت میکنمو میبرمت' 

 با فکرش کامال از دست رفته بودم   

ر آیسباکس دید قسم میخورم از جوری که وقتی مرا د

 که  نفسش بند آمد  
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جوری که او اولین بار گوشه ی دهانم را بوسید و   

 همیشه آن بوسه به بوسه های بزرگتری منتهی میشد  

 جوری که او فیل را نجات داد  

 جوری که به من حس امنیت میداد! 

 جوری که با دست خودش به من انگور داد!

ن داد و برایم درد و  جوری که درونش را به من نشا

 دل کرد! 

 لطفا به شیکاگو برگرد  

و بگذار توضیح دهم بگذار بگویم که چرا لیاقت تو  

 را ندارم...و توصیه ای به من بگو  

 توصیه ای عاقالنه به من بگو که حاال باید چکار کنم  
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چون من باید زودتر از بقیه این موضوع را به تو  

 بگویم  

که تو به من کمک خواهی من نباید باور داشته باشم 

 کرد ولی  دارم!

 چون این تنها چیزیست که از تو دیدم   

 من قبال به هیچ مردی اعتماد نکرده بودم  

صدای بیب پیامک تلفنم را شنیدم و پیام سنت را  

 خواندم  

 +میخوام سعی کنم ازت جواب بله روبگیرم+ 
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 فصل بیست و هشتم 

 

 

 

 

 ♤داریروراستی و وفا♤
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 "بیدارشو لیوینگستون"

وقتی کسی که صدایش شبیه جینا بود یک دم در زد  

 صورتم را در بالشتم فرو کردم و غریدم  

"وقتی از تخت بیام بیرون یه درکونی بهت میزنم  

 جینا"

"سرت شلوغ تر از اون میشه که وقت کنی منو  

 بزنی"

 "مشغول چی؟"
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 "ریچل در کوفتیت قفله" 

 "خب؟"

 کن!""خب بازش 

 هممم  

 فکر خوبی نیست

 زندگی ام به گند کشیده شده بود 

زندگی ام به گند کشیده شده بود و من باید آن را  

 روبراه میکردم 

 و باید فکر میکردم که چطور باید آن را روبراه کنم  

و تمام لذتی که  میتوانستم حس کنم از بیاد آوردن  

 بود
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شب   در فکر کردن و بیاد آوردن خوابی که چند  

 پیش دیدم  

 یادآوری اینکه پشت تلفن با مالکوم حرف میزدم   

او چیز هایی به من گفت و من چیز های دیگری به  

او گفتم  و بله بیاد آوردم که این خواب نبود  من  

 واقعا به او گفتم که عاشقش هستم 

 یا مسیح! 

 "ریـــــــــچـــــل"

 بشدت به در میکوبید  

 د اینو ببینی""لیوینگستون تو واقعا بای

"من امروز نمی خوام هیچی ببینم ،من میخوام فقط  
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سنتو وقتی از نیویورک برگشت ببینم  و وقتی نیست   

می خوام خوابای قشنگی درموردش ببینم باشه؟ شنبه 

 صدام کن" 

وقتی که به در زدنش ادامه داد بسختی بلند شدم در  

را باز کردم و دوباره روی تختم و درون  لحاف  

 برگشتم  گرمم 

 " چیه؟"

 وین و جینا روی تختم آمدند 

 وین هم اینجا بود

 

وقتی که وین رفت تا پرده را باز کند و دوباره روی  
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 تخت برگردد متوجه سکوتش بودم 

 نگاه خیریشان.... منحوس بنظر میرسید  

سایه ای از ترس را می توانستم در صورت های  

 جلوی رویم ببینم  

 "چیه؟"

هایی زنگ های خطر را در  حالت صورتشان به تن

 گوشم به صدا در آورد  

فورا از تخت بیرون رفتم لپ تاپم را باز کردم و در  

نت شروع به گشتن کردم و تنها چیزی که می  

 توانستم به آن فکر کنم  این بود 

 نه
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 نـه  

 نــه  

 نـــه 

 نـــــه   

 نـــــــــه   

 نــــــــــــه  

 نــــــــــــــه  

 ــــــــهنــــــــــــ 

در عرض چند ثانیه  ده ها نتیجه ی جستجو با کلمات   

افشاگری،دروغ ها،خیانت،پنهان کاری با تگ اسم  

 منو سنت باال آمد  
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 وین گفت  

"ریچل تو توی تموم سایت ها تو صدر شایعات   

 قرار داری" 

 نتایج یکی پس از دیگری باال میامد  

 جینا به وبسایتی اشاره کرد  

 "برو اونجا" 

 انم هرگز روی موس نلرزیده بود  دست

مکان نما را مجبور به حرکت کردم و شکمم به هم  

 پیچید

نام ویکتوریا زیر نوشته قید شده بود و متوجه شدم 

که آنها زودتر  ...قبل از اینکه داستان را چاپ کنند   
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 آنرا در وبالگ منتشر کرده بودند  

 نمی توانستم با وجود اشک هایم چیزی ببینم  

 نعره کشید  جینا 

 "اون هــــرزززه" 

صدایی را شنیدم که متوجه شدم صدای خودم است و  

 از بین لب های خودم بیرون آمده  

 

"اون چیزی که باید انجام میدادو انجام داد ،اونم مثل  

 من می خواست موفق بشه"

همانطور که حرف میزدم اشک هایم یکی پس از  

 دیگری پایین میریختند  
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 جینا فریاد زد  

 ون میتونه کـ*رمو بخوره" "ا

 : خودم را مجبور به خواندن کردم

خیانت: دوست دختر جدید مارکوم سنت واقعا یک  〗

 خبرنگار مخفی بود

اگر منتظر یه داستان غیر منتظره   از روابط یکی  

از مجرد های ما هستید ،یک داستان براتون دارم  

وقتی هر چیزی که تو یادداشت هامو  دارمو بیرون  

.یا حداقل تو یادداشت های دوست دختر  بریزم.. 

 〖...ماکوم سنت رو ،مختون سوت میکشه

 نمی توانستم بقیه اش را بخوانم و  ادامه دهم    
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 درهر کلمه ای که آنجا بود نام مالکوم دیده میشد  

مانند یک اسنارکی}به یه آدم کنایه زن و کسی که به   

احساسات دیگران لطمه میزنه و براش مهم نیست  

 اتفاقی برای طرف می افته میگن { چه 

درباره ی زندگی واقعی یک دختر حرف مفت زده  

بود  و در حالی که من اینجا زندگی ام نابود شده   

 ویکتوریا  سرگرمو شاد بود 

 چشمانم کامال خیس شد

 "اون االن اینو میخونه،اوه خدا" 

 "ریچل آروم باش..." 

هم  "تو نمیفهمی ،روراستیو وفاداری براش خیلی م
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 بود....نمیتونم...." 

همانطور که دچار شوک عصبی شده بودم سرم را با  

 دستانم پوشاندم

 "باید برم باال بیارم" 

 "ریچل"

آنها سعی میکردند آرامم کنند  و هر دو دستانشان را  

 روی شانه ام گذاشتند  

 ولی من به چیزی بیشتر از  تسلی نیاز داشتم

 تلفنم دیوانه وار زنگ میزد  

یقی کشیدم و هنوز تلفنم قطع نشد که تلفن  نفس عم 

آپارتمان به صدا در آمد جینا به آشپزخانه رفت و از  
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 آنجا داد زد  

 "هلنه ،ریچل" 

 وقتی هیچ واکنشی نشان ندادم تلفن را برایم آورد   

 "هلن زنگ میزنه"

 وین زمزمه کرد  

 "باهاش حرف نزن ریچل" 

 وین غرید 

 "هی ،وین؟ اون رئیسشه"

 ه او چه میخواست بگوید  میدانستم ک

درحالی که دستانم میلرزید تلفن را گرفتم  و بی  

 حسیو کرخت شدن درونم رشد کرد  
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 من همه ی افراد درون زندگی ام را ناامید کرده بودم  

 هلن پرسید

 " دیدی؟" 

 نمی توانستم جواب بدهم هلن غرید 

"اگه کاری نکنیم این مارو نابود میکنه به کارت  

 ادامه بده" 

تی جینا تلفن همراهم را باال گرفت و با چشمان  وق

 گشاد شده و عذر خواهانه گفت

 "مامانت زنگ میزنه" 

 تلفن خانه را بسختی قطع کردم  

با ناله و پریشانی نگاهی که میگفت 'کمکم کن' به  
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 جینا انداختم 

 چه چیزی می خواستم به او بگویم؟

 خب بگذار ببینم... 

 ت دادم   اینکه قلب و احساساتم را از دس

اینکه  مردی که عاشقش بودم را قبل از اینکه 

 شجاعتش را داشته باشم تا با او باشم از دست دادم  

 اینکه داستانم را توسط همکارم از دست دادم ! 

که اگر تخمش را نداشته باشمو بزودی داستانی 

 ننویسم کارم را هم از دست میدهم  

دست  که تمام حس راه یابی و جهت یابی ام را از 

داده ام  نمیدانستم کدام راه درست است و کدام اشتباه  
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 ... 

 که چه کسی هستم و چه می خواهم... 

 باالخره جینا از طرف من جواب داد 

 "ســـــــــــالم مادر خونده" 

"آره جینام اوه...ریچل؟ اون بشدت مشغول نوشتنه 

مقاله ی دیگه ایه که گردو خاک به پا کنه  ،اوه پیف  

وبالگ مقاله نویسیه...مقاله ی ریچل   اون فقط یه

 چاپ میشه و در این قالبه که مهمتره...." 

درحالی که من بسمت لپ تاپم برگشتم و در شبکه  

های اجتماعی تگ هایی با نام سنت را بررسی می 

 کردم جینا به نحوی سر مادرم را شیره میمالید  
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 چند عکس را بررسی کردم  

 او در عکس ها بود  

او که از رولز روییسش پیاده میشد و   عکس هایی از

 میرفت   4بسمت ام

عکسی از او که خبرنگاری را از خودش دور  

 میکرد  

هنگام بیرون آمدن از ماشین  دقیق و در صدر جهان  

بنظر میرسید و دقیقا با همان نگاه خبرنگار ها را از  

 خودش دور میکرد  

   و زیر عکس کپشن}زیرنویس{ زده بود 

ار بیرون  شرکت از او درباره  وقتی یک خبرنگ》
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ی دوست دخترش که  خبرنگار مخفی بود پرسید این  

 چیزیست که مالکوم سنت گفت ...یعنی هیچ چیز"

 سنت در شیکاگو است ! 

 از سفر کاری اش برگشته !  

وقتی برمیگشت  با بمبارانی از تگ هایی با اسمش  

   مواجه شده بود

 

*ی مثل  مالکوم_سنت تو الیق خیلی بهتر از کـ@》

 《اونی
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 میخوام برم باهاش حرف بزنم"" 

به اتاقم رفتم و با بیشترین سرعتی که می توانستم 

شلوار پارچه ای سیاه و یک پیراهن سفید کامال  

رسمی پوشیدم  و بسرعت موهایم را دم اسبی بستم  

و از وین و جینا خواستم تاکسی خبر کنند تا مرا به  

 ببرد   4ام

 

   از البی خلوت گذشتم

اگر دفعه ی اول فکر میکردم رفتن به قسمت میز   

بیضی شکل پذیرش سخت است اینبار به طرز  

 شکنجه آوری دردناک بود  
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 میدانستم که آنها می دانند چه اتفاقی افتاده 

 می توانستم از نگاه خیریشان این را بگویم 

 نبضم بشکل خطرناکی سریع میزد   

ینم چه نمیتوانستم تصور کنم که وقتی او را بب

 واکنشی نشان خواهم داد و چه حسی خواهم داشت 

"ریچل لیوینگستون هستم می خوام مالکوم سنت رو  

 ببینم لطفا" 

بعد از چند ضربان قلب متوجه شدم که هیچکدامشان  

 نمی خواهند جوابم را بدهند  

باالخره منشی وسطی با موهای مرتب بسته شده اش  

 گفت  

@romansara_tarjome



 ارد شهر شدن""عذر می خواییم،آقای سنت تازه و 

 "آره میدونم"  

نمی توانستم باور کنم با توجه به پیچش و دردی که  

 در درونم داشتم چقدر آرام بنظر میرسیدم 

 "منتظر میمونم"

 "خانــم" 

 همانطور که به سمت آسانسور میرفتم تقریبا داد زد  

"امروز تا اجازه صادر نشده کسی حق نداره به اون 

 طبقه بره" 

 بودم بین راه متوقف شد  قدمی که برداشته 

 حیرت کرده بودم
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 "اوه" 

متوجه شدم که درواقع قسمت آسانسورها کامال  

 امروز خالیست  

 "همینجا منتظر میمونم" 

همانطور که به سمتشان میرفتم سعی کردم آرام   

 باشم 

 سنت امروز جلساتش را لغو کرده بود؟

 بطرز دیوانه واری پریشان بودم  

چل لیوینگستون  دوست داره  "فقط لطفا بهش بگین ری

 اونو ببینه،این بطرز وحشتناکی مهمه" 

"همونطور که گفتم ،ایشون امروز خیلی سرشون 
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 شلوغه"

 آرام ولی محکم گفتم  

 "منتظر میمونم"

کنار پنجره در راهرو نشستمو روی یکی از صندلی  

 ها منتظر ماندم 

احساس سرما میکردم  و به طوفان شایعاتی که   

ن و بی وقفه گسترده تر میشد فکر  بصورت آنالی 

 کردم  

مدام  پاهایم را روی پای دیگرم میگذاشتم  و به  

آسانسور ها و ماشین هایی که بیرون میامدندو 

 میرفتند از پنجره نگاه میکردم  
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دو  سه نفر در بیرون از ساختمان سعی کرده بودند  

دوربین هایشان را پنهان کنند و وارد شوند  و  

 یی از ساختمان میگرفتند  گهگاهی عکس ها

 پس آنها عکسی از مالکوم می خواستند؟

 ناراحتی درونم را میسوزاند 

 ناراحتی! 

 عجزو ناتوانی 

 و تنفر از خودم بخاطر وضعیتی که پیش آورده بودم  

لحظاتی بعد یکی از مسئولین  پذیرش بهمراه یک  

 بادیگارد ترسناک بسمتم آمد 

 به آرامی ایستادم  
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 شما نمیتونین اینجا باشین" "متاسفم ولی  

 متصدی پذیرش گفت  

 "اون سرش شلوغه و تازه وارد شهر شده" 

 عصبانیت را در چشمانش میدیدم  

توجهم بسمت مرد بزرگ جلب شد و لرزیدم.... نمی  

توانستم باور کنم که مالکوم به آنها گفته مرا بیرون  

 بیاندازند  

 زمزمه کردم  

 "بهش بگین بهم سر بزنه"

 یشان را با رفتنم به بیرون شاد کردم  و بعد هم

از موهایم برای اینکه کسی مرا نشناسد استفاده کردم  
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...خوشحال بودم که موهایم به خوبی صورتم را  

 پنهان میکرد  

مستقیما به خانه برگشتم  جایی که وین و جینا  دم در  

 منتظرم بودند  

 "چطور پیش رفت؟"

ی مبل  جینا شانه ام را گرفت و مجبورم کرد رو 

 بنشینم 

 هنوز هم با ناباوری کرخت بودم 

 یک دقیقه طول کشید تا جوابش را بدهم

"دور خودش دیوار کشیده،نتونستم ببینمش...منو  

 انداختن بیرون"
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 وین با عصبانیت غرید  

 "چی؟"

 جینا گفت 

"مگه بهم نگفتی کارکنانش خیلی بهش وفادارن؟ 

 مطمئنا نسبت به سنت زیادی محافظه کارن"

 گفت  وین

 "ولی  اون میدونست که ریچل اونجاست؟"

آنها شروع به بحث در مورد اینکه آیا سنت به آنها  

دستور داده که مرا دک کنند  یا نه کردند ،ولی من  

 نمی توانستم به گمانی زنی های آنها بپیوندم  

من هر چه بیشترو بیشتر به تلفن همراهم نگاه  
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 میکردم بیشتر  احساس درماندگی میکردم 

 به اتاقم رفتم و در را از پشت قفل کردم  

به تلفنش زنگ زدم و وقتی به صندوق پستی اش  

 وصل شد برایش پیام گذاشتم 

"سلــام...هی ...لطفا باهام تماس بگیر،باید باهات  

 حرف بزنم"

به این فکر کردم که  حرف بعدی که می خواهم به 

 او بگویم چیست  

 د  افکارم یکی پس از دیگری محو میشدن

 "مالکوم..." 

ادامه ندادم چون صدایم شکست  و من تلفن را قطع  
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 کردم  

اشک هایم را پاک کردم و دوباره زنگ زدم و  

 زمزمه کردم 

 "متاسفم..." 

 من هرگز به اندازه ی کافی صدایش را نشنیده بودم  

"نمیدونم ....میخوام چی بگم.....فقط می خواستم 

 صداتو بشنوم"

 قطع کردم  

ردم که در  پست صوتی بعدیی که می  به این فکر ک 

 خواهم برایش بگذارم چه بگویم 

 دوباره شماره اش را گرفتم 
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"تو به روراستیو وفاداری بها میدی مالکوم... پس  

بزار برات توضیح بدم ،من باید باهات حرف بزنم   

اگه این همه ی کاریه که میتونی بکنی  پس لطفا  

 بزار برات توضیح بدم"
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 این داشت مرا میکشت  

 نمی توانستم غذا بخورم. 

 نمی توانستم بخوابم.

یک بغض لعنتی در گلویم بود و دردی در سینه ام    

 و به معنای واقعی کلمه نمیتوانستم نفس بکشم 

 این بار راه خوبی به ذهنم نمیرسید

 هر لحظه منتظر زنگش بودم 

 منتظر پیامش بودم    

 خواب جینا هجوم بردمبه اتاق 

 "فکر میکنی تموم شده" 
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 جینا از روی تخت پرید  

 "زهره ترک شدم ،فکر کردم دزد اومده" 

"فکر می کنی تموم شده؟ صحبت نکردنش با منو   

این گه کارایا به این معنیه که تموم شده؟ کیو دارم  

گول میزنم؟من حتی دوست دختر واقعیشم نبودم   

ی تموم شدن وجود ،حتی برای یه روز،هیچی برا

 نداره" 

با غم خندیدم و اشک هایم را با احساساتی درمانده،و  

 ناامیدی  و  نیازم به او پاک کردم  

" من برات ناراحتم  ریچل ولی سنت مرد 

قدرتمندیه،وقتی پاول به من  خیانت کرد نمی تونستم 
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نگاهش کنم حتی هیچی از وسایلی که مال من بودو  

م ،اون قلبمو شکست و  پیش اون بودو نمی خواست

این.... عمومی نبود اینو فقط منو اون میدونستیم نه 

 تموم مردم  

چه حسی داشتی اگه کاری که تو باهاش کردی اون  

 باهات میکرد؟ 

بهش فرصت بده تا چیزایی که بهش گفته میشه رو 

 تجزیه و تحلیل کنه ،شاید بخواد منطقی رفتار کنه" 

 با خودم گفتم  

 ' روز بگذره ' 'شاید باید 'چهار

یک لحظه سعی کردم با گفتن این حرف به خودم 
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احساس مثبت دهم  که باالخره فرصتی برای توضیح  

 دادن خواهم داشت

 ولی بعد بار غم روی شانه هایم سنگینی میکرد  

 بعد گره بزرگ و غول پیکری در گلویم بود 

 آن لحظات خاص و بی نظیر به خاطرم آمد  

 رایم برهنه کرد  که او کامال درونش را ب

که باعث میشد حتی اشتیاق بیشتری برای بودن 

 کنارش داشته باشم 

 تا برایش توضیح دهم 

 تا حالش را خوب کنم  

 تا او را در آغوش بگیرم و از او عذر خواهی کنم  
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 جینا با نگرانی پرسید

 "ریچل می خوای با مقالت چیکارکنی" 

و     به دستم که روی صفحه ی تلفنم بود نگاه کردم

برای هزارمین بار به عکسش که بعد از سفر کاری  

 برگشته بود  نگاه کردم  4اش به ام

شبیه یک میلیارد درجه یک واقعی بود....ولی در  

حال دور کردن کسیست که در حال عکس گرفتن از  

 او بود  

شیشه ها و فناوری ها در پس زمینه   در آن لباس   

 کشنده  

چشمانش که با  ،سر تیره اش که خم شده بود و 
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عینک پوشانده شده بود چیزی را نشان نمیداد و هیچ  

 کپشنی زیرش نبود، فقط یک چیز  

 'بدون شرح!' 
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 فصل بیست و نهم  

 

 

 

 

 

 ♤تحقیق♤
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کمی بعد به اتاق خوابم رفتم و شلوارم و پیراهن او   

 را پوشیدم  

 به لپ تاپم خیره شدم و 

 نفسی گرفتم 

از کارت های یادداشتم بود  جعبه ی کفشی که پر  

 بیرون آوردم  و روی فرش کوچک کنار تختم ریختم  

به سبک هندی روی زمین نشستم  و یادداشت هایم  

 را یکی یکی خواندم  

 نوشته بودم

 'روراستی و وفاداری' 
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 صفاتی که او در بهترین دوستانش تحسین میکرد  

صفاتی که ممکن است او هیچوقت از زنانی که  

 ند پیدا نکرده باشد  دنبالش بود

روراستی و وفاداری.... این تنها چیزیست که می  

 توانستم در موردش بنویسم  

بقیه چیز هایی که از او یاد گرفته بودم برای به  

 اشتراک گذاشتن  با دیگران خیلی  خصوصی بود 

 ولی روراستی و وفاداری....

 چیز هایی که از عشق هم ارزشمند تر هستند 

 و در من پیدا نکرد  چیز هایی که ا

پشت کارت را که درباره ی خودم با خط خرچنگ 
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 قورباغه ای نوشته بودم خواندم  

 ' گند بزرگی زدم ' 

او آنجا ایستاده بودو از روراستی و وفاداری حرف  

میزد و من آنجا نشسته بودم و کامال می دانستم  

عاشقش شده ام و حتی این درماندگی هم جلویم را  

 نگرفت  

 موقع هم یادداشت برمیداشتم   و همان 

انگار که او مثل یک موش آزمایشگاهی بود  و من  

او را مورد مطالعه قرار میدادم  انگار که اصال  

 انسان نیست  

انگار که همان کاری که بقیه با او کرده بودند بشکل  
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 وحشتناک تری به سرش آورده بودم  

 قلبش، ذهنش، بدنش، هورمون هایش

و هوا نیاز نداشته و حتی به  انگار که او به آب 

 عشق!

انگار که یک ربات بود که باید مورد تجزیه تحلیل   

قرار میگرفت و برای شادی و سرگرمی دنیا تشریح 

 میشد  

 واقعا!؟ 

 چه اهمیتی داشت که او با صدها زن رابطه داشت  

چه اهمیتی داشت که کل شهر و حاال مرا وسوسه 

 میکرد؟
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اشتن حریم خصوصی را او انسان بود و حداقل حق د

 داشت  

او بطرز لعنتی منزویست و بندرت با کسی دردودل  

 میکرد  

و من می دانستم که دلیلش این است که همیشه 

 قضاوت یا موشکافی میشد  

چشمانم خیس شد و ناگهان کارت هارا یکی یکی  

 گرفتم و پاره کردم  

و بعد روی تمام برگه های یادداشتم دراز کشیدم و  

 م  گریه کرد

و بعد به آشفتگی و گندی که به بار آورده بودم نگاه  
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 کردم  

 چکار کردم 

 خدایا! 

اگر می خواستم مجله را نجات دهم باید چیزی به  

 هلن تحویل میدادم  

 نفسم کشیدم 

 داخل خارج  

 داخل خارج 

 شنیدم که جینا صدایم کرد  

 "ریچل"

داخل آمد و به وضع آشفته ی اتاق و بعد به من و  
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 کاغذ های یادداشت پاره شده نگاه کرد    دوباره به

 "اوه ریچل" 

 شروع به گریه کردم 

 "باید بنویسمش"

"ریچل حقیقتو بهش بگو...حقیقتو بهش بگو اگه اون  

 همه چیزو بفهمه درک میکنه"

 "چیو؟ که دروغ گو هستم؟"

 "بهش بگو دوسش داری" 

"اون عشق منو نمی خواد اون برای....روراستیو 

 ...خصوصیاتی که من ندارمش"   صداقت ارزش قائله

"تو اینو توی قلبت داری،تو با همه روراستو وفادار  
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 بودی"

 "ولی نه با اون"

"باید یه لحظه گیرش بندازیو باهاش حرف بزنی تا  

همه چیو براش توضیح بدی و کاری کنی که همه  

چیزو ازچشم تو ببینه ،اون موقع شاید بفهمه که تو  

 روراستو وفاداری" 

یزو با هم بدست میاره  جینا؟ هم کارم هم  "کی همه چ

سنت ،ابدا با هم جور در نمیاد  هیچکس،هیچکس،  

 همه چیزو با هم نداره " 

"ولی با این حال هممون باور داریم که میتونیم همه  

چیزو با هم  داشته باشیمش،مگه این دلیل همه ی  
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کارایی که میکنیم نیست؟هممون می خواییم همه  

پس اون مقاله ی کوفتیتو بنویس و  چیزو داشته باشیم،

 اگه هنوزم اونو میخوای برو و بدستش بیار" 

 مکث کردم و بعد زمزمه کردم

 "میخوامش" 

 صورتم را با پشت دستم پاک کردم  

"اینجا یه میلیون چیز کوچیکه که بهم میگه هیچ کس  

بغیر از اون همچین تاثییر چشمگیری رو روی من  

بودیم حتی خودمم نمی  نداره ،بعضی وقتا وقتی با هم 

 تونستم ببینم  و توی وجود  اون غرق میشدم"

 چشمانم را از اشک پاک کردم  
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"اون تنها مردیه که شبا خوابشو میبینم و دلم می  

خوام صبحا با اون بیدار شم  همه دنبال شهرت یا  

پولشن  ولی من دوسش دارم  نه بخاطر  چیزیایی که  

 ..." داره  بلکه بخاطر اینکه چون منو 

"اوه ریچل گریه نکن  شاید هنوز یه امیدی واسه شما  

 دو تا باشه"

"چطور ممکنه امیدی وجود داشته باشه وقتی اون 

 حتی نمی خواد باهام کاری داشته باشه"

 

"اون بدجوری صدمه دیده ریچل،حتی نمی تونی 

تصور کنی ، چشماش  از پشت شیشه های اون  

@romansara_tarjome



خواسته غم عینک  لعنتیش دیده نمیشه  چون  می 

چشم هاشو پنهون کنه ،ریچل باید درون اون چشم ها 

جهنمی به پا باشه ،باورم نمیشه نسبت به اون مرد  

 حس بدی دارم"

"چون تو این رابطه من پاول بودم...من یه 

 دروغگوام"

"پاول با من بازی کرد،تو بازیش ندادی تموم 

 احساساتت واقعی بود"

 پوشاندم ناله کردم و صورتم را با دستانم 

 بیاد دارم که هلن از همان اول به من هشدار داده بود  

اینکه من خیلی جوان هستم و در بازی بزرگساالن  
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 داشتم بازی میکردم  

 من این چیز ها را هرگز ندیده بودم   

 حق با او بود من برای اینکار آماده نبودم  

 دستمال کاغذی را از جینا گرفتم   

 اشک هایم را پاک کردم    

لپ تاپم را روشن کردم و چیز هایی که در قلبم بود  

 را نوشتم  
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روزی که آن اتفاق افتاد  هلن به من گفت که مردم   
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از سرورهای ایمیل اِج برای فرستادن پیام های  

نفرت آمیز به من استفاده میکنند و توصیه کرد این  

 هفته را برای کار در خانه بمانم  

که مقاله ام چاپ شد من از تخت بیرون  روزی

 نیامدم  

 به تلفن ها جواب ندادم  

مادرم به خانیمان آمد ولی  او با جینا حرف زد چون 

 من دلم نمی خواست مرا اینطور ببیند  

امروز غمگین تر از آن بودم که برایش نقش بازی   

 کنم و او مرا خیلی خوب میشناخت  

 قبل از اینکه برود گفت  
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 رم نقاشی بکشم""قصد دا

یکجور هایی به من میگفت که باید کاری که دلم می  

خواهد ،بکنم و آزادم تا بیرون بروم  و کاری که  

 دوست دارم را انجام دهم  

 ولی چیزی که من عاشقش بودم از من متنفر بود
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 :  توییترش

مالکوم_سنت   مقاله ی دوست دخترتو @》

 《؟خوندی

 : اینستاگرامش

مالکوم_سنت به هیچ وجه به اون هرزه یه  @》

 《شانس دوباره نداره

 {: گروه زنان فمنیسم ها}فعاالن حقوق زنان

ریچل لیوینگستون قهرمان ما! انتقاممونو از این  》 
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عیاش ها و زن باز ها بگیر که می خوان با قلب ما  

 《!بازی کنن،مبادا احساس ضعف کنی،انتقام شیرینه
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بعدا در همان هفته به اندازه ای  انرژی بدست آوردم  

که از تخت بیرون آمدم تا به سر کارم برگردم  و  
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 بالفاصله به دفتر هلن احضار شدم  

 بینمان تنشی وجود داشت    

وقتی مقاله را برایش فرستاده بودم  هلن خوشحال 

 بنظر نمیرسید 

 او گفت  

 ه من ازت خواستم" "این چیزی نیست ک

 موافقت کردم 

 "نه"

 هلن آنرا گرفت و بهر حال چاپ کرد   

امروز از دیدن هلن که با دیدن من خوشحال بود  

 غافلگیر شدم  
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 خالصانه شاد بود 

 هلن به من گفت

 "خبرارو شنیدی؟"

 "آنالین نمیشم،میتونی منو بخاطرش سرزنش کنی؟" 

 "نه ولی بزار بهت بگم" 

 ی من همچنان ایستاده بودم او روی میزش نشست ول 

 "دوست پسرت.." 

 هلن با شادی آشکاری شروع کرد 

"از وبالگ ویکی شکایت کرد  پس حاال اون نمیتونه 

بدون پیامد های قانونی دوباره اون مقاله رو چاپ  

 کنه"
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هلن با احترام و تحسین جدیدی نگاهم کرد و اضافه  

 کرد  

 "مالکوم سنت  هر نسخه ی چاپ شده از پستی که

ویکتوریا گذاشته رو بطور قانونی حذف کرده و  

 وبالگ  ویکتوریا هم حذف شده"

 به آرامی و هوشیاری سرش را تکان داد  

 چشمانم گشاد شد و باالخره حرف زدم

 "چی؟"

"مقاله ی ویکتوریا،دوست پسرت  اونو برای خودش  

خرید ،دیگه نمی تونه منتشرش کنه....نه بدون اجازه  

 ی خودش" 
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 "چی؟چطور؟"

شانه باال انداخت و روی صندلی اش با کمی صدای  

 جیر جیر نشست  

 "بنظر میرسید سنت نمی خواد منتشر بشه"

 اوه خدای من! 

 او داستان ویکتوریا را از بین برد! 

"اگه اون جلوی انتشار مقاله ی ویکتوریا رو گرفت  

 چرا جلوی مقاله ی منو نگرفت؟"

 شاید مقاله ی مرا نخوانده بود؟

سینه  به درد آمد  و ریه هایم هوایی برای  قلبم در 

 نفس کشیدن گیرشان نمیامد  
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 به سادگی گفت  

 "بنظرم خیلی ازت متنفر نیسـ...."  

ولی وقتی باالخره بنظر رسید که متوجه شده  و  

 وقتی کامال خرد شده بودم حرفش را برید  

 اینکه چقدر موهایم بهم ریخته بود  

 اینکه چقدر صورتم آشفته بود 

 ن که چقدر خودم آشفته بودم باالخره به او فهماند  ای

 "ممکنه ازت خوشش اومده باشه ریچل"

 به آرامی گفت 

"من تحت تاثییر قرار گرفتم،میدونی این فقط من  

نیستم که تحت تاثییر قرار گرفتم کل دنیا تحت تاثییر  
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قرار گرفته ،اون هیچوقت اینجوری دیده نشده  

تو..میدونی منظورم بود.... معاشرت با یکی مثل 

 چیه"

یک مداد را روی میزش قل داد  و چشمانش را تنگ  

 کرد  

" ولی اون هر روز میره چتر بازی،بنظرت آرزوی  

 مرگ داره یا می خواد خارج از این قضایا باشه" 

 بسختی صدایش را میشنیدم 

 باید میرفتم  

 از اِج! 

 از پیش او! 
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 از این دفتر! 

 ونه کار کنم هلن؟""اشکالی نداره اگه امروز تو خ

 گرچه بیمیل بود ولی موافقت کرد  

 وسایلم را از روی میز برداشتم 

 استخوان هایم درد میکرد! 

 سنت به چتر بازی میرفت! 

 سنت مقاله ی ویکتوریا را خرید!

 سنت فکر میکرد که من به او خیانت کردم!
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╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

 

دکه ی  وقتی از اِج بیرون آمدم چشمم به یک 

 روزنامه فروشی افتاد  

فقط یک برگه از آن نسخه باقی مانده بود  و چندین   

 برگه از ردیف های دیگر  

 مرد پشت دکه سوت زد و خندید  

"هنوز اینو نخوندین؟خبرنگاره شورتشو برای این  

 مرد پایین کشید تا بتونه خبر گیر بیاره" 

د  سرم را باال گرفتم و آماده ی فریاد زدن  سر آن مر 

 بودم 
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در عوض عکس سنت را که هلن روی صفحه کنار  

مقاله ام گذاشته بود  بررسی کردم...آن چشمان 

 سبزیخی که به من خیره شده بود  

 و بله این مرد درست میگفت  

من شورتم را برایش در نیاورده بودم  من تمام بدنم  

 را به او داده بودم 

 کل زندگی ام را!  

دیگر در زندگی ام تنگ  دلم برایش نه مثل هیچ چیز  

 شده بود  

 دلم می خواست او را ببوسم 

 دلم می خواست او را به خودم فشار دهم 
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دلم می خواست او را در آغوش بگیرم، با دستانو  

پاهایم  ،با تمام بدنم تا زمانی که بشکنم یا او  

 مرابشکند   

 باالخره زمزمه کردم 

 "زن باهوش"

 بود   بخاطر احساسات صدایم کلفت تر شده 

 "فکر کنم بخوام اونو ببرم خونه"

این نسخه را فقط بخاطر اینکه عکس مالکوم رویش  

 بود خریده بودم 

کروات زیبا،یقه ی مرتب و نگاهی با مژه هایی 

 پرپشتو خمار ،و چشمانی که پر حرارت  بودند  
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جای تعجب داشت که چطور چشمان سبز یخی اش   

 د می توانست براحتی مرا از پا دربیاورن

 

 

روی مبل نشستم ،روزنامه را روی پاهایم گذاشتم و  

با سرانگشتانم روی چشمانش را نوازش کردم  و  

برای هزارمین بار از خودم پرسیدم که او اصال  

 چیزی که درباره اش نوشتم را خوانده  
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 فصل سی
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 ♤بعد از طوفان♤

 

 

 تمام شد 

ا رعد و برقی بعد از اینکه رابطیمان تمام شد باران ی

 وجود نداشت  

جوری رابطیمان تمام شد که انگار اصال شروع 

 نشده بود  

@romansara_tarjome



وقتی عاشقش میشدم هیچ چراغ چشمک زنی به من  

هشدار نداد  که قرار است با مردی مالقات کنم که  

 مرا به چالش میکشد  

 و در آخر مرا دیوانه می کند  

 حاال تمام شد 

 پروژه ام به پایان رسید  

 امال تمام شد  همه چیز ک

 صبح هایم به حالت عادی برگشته بود 

 هنوز هم آخر هفته ها را با دوستانم ناهار می خوردم  

 هنوز هم یکشنبه ها به دیدن مادرم میرفتم  

دنیایم به روال عادی برگشته تقریبا همان طور که  
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 قبل از نوشتن این افشاگری  بود  

 و من متوجه نشده بودم که چقدر مزخرف است 

نکه روزنامه را بردارم و او را آنجا با...کسی ای

 ببینم.یا با سه نفر 

 آن هرزه های بد! 

شما بیرون میروید و بطور اتفاقی بوی شراب به  

مشامتان میرسد و ای داد بیداد متوجه میشوید که آب  

 بینیتان و بدتر از آن اشک هایتان براه افتاده  

امال به  با من در مورد فیل ها صحبت نکنید که مرا ک 

 سطح باالتری از بدبختی و درماندگی میبرد  

 ولی ترس از بین نرفته 
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و شما حتی از بیرون رفتن میترسید  و ناگهان   

 میبینید همانجا جلوی شرکتش ایستاده اید  

 جینا  به من دلداری می داد .  

بعضی از همکارانم....بعضی از آنها به من حسادت  

 میکنند   

به خاطر پیشنهاداتی که به  سندی یکی از همکارانم 

 من میشدبا حالتی رویایی  به من میگفت  

 "کاش از من خواسته بودن که سراغ مالکوم برم"

 ولنتاین میپرسید

 "اعتراف کن که سکــس  فوق العادست" 

گمانم آنها  سعی میکردند تشویقم کنند تا سرپا  
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 شوم....ولی من افسرده بودم 

 هنوز توییترش را چک میکردم  

خودم نبود که دلم می خواست بدانم که او   دست

 چطور است  

گرچه  رسانه های اجتماعی پیرامونش از هر وقت  

 دیگری فعالتر بودند  

 ولی خود سنت...آرام بود 

خبرنگار ها در تلویزیون و بصورت انالین از او در  

 مورد من پرسیده بودند و  او میگفت  

 "هیچ توضیحی ندارم" 

 ده میگرفت  یا کامال آنها را نادی 
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 انگارکه مرا نادیده میگرفت 

 وقتی جینا متوجه می شد که ناراحت  میشوم   گفت  

"این هیچ دوامی نداره،اون فقط یه ســکس بود و اون 

 دختربازیه که به مرحله ی باالتری رفته" 

 ولی این داشت مرا میکشت که هیچ چیزی نمیدانستم  

ستم می اینکه تمام مدتی که او میگفت من دختر او ه

 خواست واقعا مرا نگه دارد  

هزاران ایمیل برایش نوشتم  که  ارسال  نشده بود  و  

آنقدر شجاعت داشتم که هیچ وقت آنها را نفرستم 

وقتی  میدانم لیاقتش را ندارم که او به من وقت یا  

 فرصتی دهد 
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مالکوم سنت:)پیش نویس(}ایمیل که ارسال نمیشه  

 میره تو پیش نویس ها{

 ارسال نشده   وضعیت : 

هزارو یک ایمیل دقیقا مثل این نوشتم که ارسال  

 نکردم  

 فقط الزمه که برات بنویسم ،لطفا منو ببخش

 منو ببخش 

 اصال بهم فکر میکنی؟ 

 روی دهنت دیبز نقش بسته  

 چشمات مال منه 

 دستات مال منه 
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 قلبت مال منه  

و من واقعا سزاوار داشتن  تو نیستم   حتی  سزاوار  

ولی  همشو می خوام  میبینی  خشمت...

 #من_حریصم +

جینا به من میگفت اگر او توانسته با شکسته شدن 

 قلبش زنده بماند پس من هم می توانم 

"عزیزم میدونم که سخته  وقتی درباره ی پاول  

فهمیدم  دلم می خواست یه شهاب سنگ بیفته روم تا  

بتونم  داخل یه تابوت بی حس بشم تا چیزی حس  

 نکنم"

 ایا،جینا میدونم  ،فقط یه فرصت می خوام""خد
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امروز صبح از پنجره به بیرون خیره شدم و هیچ  

رولز روییس براقی منتظرم نبود تا مرا به 

 'هرجایی'ببرد 

 خنده دار است؟

 که من منتظر دیدنش هستم؟  

 که هر روز با این امید ازخواب بیدار میشوم؟

برای یک نامه ،یک پیام ،یک تماس ،یک  

 ین،یک شانسماش

 'ریچل امیدوار باش اون تا حاال مقالتو خونده'
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شاید اینرا خوانده بود و برایش اهمیتی نداشت که  

 بگوید در موردش چه فکری میکند  

تمام وقتی که با او گزرانده بودم چیز های زیادی یاد  

گرفته بودم ولی هیچ وقت متوجه نشده بودم که آیا او  

 شد یا خیر  می تواند مرا دوست داشته با

 یا اینکه  ممکن است مرا ببخشد 

یا اینکه بخاطر درد خیانت من خودش را با زنان  

 دیگر دلداری میدهد  

 یا او هم مثل من از زندگی ساقط شده  

من ده ها چیز درموردش فهمیده بودم  ولی نه ده  

 چیزی که حاال  بتواند بنوعی خیالم را راحت کند  
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 یم،  ما یک فیل را با هم نجات داد

او برای داشتن شهر امن تر به من کمک کرد ولی  

تنها چیزی که از لحاظ جسمی او را بیاد من می  

 اندازد  پیراهنش است  

پیراهنش مثل یک غنیمت  بینظیر درون یک  

پالستیک ،در یک جعبه  در عمیق ترین قسمت کمدم  

 قرار داشت  چون حاال بسختی تحمل دیدنش را دارم  

مالیخولیایی میشدم و افسردگی   ولی بعضی اوقات که 

ام عود میکرد  به کمدم میرفتم  و آن را بیرون 

 میاوردم  

 بزرگ و سفید 
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کامال مردانه  و عطر او که هنوز روی یقه اش  

 مانده  

برای خود دلسوزی میکردم  ،یک ثانیه ،دوثانیه،سه 

ثانیه  و بعد با فکر او چهار ثانیه نفسم را نگه می  

 ی از عطرش میگرفتم  داشتم و دوباره نفس

 

 

 

 

 +افشاگری مالکوم سنت: 
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 نوشته شده توسط: ر. لیوینگستون

 

 

می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم ،داستانی  

 که  موفق شد کامال مرا ازهم بپاشاند  

 داستانی که مرا زنده کرد  

داستانی که باعث شد گریه کنم ،بخندم،فریاد  

کنم داستانی که بار   بزنم،لبخند بزنم و دوباره گریه

ها و بارها برای خودم یاداوری میکردم  تا هر لبخند  

و هر کلمه را بخاطر بسپارم ،داستانی که امیدوارم   
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 برای همیشه در ذهن و قلبم باقی بماند  

داستان با همین مقاله شروع شد ،یک صبح معمولی  

 در اِج بود  

صبحی که فرصت بزرگی برای نوشتن یک  

ه ی مردی که نیاز به معرفی ندارد  افشاگری دربار

 ،مالکوم کایل پرستون لوگان سنت ،به من داده شد

 که بسیاری از گمانه زنی ها میگفتند  او یک  

 میلیاردر عیاش ،دختر باز محبوب است  

این مقاله در ها را برایم باز کرد  و خبرنگار   

 حریص جوانی که در وجودم بود را بیدار کرد  

کوم سنت در مورد 'رابط') قاتل  از مصاحبه با مال
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جدید باورنکردنی فیسبوک( شروع کردم که 

 بالفاصله  محبوب شده بود  

همانطور که شهر برای سال ها روی شخصیتش 

وسواس داشت   خودم را خوش شانس میدانستم  که  

 در مقامی بودم که او را بررسی کردم  

آنقدر روی فاش کردن راز های مالکوم سنت تمرکز  

 بودم  که گاردم را پایین آوردم غافل از اینکه  کرده 

هربار که او درونش را برایم برهنه میکرد  واقعا   

 درون خودم را به خودم نشان میداد   

چیز هایی که قبال اصال نمی خواستم  ناگهان همه ی  

 چیزی بود که می خواستم 
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مصمم بودم که در مورد این مرد اطالعات بیشتری   

 کسب کنم  

 این مرد اینقدر تودار است؟   که چرا

 چرا هیچ چیز برایش کافی نیست؟ 

خیلی زود متوجه شدم که او مردی نیست که با  

کلمات زیادی بشود او را توصیف کرد بلکه او  

مردی بود که با کلمات صحیح میشد او را توصیف 

 کرد  

 او مرد عمل بود!

با خودم میگفتم هر اطالعاتی که درباره ی این مرد  

دم مربوط به مقاله است  ولی هر چیزی که  کشف کر
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 فهمیده بودم در مورد خودم بود  

 دلم می خواست همه چیز را بدانم  

 با نفسش نفس بکشم 

 با او زندگی کنم  

ولی از همه چیز غیر منتظره تر  این بود که سنت    

 به دنبالم آمد  

قبال هیچوقت کسی بدنبالم نیامده بود کسی تعقیبم  

 نکرده بود 

 صانه، با تمام وجودش و سرسختانه خال 

 نمی توانستم باور کنم که او واقعا به من عالقمند شده  

قبال هیچوقت کسی بدنبالم نیامده بود کسی تعقیبم   
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 نکرده 

 بود 

 نه  اینطور با شیفتگی... 

هیچوقت حس نمیکردم با کسی یا چیزی پیوندی  

 داشته باشم  

د ولی این  هیچوقت انتظار نداشتم  داستانم تغییر کن

 اتفاق افتاد  

داستان ها هر کاری که دلشان بخواهد را انجام می  

 دهند 

شما بدنبال  چیزی میروید  و با چیز دیگری  

 برمیگردید  
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 من بدنبال عاشق شدن نبودم

نمی خواستم عقلم را به زیباترین چشمان سبزی که  

تا بحال دیده بودم  ببازم   بدنبال این نبودم که خودم  

 وت  دیوانه کنم  را با شه

 ولی در آخر  یک تکه از روحم را پیدا کردم   

 یک تکه ی کوچک که در کل اصالکوچک نیست :  

قدش باالی شش فوت است ،با شانه هایی بسیار پهن  

دستانی دوبرابر دستان من ،چشمانی سبز موهایی 

تیره ، باهوش،جاه طلب،مهربان سخاوتمند ،قدرتمند  

 و جذاب. 

تصرف کرد  من از دروغ هایی که  و او کامال مرا  
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 به خودم و او گفتم پشیمان هستم 

پشیمانم  برای تجربه کردن و شناختن چیزی که  

 وقتی با او بودم  حس کردم ولی درکش نکردم  

پشیمانم که از آن ثانیه ها یی که با او داشتم بیشترین 

لذت را نبردم   چون  من برای آن ثانیه ها بیشتر از  

 قائلم   هر چیزی ارزش

 با این حال  

 من از این داستان پشیمان نیستم 

 داستان او  

 داستان من 

 داستان ما  
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من این کار را دوباره برای لحظه ای با او بودن  

 انجام می دهم  

کورکورانه از هر جای بلندی میپرم  حتی اگر یک  

صدم درصد احتمال  داشت او آنجا...آن پایین   

 .  حضور داشته باشد تا مرا بگیرد
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 فصل سی و یکم  

 

 

 

 

 ♤چهار♤
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 شنبه!

 چهارمین هفته!

هنوز هم ده ها پیام در پوشه ی پیش نویسم وجود 

 دارد که هرگز برایش ارسال نکردم  

و من هنوز هم بیشتر از هر وقت دیگری  در  

سرزمین  'چیز ها جور دیگری میتوانست اتفاق  

نگیز ترین  بیفتد' زندگی میکردم و باور کنید آنجا غم ا

 جا برای زندگیست

 زمان و مکان را از دست داده بودم

با هر نفسی که میکشیدم افسوس میخوردم و غم و  

 اندوه  هر کجا که مینشستم تمام بدنم را فرا میگرفت  
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 از بین تمام چیز هایی که باعث تغییر انسان میشد   

 بیشتر از همه ناامیدی و غم بود 

 ست  غم و اندوه  ناتوان کننده ا

از طرف دیگر خشم خواستار  عصبانیت و   

 خواستار عمل و توانمندیست  

ولی من نمی توانستم عصبانی شوم چون این خودم 

بودم که  خودم را درست در همینجایی که ایستاده ام  

 قرار دادم  

تمام آخر هفته را در آپارتمانم جلوی پنجره گزراندم  

وم و سعی کردم خودم را راضی کنم که بیرون بر

 ولی اصال حس خوبی نسبت به اینکار نداشتم  
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هیچوقت به کسی اجازه ندهید که بهتان امید دهد که  

بعد از یک  طوفان عاطفی همه چیز به روال عادی  

 بر خواهد گشت

پوشه های عکسی در کامپیوترم داشتم که نمی 

 توانستم بازشان کنم  

  شماره ای در تلفنم داشتم که نمی توانستم با آن تماس 

 بگیرم  

پیراهنی از او دارم که نمی توانم بپوشم اسمی که  

 نمی توانم بلند صدایش بزنم 

خاطره ی یک جفت چشم که برای همیشه مرا دنبال  

 خواهد کرد  
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با ترس این زندگی میکردم که دیگر هرگز آن چشم  

ها را نبینم و با ترس بیشتری زندگی میکردم که اگر  

 طی بکنم... آن چشم ها را ببینم باید چه غل

 هلن راضی نبود   و این چیزی نبود که می خواست  

او به من گفته بود که آن مقاله  فقط یک 'نامه ی  

 عاشقانه به سنت' است 

 ولی هردویمان می دانستیم که داستان ها اینگونه اند  

 داستان ها درست مثل انسان ها تغییر می کنند  

م وقتی عذاب میکشیم،وقتی میگیریم وقتی می دهی

 وقتی عاشق میشویم  تغییر می کنیم 

 وقتی عشقتان را از دست میدهید   
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حالت عادی زندگیتان بطور دائمی تغییر میکند و  

 شاید دیگر به خود قدیمیتان برنگردید  

باید دیوار های قوی تری دورتان بسازید 

،انتظاراتتان را عوض کنید  و منتظر  نور خورشید 

 باشید  

 رشید شیکاگو نیست  هیچ چیزی مثل  طلوع خو

انوار نارنجیوطالییه خورشید که از پنجره ی شیشه 

 ای ساختمان ها داخل میاید  

از پشت همین پنجره طلوع و غروب و باران را   

 تماشا کرده ام  

از پنجره نگاه میکردم که جینا بیرون میرفتو میامد  
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،نگاه میکردم که ماشین ها در خیابان رد میشدند 

ز نمیکردم فقط دقت میکردم   ،روی رنگشان تمرک

 که هیچکدام ماشین مالکوم نیستند 

 جینا برای ناهار با وین بیرون رفته بود  

لپ تاپم باز بود ولی هیچ اشتیاقی برای کار کردن  

 نداشتم

 سعی کردم روی داستان جدیدی کار کنم  

 داستانی با مطالب خوب  

 مطالبی در مورد مردم...برد و باخت،امید و... 

 بخشش!

 در حالی که برای خودم چای میریختم تلفنم لرزید  
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 شماره اش نیوفتاده بود   

 ایستادم ،فنجانم را کنار گذاشتم و جواب دادم  

 "خانم لیوینگستون ،کاترین اولسیس هستم"

 مکث کردم  

 منشی سنت! 

 "اونجایی؟"

 قلبم...خدایا قلبم درون شکمم افتاده بود   

 "بله همینجام" 

 توی دفتر کارشون ببینن" "ایشون مایلن شمارو

 چشمانم را بستم

 "باید بهش بگم که رد کردی؟"
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 "نه...من...بهم بگو کی و من اونجا خواهم بود؟"

 انگشتانم موقع نوشتن زمان مالقاتمان میلرزید  

و وقتی قطع کرد بسرعت با حالتی عصبی شروع به 

 نوشتن کردم 

حس میکردم که وقتی خودم را مجبور کردم که  

 را روی میز بگذارم جهان اندکی کج شد   خودکار

 به ساعت نگاه کردم  

تاریخ،زمان،عالمت سوال ،قلب و اسم مالکوم سنت  

 همه ی چیزی بود که در برگه نوشتم 

 باالخره می خواستم او را ببینم  

 نمی دانستم چه بگویم یا از کجا شروع کنم 
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 یا چطور می خواهم این مشکل را حل کنم

م که او را میبوسم  و جراتش را  خودم را تصور کرد

 دارم که به او بگویم دوستش دارم 

خودم را تصور کردم که چشمانم پر از اشک شده  

 چون این بدترین یک ماه عمرم بوده  

 او را با تمام جذابیتو شکوهش تصور کردم  

و قلبم درون سینه ام نمی توانست این حجم از  

 خوشی را تحمل کند  

 

 دفتر کارش ؟ 

 ♡ 4ام
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 دندان هایم را مسواک زدم  

 دوش گرفتم و فورا بسمت کمدم رفتم  

امیدوار بودم که لباسی آنجا ایستاده باشد و فریاد بزند  

 که 

 'منو بپوش اون نمیتونه به من نه بگه' 

@romansara_tarjome



ولی به  ردیف لباس ها نگاه کردم  و هیچ 

 م  چیز...هیچ چیزی را مناسب این لحظه پیدا نکرد

 لباسش ته کمدم پنهان شده  

 چقدر عاشق این بودم که موقع خواب آنرا بپوشم 

پوشیدنش  مثل این  بود که دستانش  مرا در برگرفته  

و من همیشه بهترین خواب ها را میدیدم ،حتی خواب  

های شهوانی حتی بعد از اینکه دیگر آغوشش را  

 نداشتم  

دردناکی  آنرا بیرون آوردم و به آن نگاه کردم بطرز 

دلم برایش تنگ شده بود  بسرعت آنرا در همان  

 جای قبلی پنهان کردم  و دنبال چیز های سفید گشتم  
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یک پیراهن سفید یقه دار  ،یک شلوار جین سفید  و  

 بوت های چرمم  

 احساس در دید بودن میکردم   

 همه ی دیوار های دورم فرو ریخته بود  

را به لب   موهایم را شانه زدم و رژ لب هلویی ام 

 هایم مالیدم  و به خودم نگاه کردم  

 آسیب پذیر تر و ضعیف تر از همیشه دیده میشدم  

چون می خواستم حقیقت را به او بگویم....همه ی  

 حقیقت را... 

 و من الیق این بودم که به من برگردد  

 با هر ذره ام الیقش بودم  
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 وقتی سوار آسانسور شدم می لرزیدم .  ۴در ام

 

از احساسات انسانی پیچیده ی درون   هر مجموعه

بدن و روح ،ذهن و قلبمان  ،هر عضو از هر  

قومیت و هر انسانی در گذشته ،حال و آینده  دلش  

 می خواست چنین احساسی داشته باشد  

 چیزی که حاال حس میکردم  

دختری که به مردی  عشق و امید بسته و برایش  

ق  آن  میمیرد و دعا میکند که  همانقدر که او عاش

 مرد است آن مرد نیز عاشقش باشد  

وقتی جلوی میز منشی هایش ایستادم آنقدر گره در    
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گلویم بود که بسختی میتوانستم صدایم را بیرون 

 بریزم  

 "من...برای دیدن..." 

 کاترین گفت  

 "یه لحظه"

اینجا ایستاده ام و کنجکاوم که او}مالکوم{ بویی که  

 بیاد دارم را دارد  

 بیاد داشتم نگاهم میکند  همانطور که 

 که لبخند میزند یا اخم میکند 

 که تا ابد از من متنفر خواهد ماند  

 که آیا اصال به من فکر میکند  
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 که اصال دلش برایم تنگ شده  

تا وقتی که او می خواست مرا ببیند و من او را ببینم  

 این چیز ها مهم نبود  

 این تنها چیزی بود که می خواستم 

 به صورتش نگاه کنم  که دوباره 

 صدایش را بشنوم 

 باالخره کاترین تلفن را قطع کرد  

سرش را برایم تکان داد و رفتو در اتاقش را برایم  

 باز کرد تا داخل شوم 

 

 پایان جلد اول  

@romansara_tarjome



 

 نویسنده:کیتی ایوانز

 مترجم: م.مقدسی فر

 

 http://siminbano.blogfa.com 

@romansara_tarjome

 

@romansara_tarjome



 

 

 

 

 

 

 

@romansara_tarjome



 

 

 

 

 

 

 

 

 

@romansara_tarjome


