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آیدی کانال تلگرام ما :



  توجه :
  

مطالبی که در این رمان مطالعه میفرمایید ، همگی صرفا ترجمه ي این 
کتاب است و به منظور وفادار بودن به اصل کتاب هیچ بخشی از کتاب 

  حذف و سانسور نشده است . 
  لطفا در نشر کتاب به افراد کم سن سال دقت کنید . 

  
  این رمان مناسب افراد زیر سن قانونی نمیباشد .
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آیدی چنل تلگرام ما :



  رئیس گنده
  

  فصل اول
  

  جاستین
  

  امروز عجب روزیه.
ادمهایی هستن که قطعا از من روزهاي بدتر و مزخرفتري هم خودم میدونم 

که نگاه میکنم میبینم که ابرهاي سیاه  ي سرمداشتن که بگذرونن اما باال
  سرم رو گرفتن و کوچکترین نشانه اي از روشنایی هم پیدا نیست. روي

مه که دقیقا همین امروز که تصمیم البته فکر کنم این مربوط به شانس
همین امروزم دقیقا باید زیر یه طوفان ، طف رو انجام بدم گرفتم این ل

  بارانی اونم بدون چتر گیر بیوفتم.
تمام لباس هام خیس اب شده و اب داره ازم چکه میکنه و ایرکاندیشنر این 
  ساختمان هم به خاطر گرماي هواي تابستون رو سردترین درجه تنظیم شده.

  از زیرش کامال مشخصه. پیراهنم هم خیلی نازکه بطوریکه سوتینم 
اما در دفاع از خودم باید بگم که من براي امروز هیچ پیش بینی هواشناسی 

  مبنی بر اینکه امروز قراره یه باران طوفانی داشته باشیم ، ندیده بودم.



که همچین چیزي تو پورتلند اصال خیلی هم نادره و البته بگم که من 
  یبردم.مشتاقانه داشتم از این باران هم لذت م

از  باشم این بود که با یکی مارنکته ي بعدي لیستم که باعث شده مثل زهر
برادر هاي مهندس کت شلواري این ساختمانه شیک و پیک تو اسانسور گیر 

افتادم که داشت با صداي بلند تو تلفن همراهش داد و بیداد میکرد و 
  صداش تو این فضاي کوچیک فلزي میپیچید و تو مغزم اکو میشد.

اون مرد یه جوري بنظر میرسید که انگار یه روز از عمرشم با دستاش هرگز 
کار نکرده  و اونجوري که به من زل زده بود و با نگاهش سرتا پام رو 

میکاوید باعث میشد که من حتی بیشتر از وقتی که زیر باد ایرکاندیشنر بودم 
  یخ کنم.

  مردك کون سوراخ.
ی ر اینکه یه رولکس به دستت بستیکی نیست بهش بگه که فقط به خاط

دلیل نمیشه که فک کنی منو برات به نمایش گذاشتن تا تو برگردي و یک 
  راست به من زل بزنی و لذت ببري.

  
و بلخره رسیدم و حاال جلوي یه ست در دوقلو که به یک دفتر مسخره و 

  خودنما میرسید ، ایستاده بودم. 
ل هارو که براي مشتري لیال این گ ،طر اینکه سکرتوري جلوي درابه خ

اوردم رو ازم قبول نکرده بودن و بهم گفتن که خودم باید اینهارو بیارم باال و 
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در حالیکه االن همه به من کامال شبیه یه موش  ،اینجام. تحویل بدم
  خیابونی نگاه میکنن.

  اگرچه که خودمم کامال باور دارم که دقیقا شبیه یکی از همونا شدم.
  ارو تحویل مشتري میدم.من این گل ه
  اما جدا چرا؟

  اینها فقط گل هستن.
این واقعا انقدر براش سخته که از جاش بلند بشه و نهایت پونزده قدم برداره 

  ؟
  خب منم به خاطر اون تمام این راه رو تا اینجا اومدم.

یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم هرطور هست خودمو با زور ارووم نگه 
  دارم.

اون نبوده که مریض شده. و باز این هم تقصیر اون نیست که این تقصیر 
  یکی از بزرگترین مشتریهاشه. "کینان سیلورمن"این مرد یعنی 

در حقیقت این مرد دلیله اینه که فروشگاه لیال هنوز پابرجاست و کینان 
  خیلی دقیقه.
  مثل ساعت.
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ارسال از اون دسته مرداییه که هیچ کمکاري و بهونه اي من باب اینکه 
هاش تاخیر داشته باشه یا کال از دست رفته باشه رو حتی به قیمت اینکه 

  فرستنده بیمار باشه هم به هیچ عنوان قبول نمیکنه.
  من هرکاري بري دوستام میکنم.

  خصوصا لیال. 
حتی بابتش شجاعت اینو پیدا کردم که به یکی از بزرگترین شرکت هاي 

زرگان متکبر گل هاي هفتگیش رو بیام و براي این با ییسهامی امریکا
  تحویل بدم.

  و باید بگم که من از مغرور هاي متکبر متنفرم.
  .واقعا هستم

من مردایی که براي زندگی خودشون با دستهاي خودشون کار میکنن و  
زحمت میکشن رو ترجیح میدم و با این مورد که یه کمم کثیف میشن هیچ 

  مشکلی ندارم.
زدم و چند تا کلمه ي خفه که میگفت بیا داخل رو چند ضربه به در روبروم  

  شنیدم.
با دیدنش تمام کلماتی که تو دهنم اماده داشتم بعد با مردي روبرو شدم که 

  رو قورت دادم.



وقتی که لیال باهام درباره ي کینان سیلورمن حرف میزد ، اون رو برام  
  .وادشبیه کابوسی توصیف کرده که فقط هر کاري رو در حد کمال میخ

  این مرد در راس خودش یه تاجر بیرحمه.
  واقعا انتظار نداشتم که به زور حتی سی سالش باشه.

مردي که جلوم قرار داشت میتونه نظري که همیشه درباره کت شلوار داشتم 
  رو تغییر بده.

حتی با اینکه اون پشت میز کار عظیمش نشسته و تلفنش هم در گوشش 
کت و شلوارش کامال براي اون بدن دوخته  نگه داشته ، میتونی ببینی که

  شده.
  این یکی از جهنمی ترین بدنهاي جهنمیه.

  از هرچیزي که درباره ي این مرد میبینی ثروت چکه میکنه ازش.
  کفش هاش به تنهایی احتماال از مدرك دانشگاهی من بیشتر می ارزه.
 به یکی از همون مواردي که من هر چند وقت یکبار مجبورم بابتش پول

  حساب بریزم.
  اگر ثروتمند بودن براش کافی نباشه در هر حال خیلی هم جذابه.

که خیلی هات و جذابه و لعنتی انگار که از یکی از سواحل یونان به  "جدا
  اینجا اومده .



با اینکه ما در شمال غربی اقیانوس ارام زندگی میکنیم ، پوستش به طور 
ه ، و فکش جوریه که میتونه کامل و یکنواخت  برنزه ي خیلی خوشرنگ

سر براي تبلیغات مجله رزرو بشه ، و چشماي ابی تیره اش که بدون درد
  حتی از اون سر اتاق هم میتونن ادم رو مجذوب و مسحور خودشون کنن.

  
متوجه شدم که خودم هنوز در میانه ي در ایستادم و دارم نگاهش میکنم 

زخند مغرورانه برام ژست گرفته و از اونم یه ابروش رو باال انداخته و با یه پو
  پشت میزش داره نگاهم میکنه.

یک دقیقه اي میشد که در اتاق رو باز کرده بودم و همونجا ایستاده بودم 
ویه لحظه حسابی پشیمان شدم که با این قیافه ي اب چکان ناشی از باران 

 هام اومدم اینجا ، اما اون پوزخندش باعث شد که همه ي فکرها و پشیمانی
  به باد بره.

فقط به خاطر اینکه هات و جذابه دلیل نمیشه که هرچی لیال درباره اش 
  گفته هم درسته.

  این مرد فقط تو یه بسته بندي خوشگله. همین.
  

  لعنتی. چرا همه ي وحشتناك ها انقدر باید جذاب باشن اخه؟
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 نوزشونه هام رو صاف کردم و بطرف میزش قدم رو رفتم و در حالیکه اون ه
  داشت با تلفن حرف میزد من گل هارو روي میزش گذاشتم .

  خیلی خب ، کارمو انجام دادم دیگه.
  لیال رو هم خوشحال کردم.

االنم شغلش دیگه در امان میمونه ، حاال خودم شدیدا نیاز دارم که براي 
  خودم یه اندورفین تجویز کنم.

  مثال یه کوکی خوشمزه.
و برم بیرون که صصداي گذاشته شدن  دور خودم چرخیدم تا راه بیفتم

  گوشی رو دستگاه رو شنیدم.
  
  "کجا داري میري؟ "
  

  از اینکه فهمیدم داره با من حرف میزنه یخ زدم
  
  "ببخشید؟"
  
  "ازت پرسیدم که کجا داري میري؟ "



کامل برگشتم به پشتم و بهش رو کردم. داخل چشمهاش نگاه کردم و 
  ه بود رو نادیده گرفتم.لرزشی که از ستون فقراتم شروع شد

ارووم باش دختر . اون اونقدرهام جذاب نیس به جز این واقعیت که اون 
  واقعا جذاب تر از این حرفاس.

  
  "خب من گل هاي شمارو رسوندم و حاالهم میخوام برم. "
  

  دوباره پوزخندش رو زد
  
گل هاي من رسیده و درضمن گل هاي روز بعد هم طبق خواسته و نظر  "

  "ه بندي و چیده میشهمن طبق
  
  "روز بعد؟ "
  

یهو یاد این موضوع افتادم که لیال فقط هفته اي یک بار براي این مرد گل 
میاره . اگر این مرد هرروز سفارش گل هاي تازه داره فقط نمیفهمم که چرا 

  .لیال انقدر نگرانه که شغلش رو از دست نده 
  ینجا بیارم.بعدم چرا منشیش ازم خواست که خودم اونارو تا ا



البته اینکه من خودم بیام و این گل هارو رو میز این ادم بذارم اصال کاره 
چیپی نبود . اما اینکه حاال خودش جلوم نشسته و داره نگاهم میکنه قسمت 

  سختشه.
من عاشق لیالم ، اما یعنی این مرد اینهمه براي گل ها هزینه میکنه که 

  ازشون لذت ببره.
یتونه هر روز گل تازه بخره و تو دفتر کارش تحویل این حقیقت که اون م

بگیره نشون دهنده ي ثروتشه و البته من مطمعنم که در اطراف همین 
ساختمون گل فروشی هاي دیگه اي هستند که میتونن براش اینکارو انجام 

  بدن.
  
  "بله "
  

  خیلی ارووم جوابمو داد
  
  "روز بعد یعنی فردا. مشکلی داره؟"
  
  "البته که نه "
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  من بهش گفتم
  
  "فقط یه کم ناگهانی بود "
  

اون سرشو باال اورد و به من نگاه کرد . جوري که اون منو به خودش جذب 
  میکنه باعث شد که مکث کنم. 

اونم یه جوري داشت منو نگاه میکرد که انگار داره منو عین یه پازل  حل 
  میکنه.
  پرسید

  
  "چطور؟" 

  
  "این گل ها زیبا هستند "
  

  تم و من گف



و کلی کار انجام شده تا اینها چیده بشن و به اینجا برسن. اونا تا فردا "
پالسیده نمیشن و این موضوع یه کوچولو احمقانه بنظر میاد که یه چیزي رو 

  "که فقط یه روز از عمرش گذشته رو بندازي دور
  

  یه ابروش رو به حالت سوالی برد باال
  
رو میندازم بیرون؟ خب شاید با خودم فکر میکنی که من هر روز این گلها "

  "میبرم خونمون
  

  چشامو تو حدقه چرخوندم
  
شما هر روز یه دسته گل کامال جدید تو دفتر کارتون تحویل میگیرید و  "

منکه اینجوري فکر نمیکنم. اگر چه یعنی اونها رو با خودتون میبرید خونه؟ 
ل شما مرد عزبی مث پنتهوسی که شما دارید با دکور استیل و شیشه اي براي

  "حتما الزمه که با  اینهمه گل تزیین بشه
  

  لبمو گاز گرفتم و متوجه شدم که احتماال زیادي حرف زدم  ، خیلی زیادي.
  من از این مرد خوشم نمیاد. از ثروتش خوشم نمیاد.



  یا اینکه اصال و زندگیش چیکار میکنه .
من در حقیقت به خاطر اما مهم اینه که من به خاطر خودم نیومدم اینجا ، 

  لیال اینجام.
  میتونستم دهنمو بسته نگه دارم.

اقاي سیلور من ایستاده بود و به دور و اطراف دفتر خودش با لبخند نگاه 
میکرد. و سپس به پنجره ي بزرگ و عظیمی که سرتاسر شیشه و استیل بود 

  خیره شد.
  
  "حق با توئه "
  

  اون گفت
  
  اما نمیذاریم اونها اصراف بشن . من اونهارو نمیبرم خونه ام. "
بعضی وقتا کارمندام اونها رو جا به جا میکنن و به بخش هاي دیگه شرکت  

  میبرن. 
اما من چیزهاي مختلف و مهیج رو... هر روز دوست  دارم.اگرچه اگه یه 

  "چیزي واقعا زیبا باشه ، من اونو حتما با خودم میبرم خونه.
  



و حاال به این طرف میزش رسیده بود و موقع  موقع حرف زدن راه افتاده بود
  گفتنه حرفهاش داشت به بدن من نگاه میکرد. 

یهو به خودم اومدم که احتماال اون خیلی وقته درباره ي گل هاي روز  
  میزش حرف نمیزنه . یعنی... داره منو میگه؟

  خیلی فکر خنده داري بود. 
ه خاك و گل پاچیده چند تا لک من موقع درست کردن دسته گل رو لباسم

ن و تازه یه سوراخ رو زانوي شلوار جینم بود ، و دیگه مونده بود بود و هنوز
بهتره به موهاي وحشتناکم که باالي سرم گلوله کرده بودم و بارون هم 

  حسابی خیسش کرده بود و ازش اب میچکید اشاره نکنم.
 ردم اصالمن اغلب اصال اهمیتی نمیدم که چطور بنظر میرسم یا اینکه م

  درباره ام چی فکر میکنن.
  اما مردي شبیه کینان سیلورمن ؟

  این ادمها به ظاهر اهمیت زیادي میدن.
  واضحا.

  
یا گل هاي یک روزه اون رو ازار نمیدن یا اگر یکی به جذابیه مردي مثل 

ایشون هست که به من با این قیافه نظر داشته باشه پس میشه گفت که یه 
  .چیزي اینجا اشتباهه
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  اما اون مرد با یه اشتیاق خاصی هنوز داره نگاهم میکنه.
و من از عکس العملی که پروانه هاي داخل شکمم دارن و دارن دورهم 

  پرواز میکنن و دائما داره شکمم گرمتر میشه متنفرم.
  گلوم رو صاف کردم.

  و گفتم
  
  "شاید باید قاطیشون کنید"
  
  "یه کاکتوس یا یه همچین چیزي بگیریدیا  "
  

  خب دوباره اون پوزخند برگشت.
  این مرد خودشو زیر پوستم جا کرده و من نمیتونم نادیده اش بگیرم.

  
  "یعنی میگی یه چیز خاردار بگیرم تا همیشه شمارو به یاد بیارم؟ "
  
به  یبزنیه چیز خاردار بگیري که همیشه پیشت باشه و یا اینکه مثال  "

  "تا باد اضافی خودتو بترکونی خودت



  
  ن همراه با ازاد کردن نفسم این حرف رو نجوا کردم.م

به خاطر اینکه تنها فضاي بعد نفسم به طور کامل تو ریه ام حبس شد 
  باقیمونده بینمون رو با یه قدم پر کرد واومد جلو.

  
  اتفاقا من چیزاي خاردار رو دوست دارم.  "

  هر چیزي که داراي لبه اس بنظرم هیجان انگیزن. 
  جالبن.

  ربفردن.منحص 
بسیار جالبتر از دسته گل هایی هستن که بنظر خیلی هم زود خراب  

  "میشن
  

وقتی که چشماش رو از رو من برداشت و به گل هاي روي میزش دوخت 
  من اونموقع تونستم نفس حبس شده ام رو ازاد کنم. 

من هم نگاهش رو دنبال کردم و بعد دیدم که نصف دسته گل انگار که 
  ده.فشرده و خراب ش

  لعنتی. 
  من خیلی مراقب بودم.



  این یکی از مواردي بود که لیال درباره اش بهم گفته بود:
  اقاي سیلورمن از چیزایی که خراب شدن یا اسیب دیدن اصال خوشش نمیاد.

  
  "بابت اسیب اون قسمت از گل ازتون معذرت میخوام "
  

  من این حرفو زدم و بنظر میرسید که چقدر سخت دارم نفس میکشم
  بدنم نیاز داره که همین االن جمع و جورش کنم تا یهو ولوو نشم.

  چشماش دوباره قفل چشماي من شد ، سایه اي عجیب و زیبا از رنگ ابی.
  
  "با هینام زنده میمونم "
  

سریعا دور زد بطرف میزش و من باز حرکتی نکردم ، به خاطر اینکه اصال 
  بخورم.بنظر میرسید که اگر هم بخوام نمیتونم تکون 

  اول صداي تکان خوردن چند ورق کاغذ و بعد هم صداي نوشتن اومد.
وقتی که دوباره بطرفم برگشت یه پاکت نامه تو دستش بود و اون پوزخند  

  جذاب و کوفتیش هم روي صورتش بود.
  

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما : 



  "این چیه؟ "
  
  "پرداختی "
  "اوه "
  

ي اون  هچون نگاهم گرفتار نگاه خیر این تنها چیزي بود که میتونستم بگم
  شد.

من فکر میکردم که تا همین االن هم به لیال پرداخت شده ولی خب اینم  
  خوبه دیگه.

  
  "ممنونم "
  

  الزمه که همین االن گورمو از اینجا گم کنم.
نزدیک شدن به این مرد باعث شده که سرم به دوران بیوفته و خیلی هم  

نم چرا انقدر گرمم بشه و بدون هیچ دلیل لعنتی اي دیگه اي من نمیدو
  وسوسه اش شدم.

  به سختی چند تا کلمه ي مختصر گفتم



  
  "روز خوبی داشته باشید"
  

  و سریع از دفترش زدم بیرون و پریدم تو اسانسور.
  قلبم داشت میپرید بیرون و نفسی نداشتم. این دیگه چه کوفتی بود؟ 

  اون فقط... چیزي نبود که من انتظارشو داشتم.
  همش همینه. 

  ور پشت سرم بسته شد و خداروشکر که ایندفعه تنهام .در اسانس
  در پاکت نامه رو باز کردم.

  داخلش یک چک پنجاه دالري و یه برگه ي دست نوشت قرار داشت
  

{ یه تجربه ي به یاد ماندنی از تحویل کاال بود. از لیال ممنونم . به من 
  ت.خوبیساز بسیاري جهات سرمایه گذاریه ثابت شده که کار کردن با تو 

  کینان.سیلورمن}
  

  قطعا اون چیزي نیود که من انتظار داشتم.
  



  
  

  فصل دوم
  

  جاستین
  
  "خیلی مسخره اس "

نفسمو کالفه فوت کردم و در همون حال هم تابه رو زیر شیر اب گرفتم تا 
  پرش کنم.

  
  "واقعا اینجوري نیست "
  

  .لیال از روي کاناپه دوباره با من مخالفت میکنه و سرفه میکنه
و من وقتی که صورتمو از روبروش برگردوندم و اون نمیتونست منو ببینه 

  چشمامو تو حدقه چرخوندم.
  

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما : 



به عنوان نکته اي... مثل فراتر از ولخرجیه. حتی براي شخصی به  "
  پولداریه اون.

نمیدونم که اصال قراره تعریف باشه یا توهین. اما بنظرت این یه حرکت 
  قدرتمندانه نیست؟

  به من نشون بده که استطاعت مالی هر چیزي رو داره؟ میخواد 
  میخواست منو بترسونه که اون گل هاي لعنتی خورد شده بودن؟

  من هنوزم بابت اونها متاسفم.
  این انگار... کارشه؟ 

مثل اینکه بگه من میخوام با شما یا سخاوت و بزرگواري رفتار کنم هرچند 
  "که شما جلوي من دهنتو بسته نگه نداشتی

  
  من مکث کردم و لیال دوباره سرفه کرد.

  
  تو جدا به این چیزا فکر کردي؟ "
واد ، خشاید اون واقعا میخواسته که بهت انعام بده. اون گفته هر روز گل می 

  تجربه هاي جدید رو براشون ارزش قائله.  بنابراین بدیهیه که اون 
  "من ماه هاست که دارم براش گل میبرم



  
   "دقیقا! "
  
  داد زدم.من  

  
  "و اون قبال هرگز همچین انعامی هم به تو نداده "
  

  حاال نوبت لیال بود که برام چشماشو بچرخونه
  
  اون همیشه به من انعام میده جی. "

  "خب نه به اندازه ي پنجاه دالر ولی به هرحال انعامم رو میده
  
  "متوجه اش نشده بود. "
  

  دم که جوش بیاد .همینطور زل زده بودم به قابلمه و منتظر بو
  دوست نداشتم این حرفو بزنم

  



میدونی چیه؟ خیلی برام غیر قابل باوره که تو قبال درباره ي اینکه این "
   "مرتیکه چقدر جذابه به من حرفی نزده بودي

  
  "بهش اشاره کرده بودم "
  
نه شبیه مدل هاي جی. کیو ( مدل هاي  .نه اونجوري که واقعا بود "

  سکسی) . 
و برام بگو که چه جوري توصیفش کردي که جلوش وایمیستی و  حاال بیا

  "تنت داغ نمیشه
  

وقتی که برگشتم و به لیال نگاه کردم میتونم بگم که صورتش داشتا از خنده 
  منفجر میشد.

  
  "چیه؟ "
  

لیال یهو منفجر شد شکمش رو گرفت اما سرفه جوري خفه اش کرد که از 
  خندیدن پشیمون شد.

  

@romane_sahnedar



ه دونه خنده ام نمیتونم بکنم. چقدر ازر دهنده اس. ترو خدا اوه خداي من ی"
  "بس کن

  
  "متاسفم . من نمیخواستم بخندونمت ولی "
  
ه  معنیش این نیست کمیدونستم که نمیخواستی منو عمدا بخندونی اما  "

  "حرفت بامزه و خنده دار نیست
  

  اینطوري حرفش رو تموم کرد.
دن وسایل سوپ خونگی اي که داشتم دونه به دونه شروع کردم به اماده کر

  براش اماده میکردم.این هم یکی از ویژگی هاي منه.
  
  "خوشحالم که حداقل میتونم نتورو با مریضیه خودم سرگرم کنم "
  

  بیشتر از خنده داشت سرفه میکرد.
  



ممنونم که گل هارو تحویل دادي . واقعا این یکی رو بهت مدیونم . ببینم  "
  "فردا چه گلی میخواد؟اون نگفت که براي 

  
  "نه"
  

  سرمو تکون دادم.
  
  "خیلی خب. حتما تا فردا خودش برام ایمیل میکنه. "
  

من حرفی درباره ي ماجراي کاکتوس دیگه به لیال نزدم . حاال که فکرشو 
  میکنم اگه نگم هم بهتره چون بفهمه حتما باز میزنه زیر خنده.

اتفاق افتاد و کل برخوردمون که اما به هر حال حاال که به کل اونچیزي که 
  ارووم میشم. نگاه میکنم ... حس میبکنم که نا

 و هرگز تا حاال با مردي مالقات نکرده بودم که بتونه تو مدت زمان کوتاه
  باشه و از تعادل خارج کنه. چند دقیقه اي منو ناك اوت کرده

اینکارو و من حتی هیچ نظري ندارم و نمیدونم که اون مرد چطور قادره که 
  باهام بکنه.

  



  "فک میکنم کینان واقعا رفته زیر پوستت. اینطور نیست جی؟ "
  

  لیال ازم پرسید
  
  "اره. "
  

لیال روي کاناپه باالتر نشست و اینجوري من میتونستم از جایی که تو 
  اشپزخونه بودم راحتتر ببینمش.

  
  "تا حدي انتظارشو داشتم اما راستشو بخواي نه انقدر  "
  
  "رت چیه؟منظو "
  

  لیال بهم لبخند زد. 
  
منظورم اینه که دقیقا تو زنی هستی که نمیتونی نفرت و توهین کردنت  "

رو به طبقه ي باالتر هیچ وقت پنهان کنی. منظورم اینه که تو زنی هستی 



که به معناي واقعیه کلمه زندگی خودتو درگیر افراد مسن کردي و حتی با 
  یکنی. کمک به اونها زندگیتو تامین م

من حتی فکر نمیکنم که تو یه دست لباس فانتزي هم براي خودت داشته 
باشی . تو هیچوقت از اینکه لباس هاي بلند و براق بپوشی و با ادم هاي 

تریپ کت و شلواري قدم بزنی و راه بري و یا حتی دور و اطرافشون بگردي 
  ، خوشت نمیاد. 

  "تورو پیچ و تاپ داده باشه اخه؟ اما اینم نمیفهمم که چرا کینان باید انقدر
  
  "خیلی خب... "
  
  من گفتم 

  
  "من فقط...من فقط عادت ندارم که مردم باهام چنین کاري کنن "
  
  "هستی »دوشیزه استوار« تو خب منم همینطور .  "
  



یکی از لقب هاي قدیمه که  »دوشیزه استوار« زبونم رو براش دراز کردم. 
اینکه اون همیشه بهم میگفت که هیچی خودش بهم داده بود به خاطر  

  نمیتونه تورو تکون بده.
منم امیدوار بودم که این حرفش درست از اب دربیاد  اما اون متوجه این 

  یه صخره ایه که من رو ثابت نگه میداره.  موضوع نیست که خودش 
به خاطر همینه که من هرکاري براش انجام میدم. که شامل تحویل گل به  

  بازرگان کت و شلواري دنیا هم میشه. سکسی ترین
  
  "کار روزمره ات چطوره؟ "
  
  لیال ازم پرسید 

  
  "خیلی خوبه . نرمال و روتین . اخیرا هم مشتري جدید نداشتم "
  

  بهم لبخند زد
  
  "و مشتري دوست داشتنیت چطور؟ "
  



  "اون فوق العاده اس . فردا میرم و میبینمش  "
  
عالقه ي من تو زندگیه البته به جز یکی از شخصیت هاي مورد  » رز« 

  لیال.
اون در حال گذروندن دهه هشتاد زندگیشه و هنوز انرژیش از من تو این 

سن بیشتره. اما تو راه رفتن مشکل داره و براي همینه که ما کمکش 
. رز یه توانایی عجیبی داره و میتونه موقعیت هات رو ببینه و بهت میکنیم

  ت حتی نمیدونی که بهشون احتیاج داشتی.پیشنهاد هایی میده که خود
من تمام مدت باهاش شوخی میکنم و همیشه هم بهش میگم که رز تو یه  

غیبگو هستی. و البته متوجه این نکته هم شدم که اون هیچوقت حرف منو 
  مبنی بر غیبگویی رد نمیککنه و باهام مخالفت نمیکنه.

ه تنها شخصی باشه که نظرهاي من به این چیزها اعتقاد ندارم ، اما رز میتون
  منو عوض کنه که البته تا حاال هیچکس دیگه هم نتونسته .

نمیدونم شاید به خاطر اینه که مدت هاس کسی پیشش نیست و االن هم 
  کسی نمیتونه فازش رو تغییر بده اینجوریه.

  .»خانم استواره« اما بنظرم در حقیقت رز 
  



یه کم بعدش شروع کردم به سوپ شروع به جوش اومدن کرده بود منم 
  مرتب کردن اشپزخونه.

  
  "فردا چند تا مشتري داري؟ "
  
  "دوتا. چطور مگه؟ "
  
  نمیدونم که دوست داري یه کم بیشتر از انعامی که گرفتی دربیاري یا نه؟  "

  "من فردا حتما میرم سر کار اما میتونی بیاي و بهم یه کم کمک کنی؟
  
 گه تا قبل ازح زود هستند و من احتماال دیم صباره حتما. هر دوتا مشتری "

  "ظهر میتونم اونجا باشم
  
  "واقعا ممنونم. بهت مدیونم جی "

  (جی: مخفف اسمشه)
  

  خندیدم. 



مشکلی نیست. اما لیال واقعا الزمه که تو یه نفرو استخدادم کنی که تو  "
  کارات کمکت کنه .

 برام نیست که کاريمن کاري برام نداره که انجامش بدم . خودتم میدون ی 
  اما خب ببین روزهاي بیماري همیشه پیش میان. 

قدر کافی مشغله داري و فک کنم االن دیگه به اندازه ي کافی ه توام ب
  "درامد داري که یه نفر دیگه رو به عنوان دستیار براي خودت استخدام کنی

  
 لیال خیلی خوش شانس بود که وقتی مریض شد که کارهاش رو انجام داده

  بود . تونست اخر هفته و امروز رو استراحت کنه . 
به جاي اینکه  بابت بیماریش سه روز رو از دست بده و از کارش بشه فقط 

  ك روز رو از دست داد.
  از اون لطف هاي کوچک .

البته اون چند روز در هفته براي چند ساعت کسی رو میاره که کمکش کنه 
  تا بارهارو جابه جا کنه . 

  همین کافی نیست.اما فقط 
  
   "اره "
  



  ناله اي کشید . ما قبال این مکالمه رو باهم داشتیم.
  
  میدونم. "
میخوام تا چند ماه اینده که پوشش بیشتري از نظر مالی پیدا کردم اونوقت  

دنبال یکی بگردم. اگر سیلورمن مشتریه من بمونه ، اونوقت قطعا میتونم که 
  یکی رو استخدام کنم. 

  "که اون بابت سفارش هاش پرداخت میکنه واقعا خوبه مقدار پولی
  
  "خب پس انگار سیلورمن نقش مهمی تو اینده ي شغلیت داره "
  
  "اوهوم "
  

  من سرمو تکون دادم
  
وشحالم که ان موضوع رو قبل از اینکه امروز  من رو واقعا خیلی خ "

ممکن  .بفرستی اونجا بهم نگفته بودي. چون احتماال از این هم بدتر  میشد
  "بود رو کف دفتر کار خوشگلش استفراغ کنم



  لیال یه دستشو برام تکون داد.
  
همه چی خوبه جی. تو خوبی. اون ممکنه که جذابترین مشتري باشه اما  "

  "حقیقت اینه که اون هنوز انسانه و همه ي انسان ها هم اشتباه می کنن
  

ه سته ادمهایی باشون داولی بنظر من کینان سیلورمن به نظر نمیاد که از 
  که بابت من اشتباهی مرتکب بشه. یا اینکه اشتباه هارو تحمل کنه.

تنها دلیلی که فکر میکنم در این مورد واضح بود فقط اون یادداشت داخل 
  پاکت بود.

نمینوشت که  خودش تو پاکت اگر میخواست که لیال رو فردا اخراج کنه
  تجارت با اون سرمایه گذاري خوبی بود.

  ل این یه خبر خوبی بود.حداق
با تعجب فراوان متوجه شدم که خیلی غیر ارادي شروع کردم پرسه زدن در 

  اطراف و تمییز کاري.
عادتی که وقتی عصبی هستم یا مغزم ارووم نمیگیره شروع میکنم به انجام  

دادنش. البته این حالتم با توجه به مریض احوالیه لیال یه نعمته که حداقل 
  ب میشه.خونه اش مرت

  خندیدن کردم.  خیلی نرم شروع به



سپس به طرف انبوه مجله هایی که برداشته بود و همینطور رو هم تلنبار 
کرده بود رفتم. اونها همینطور رو میز قهوه خوري ریخیخته بود و نصفشونم 

  ریخته بود روي زمین.
همینطوري که داشتم برمیداشتمشون عکس چند تا تبلیغ روي جلد مجله  

رو هم نگاه میکردم. تبلیغات ادکلن با مردان لخت و سیکس پک دار که ها
  ه خیره شده بودن و سعی در فریب مردم رو داشتن.لبه بیرون صفحه ي مج

  در حالت عادي خب این تبلیغ ها کارامده و جواب میده.
ه کچیزي که میتونم بهش فکر کنم این حقیقته اما در حال حاضر تنها 
ته اینه نک که بهت زل بزنن وکینان سیلورمن نیستن  هیچکدوم این مردها

  من حتی بدن اون رو هم ندیدم. که
نیازي هم ندارم که ببینم چون همینطوري هم مطمعنم که اون از همشون 

  هات تره و بقیه جلوش لنگ میندازن.
با این فکرا حس شرم از قفسه ي سینه ام باال میاد و عین رژگونه ي سرخ 

  از فکرم بیرون میکنم.  یشه و اونوگونه هام قرمز م
  در هر حال این کارو باید بکنم چون اون مرد نباید تو فکر من باشه.

  اون خیلی از خود راضی و پرافاده و فقط ... اوه.
  یه کم به سختی همه ي اون مجله هارو مرتب روي هم چیدم .

  چشماي لیال گشاد شدن



  "تو خوبی؟ "
  
  "خوبم "
  

  . من گفتم و لبخند زدم
من فقط گرفتار خاطرات از گیج کننده ترین برخوردي که تا حاال تو زندگیم 

  داشتم ، شدم.
  
  "سوپ داره میجوشه ، زود اماده میشه "
  
  "بوش که فوق العاده اس "
  

  لیال اعتراف کرد.
  
  "احتماال همینجوري میشه! "
  

  بلند شدم تا سوپ رو چک کنم ، و کینان رو از ذهنم بیرون کنم.



  قط یه مرد جذابه .اون ف 
  نه بیشتر.

  اون خیلی از خود راضی و پولدار و خودخواه بود.
فقط به خاطر اینکه لیال براي اینده ي شغلیش به اون مرد احتیاج داره به 

  این معنی نیست که منم باید بهش احتیاج داشته باشم.
  و من نمیخوام که هرگز دوباره اونمردو ببینمش.

  
  

  فصل سوم
  

  کینان
  

  م دوباره اون زن رو ببینم. میخا
این فکر دقیقا از همون وقتی که پاشو از در دفتر بیرون گذاشت ، به سرم 

  افتاده و داره منو ازار میده.
و هر وقت که چشمم به اون دسته گل لعنتی روي میزش میوفته یادش  

  میوفتم.



  مدت زمان زیادي از ترك سیگارم گذشته اما االن نمیتونم ولش کنم.
اي زیادي دارم که باید انجام بدم اما با اینجوري که دائم دارم تو کاره

  خاطرات پرت میشم اصال نمیتونم کاري از پیش ببرم.
  داقل با فکر بهش احتمال داره که یه کم ارووم بشم.ح

  به طرف بار قدم زدم و براي خودم یه لسوان ویسکی پر کردم.
  دود نرم و صاف سیگار روي زبانم بود.

همین لیوانی که تو دستمه از حقوق سالیانه ي بعضی از  نه ي فقط هزی
مردم هم بیشتره.اما من براي زندگیم بهترین هارو میخوام و این عادت رو 

  هم با تجارتی که خودم براي خودم انجام دادم بدستش اوردم.
ه ي لوکسترینه هر چیزي طره که من االن میتونم از پس تهیبه همین خا

  ویسکی ، بربیام.مثل همین لیوان 
اون گل ها دوباره چشمامو بطرف خودشون کشوندن. خصوصا همون شاخه 

  گل شکسته.
در حالت عادي من اصوال بابت این نقص عصبانی میشدم ، اما االن این گل 

  کسته خودش برام مثل یه نشونه ...ش
  این گل شکسته برام یه دلیلیه که اون بیاد و همینجا دوباره جلوم بیایسته.

مزمان که بطرف کاغذ هاي پخش شده روي میز کارم چرخدم ، اه ه
  کشیدم.



مدارکی مربوط به توسعه ي قسمتی جدید از شهر ، اما لگاریتم هایی وجود 
  دارن که ما تو این مورد باید از طریق اونها عمل کنیم. و همچنین مجوز ها.

  تخریب کردن. مجوز هاش.
  مجوز هاش. تدارکات زنجیره اي گرو ه ها. و باز هم

  و تازه ساخت و ساز.
  شبهاي این دنیا دیگه بنظرم هیجان انگیز نیستن.

  اما میخوام که هیجان انگیزش کنم. 
  

  مطمعنم که اگر اون دختر اینجا باشه همه چیز جذاب میشه.
اون دختر مثل اتیشه و من دلم میخواد که اون اتیش منو بسوزونه. خیلی 

مون چیزي که من این روزها بندرت میتونم جسور و بی االیش بود ، دقیقا ه
تو اطرافم ببینم. من اصال عادت ندارم که کسی بیاد و احساس واقعیشو بهم 

  نشون بده چون هیچکسی اینکارو نمیکنه.
  من رییس هستم. 

  یه بیلیونر. 
هرکسی که میاد طرفم یا یه چیزي از من میخواد یا براي یه چیزي بهم  

ا من نتیجه اش این میشه که هرگر به خواسته اش نیاز داره ، و مخالفت ب
  نرسه. 



  یا شایدم این چیزیه که اونها درباره ام فکر میکنن.
امروز اهانت و بی احترامی اشکار اون دختر به خودم و ثروتم نه تنها که 

  ناراحتم نکرد بلکه حسابی هم سرحالم اورد.
  فریبنده و جذاب. 

  من بیشتر ازش میخوام.
  داستان این دختر و دلیل نفرتش از ثروت رو بشنوم.میخوام که  

مطمعنما که اون براي این رفتارش حتما دلیلی داره. ادما همیشه 
  همینجورین. 

  تلفن روي میزم زنگ خورد و من اهی کشیدم.
حتما براندونه ، حاضرم شرط ببندم. یکی از افرادیه که میتونه این وقت شب 

داره به مدارکی که مشابهش روي میز  بهم زنگ بزنه خودشه. چون اون هم
  کار منه ، نگاه میکنه.

  
  "سالم براندون "
  
  "تو میدونستی که منم؟ "
  

  بنظر سرگرم چیزي میومد. براندون



وو در همون حال هم ریز خندیدم و یه جرئه از ویسکی تو دستم رو نوشیدم 
  خودم روي لبه ي میز کارم نشستم.

  
دومون معتاد به کارمونیم. البته که من خب امروز دوشنبه اس و ما هر  "

  "میدونستم تویی چون فقط این موقع شب تو به من زنگ میزنی
  

  براندون خندید و بعد گلوش رو صاف کرد
  
  میگم تو نگاهی به نقشه هاي این پروژه انداختی؟ "
  "فکر میکنی که ما قراره بهشون فشار بیاریم؟ 

  
  اخم کردم

  
  "م؟چرا باید همچین کاري بکنی "
  



چون براي پاکسازي زمین براي شروع ساخت باید چندین جا به جایی  "
صورت بگیره . یه فضاي سبز هم باید تخریب بشه. من منظورم این نیست 

  که پروژه رو متوقف کنیم فقط میخوام بدونم که تو چی فکر میکنی؟ 
  "فکر میکنی که با این کارها از اون جنگ و جدل ها بپا میشه؟

  
و داشتم می گشتم تا وقتی که صفحه ي مورد نظر با جزئیات نقشه کاغذ هار

  ي این پروژه ي جدید رو که میخواستم ، پیداش کردم. 
  باید یه ساختمان قدیمی رو تخریب کنیم.

  قدمت اون ساختمان مربوط به قب از سال هزارونهصد میشه.  
  من اونجارو دیدم. و اون ساختمان فوق العاده اس.

ر داشتیم که اونجا بازسازي کنیم ولی هزینه ي بازسازي اونجا ما اول در نظ
بیشتر از قیمت خود ساختمان درمیاد. از اول شروع کنیم سریعتر پیش میره . 

  و البته یه پارك کوچیک هم تو این پروژه از بین میره.
  
  "بنظر همه چی خوبه "
  

  به براندون گفتم



میشه همش به نفع همون  مقدار سودي که از توسعه ي این پروژه جمع  "
جامعه ي محلیه و در ثانی به ساکنین ساختمان هم بابت خرید خونه هاشون 

  "و جا به جایی مبلغ خیلی خوبی پرداخت شده
  
بعضی از این گرو هاي حفاظت از محیط زیست خیلی وقتا این حرفهاي  "

  "منطقی تو گوششون نمیره
  
  صداش نگران بود 

  
  "چی شده براندون؟ "
  

دون اول یه صدایی که میگفت از حرفی که میخواد بزنه مطمعن نیست بران
  در اورد و سپس گفت

  
هیچی قطعی نیست . فقط چند تا شایعه شنیدم که یکی از این گرو ها این "

پروژه ي مارو هدف قرار داده. البته بازم میگم دلیلی براي متوقف کردن 
  "در موردش میدونستی پروژه ي ما نیست ولی این چیزي بود که توام باید

  



  "حق باتوئه "
  

  من بهش گفتم
  
خوشبختانه این یکی قراره اونقدر سریع پیش بره که که تا اونها بیان و  "

  خودشونو درباره ي چیزي سازماندهی کنن ما کارمونو تموم کردیم. 
به شرط اینکه مجوز هاي باقیمونده سریع تر صادر بشه  ، رزومه ي ما هم  

  فته برنامه ریزي شده. براي مدت دو ه
  "فردا اونها رو یه کم تحت فشار قرار بده » مارسی« البته مجبورم که بگم 

  
  "خوبه "
  

  براندون گفت و
  
  "من هر چیز دیگه اي که شنیدم حتما بهت خبر میدم "
  
  "حتما همینکارو بکن "



  
  من گفتم و خندیدم

  
  "حاال پاشو و برو خونه ي لعنتیت "
  
  "ه شرطی که خودتم پاشی و بريباشه میرم اما ب "
  

هر دومون میدونستیم که هیچکدوممون دفتر کار رو هیچوقت براي اینکه 
  بریم خونه زود ترك نمیکنیم.

  ، ارزو میکردم که اي کاش میتونستم. اما ، اه
به خاطر اینکه اون شاخه ي گل لعنتیه شکسته دوباره چشممو گرفت و  

بی نام و نشان پر کرده. من یه ادمه کله دایره ي افکار من رو از اون دختر 
  خرم و این واقعا یه حقیقته .

  من حتی اسم اون دختر رو هم نپرسیدم.
  تنها چیزي که ازش برام باقیمونده فقط یه تصویر ذهنی فوق العاده ازشه.

اب چکون و خیس و بنظر میومد که در حد جهنم عصبانی هم هست. 
هرحال  جذاب و گیرا اومده ، اما به خودمم نمیدونم که چرا انقدر بنظرم

  بنظرم اومده.



اصال نمیتونم به یاد بیارم که اخرین بار که کسی انقدر عصبانی وارد دفترم 
  شده کی بوده. 

میزنن به صورتشون که  ر میشن ماسک هاییهمعموال افرادي که اینجا ظا
ن انگار دارن تماما از وجود من لذت میبرن تا بتونن من رو جذب خودشو

  کنن. 
تیشرت نازکش که تمام خطوط منحنی بدنش رو سخاوتمندانه به نمایش 

گذاشته بود و همچنین سوتینش که به خوبی معلوم بود . البته من مطمعن 
  نیستم که خودش عمدا قصد نشون دادن سوتینش رو داشته .

  ببینم. رم که بتونم جزئیات بیشتري ازش روو من امیدوا
اون دختر رو با تمام جزئیاتش ببینم ، از همون میخوام که هر قسمت از 

جایی که موقع سرکشی و پررویی کردن صورتش توهم رفته بود تا زمانی 
که موقع زل زدن بهم حتی خودشم متوجه نشده بود که لباش از هم نیمه 

  باز مونده بودن.
من تونستم که توي چشماي سبز جذاب و خوشگلش حس کنجکاوي ،  

  ببینم.شهوت و هیجان رو 
ار نفسش بند اومده و فقط میتونم امیدوار باشم یه لحظه اومد که انگ بنظرم 

  که اون حالتش به یه چیزي درباره ي خود من مربوط بوده باشه.
  



لعنتی هیچکاري نمیتونم بکنم فقط نشستم و دارم به اون فکر میکنم. من 
  .باید دوباره ببینمش. هیچ سوال و حرفی هم وجود نداره 

  وجه به کارفرمایی هم که داره بنظر کار راحتی میاد.با ت
  مغزم اماده شد تا نقشه هاش رو بکشه. 

  
من تو تمام زندگیم براي خواسته هام تالشکردم و کار کردم و به همشون 

  هم رسیدم.
لیزر افکار و اهدافم رو روش متمرکز کردم. این دختري که االن من 

بشم و تمام تجمالت و ثروتی میخوامش و خونه ي شخصیم که خودم صاح
رو که من دارم و بنظر میاد اون دختر ازشون متنفره رو همشون نتیجه ي 

  جاه طلبی هاي منه.
  من چیزي رو که میخوام ولش نمیکنم .تمام هدف هام رو بدست میارم . 
  و در حال حاضر هدف من دوباره دیدنه اون دختره. 

 و همین، بین ما وجود داره  یه چیز خاصیبه خاطر اینکه من فکر میکنم 
موضوع که بینمون به این سرعت احساسی بوجود اومده بنظرم یه مورد 

  نادره. 
  اره ، من دوباره میبینمش. 



اینبار حتما سعی میکنم تا اسمشو بفهمم. میخوام بهش نشون بدم که همه 
  چیزهایی با این نوع زندگی همراه خیلی هم بد نیست.

  
  

  4فصل 
  

  جاستین
  

خسته گیر طبقه ي چهارم رسیدم صداي ناله و زاریم دیگه  بهکه  وقتی
  دراومده بود بیرون .

این ساختمانهاي قدیمی اسانسور ندارن  و بعضی اوقات که مواد غذایی اي 
که خرید کردم خیلی سنگین میشن و براي باال بردنشون مجبور میشم پله 

و م بسته هاي خرید رو ترو چندین بار باال و پایین کنم. در ثانی نمیتون ها
پیاده رو بذارم تا یه سري رو ببرم باال و دوباره برگردم پایین چون دزد 

  اونهارو میبره. 
خب باید بگم که من یه بار تجربه ي همچین اشتباهی رو دارم و هرگز  

  دوباره مرتکب نمیشم.



و ربنابراین وقتی که وسیله هام سنگینن و تعدادشون زیاده اول همه ي اونها 
میارم داخل ساختمان و بعد تقسیم بندیشون مبکنم ، دسته ي اول رو روي 

پله هاي اولی میذارم و بقیه رو با خودم تا طبقه ي اول میبرم و اونهارو اونجا 
  بعد دوباره برمیگردم پایین و بقیه ي بسته هارو با خودم میبرم .میذارم 

ورزش میکنم . اما این به خودم میگم که هرباري که اینکاري میکنم انگار 
  کار براي مشتري هام خیلی ارزشمنده.

خیلی از مشتري هام با مشکالت سالمتی که دارن زمینگیر هستند و تنها 
  راه براي تهیه ي خواروبارشون بواسطه ي من انجام میشه.

  به نظرم یه کمی عرق کردن ارزشش رو داره.  
  خصوصا براي رز.

دم و اوردم هم با هر سختی اي بود کشونبلخره ، اخرین بسته ي خرید رو 
  جلوي در و بعد در زدم.

  
  "بیاتو عسلم ، دربازه "
  

وقتی که در رو هول دادم و باز کردم رز رو دیدم که تو اشپزخونه بود. 
والکرش رو گذاشته بود جلوش و براي هردوتامون دو تا فنجون چایی اماده 

  کرده بود تا برم و بردارم.



  رز خیلی خفنه.
  
  "حالت چطوره رز؟ "
  
  "من خوبم.. "
  

  اون به من نگاه کرد
  
شاید بهتر بود که امروز به چاي برات ایس تی درست میکردم. بارهاي تو  "

  "دستش رو نگاه کن ترو خدا
  

  من به روش لبخند زدم.
  
نه همینکه درست کردي بنظر فوق العاده میاد. فقط بیرون یه کم هوا "

  گرمه.
  "با ودش وا کنه که طوفان بشه یا اتیش ببارههوا نمیتونه سنگاشو  

  



چند تا از بسته هاي خرید رو جلوي یخچال گذاشتم و شروع کردم اونهایی 
که نیاز به سرما دارن رو قبل از اینکه همشون اب بشن داخل یخچال جابه 

  جا کردم.
  و سپس بقیه رو هم جابه جا کردم.

  
  "مطمعنی که کمک نمیخواي؟ "
  

نگاهش کردم که پشت میز نشسته بود. و این سوال رو با رز ازم پرسید. 
  . حالت کنایه و تعارف ازم پرسید

  
  چون هرباري که این سوال رو ازم میپرسه جواب منم بهش نه هست. 

  به خاطر اینکه من بابت این کارم حقوق دریافت میکنم. 
اون هنوز هم که این سوال رو ازم میپرسه اما یه لبخند روي لبش هست 

  ون خودش از قبل جواب من رو میدونه . چ
  میدونه که چه اتفاقی میوفته و من چی میگم.

  
  "امروز چه جور چایی اي قراره با هم بخوریم؟ "
  



نعنا. حس کردم که امروز دلم میخواد از یه رسپی سبکتر استفاده کنم و  "
  "چایی نعنایی درست کردم.

  
  "اووم. بنظر خوشمزه میاد "
  

وبار و موادغذایی که خریده بودم براش رو تموم کردم. جابه جایی خوار
همونطور که دقیقا اون میپسنده و سپس خودمو روي صندلی روبروییش 

  تلپی پرت کردم.
  
تو خیلی داري سخت کار میکنی و از خودت کار میکشی. خودت  "

  "میدونی؟
  
  "برعکس "
  

  لبخند زدم
  
  "ار میکنمفکر میکنم که من دارم دقیقا مطابق دستمزدم ک "



  رز چشماشو برام چرخوند.
  
من برسی اون  االن داري این حرفو میزنی اما وقتی که به سن و سال "

موقع با خودت فکر میکنی که باید یه کم کمتر کار میکردي و یه کم بیشتر 
  زندگی میکردي.

  "هنوزم تو همه ي اون فعالیت هاي بیخودي شرکت میکنی؟ 
  

  یه کم هم شکر به چاییم اضافه کردم. یه ابروم رو باال انداختم و
  
و اره . یه چند تا از اونهارو این هفته  . خب من براي االن که خوبم "

  "مطرحشون کردم
  

رز با دقت زیادي به من نگاه کرد. این زن هیچ نکته اي رو از دست نمیده و 
  تیزتر از هر ده نفریه که من با هم مالقاتشون می کنم.

توسط شلوغی شهر که پیوسته و دائم داره غرق گوهر هاي پنهانی که 
  تجمل و پول و کلی چیزاي جدید میشن و اینها فراموش شدن.

  این منو ناراحت میکنه. 



اینیم که سراغ چیزهاي جدید و  وقتی که دائم و پیوسته همش در حال
جدیدتر میریم و بازم به دنبال جدید و جدیدتر هاییم ، معلوم نیست که چه 

این وسط از دست میدیم . به جاي اینکه یه کم سرعتمونو کم  چیزهایی رو
  و ازشون لذت ببرم.کنیم 

  
داستان هایی که من از رز و بقیه ي مشتري هام میشنوم ارزشش خیلی 

چیزیه که من میتونستم با کارمزد بیشتر تو بعضی از شغل هاي  بیشتر از اون
  دیگه دربیارم.

بیرون از این زمینه ي االنم شاد  من همیشه خودم میدونستم که نمیتونم
باشم. کمک کردن به مردم و ایستادگی براي چیزي که بهش اهمیت میدم 

  باعث میشه که خوشحال و خوشبخت باشم.
  و من کامال مطمعنم که همیشه همینطور میمونم

  
  "تو امروز با همیشه فرق داري "
  

  رز بهم گفت و من سرمو باال گرفتم.
  



ی؟ من که احساس متفاوت بودنی ندارم. مثل همیشه چرا این حرفو میزن "
  "ام
  
  "چرا فرق داري "
  

  اون دوباره گفت
  
  "انرژیت تغییر کرده "
  

  چند لحظه ي طوالنی مکث کرد و بعد چشماش گشاد شدن
  
  "تو یه نفرو مالقات کردي "
  
  "چی؟ "
  

  پاسخ من خیلی واضح تر از چیزي بود که خودم دوست داشتم .
  القات نکردم.. منظورم اینه ، بله.نه. کسی رو م "



اما وقتی بهت میگم که اون از اون دوسته مردایی نیست که تو هم تاییدش  
  "کنی پس به حرفم اعتماد کن.

  
  رز بهم یه لبخند ژکوند زد.

  
  "امتحانم کن "
  

  من همونکاریو که خواست کردم.
ثروت براش کل ماجراي برخوردم با کینان تو دفترش رو و همچنین اون  

نامید کننده اش و جذابیت مضحکش و اون کشش لعنتی که هنوزم داره منو 
  ازار میده رو براش تعریف کردم. 

من نباید به چنین شخصی احساسی داشته باشم. و چطوریه که من نمیفهمم 
که چرا اون مرد اون انعام رو به من داد و بیشتر از هرچیزي همین برام یه 

  توهینه.
موم شد ، دوستم فقط به من نگاه کرد و سپس چاییش رو وقتی که حرفام ت

  نوشید .
  بعد از گذشت یک دقیقه بهم گفت .

  



  "تو باید دهنشو سرویس کنی "
  

چایی نعنایی اي که داشتم در میانه ي سکوت رز جرئه اي ازش مینوشیدم 
  پرید تو گلوم و تقریبا داشت خفه ام میکرد.

  
  "ی منو بکشی؟ چی؟ نه!اوه خداي من. رز . داري سعی میکن "
  
  "چرا نه؟ تو همین االن خودت گفتی که مجذوب اون مرد شدي "
  

  صورتم رو براش ساختم.
  
اون مرد دقیقا یک تنه تمام اون چیزاییه که من کل زندگیم جلوشون  "

ایستادم. من اونو فقط پنج دقیقه دیدمش و هرگز هم دوباره نمیخوام 
  ببینمش. 

  به چیز بیشتري از االنه زندگیم احتیاج ندارم. جذاب بود؟ بله. اما من 
تنها مرد جذاب رو زمین که فقط اون نیست تو دنیا هزاران مرد جذاب وجود 

  "داره که هیچکدوم هم اون نیستن. 



  
  
اما قبول کن که اینجور کششی که تو این مدت کم با اون داشتی رو با  "

  ر کن. هر کسی دیکه خیلی سخت به وجود میاد ، حرفمو باو
  من نمیگم که تو بري و باهاش قرار بذاري .

اگر اینهمه بین شما جرقه به وجود اومده ، پس به خودت یه لطفی بکن و  
  "برو دهن اون یارو روو سرویس کن

  
  براي یک دقیقه ساکت همونجا نشستم.

  کامال شوکه شده بودم. 
بود و و تیز و خشن شده نبود رز بر عکس همیشه اش امروز خیلی شوخ  

  من هرگز این قسمت از اون رو قبال ندیده بودم.
چند دقیقه طول کشید تا من تو همون حالت شوك غیر ارادیم موندم و بعد  

  که رز شروع کرد به خندیدن من از حالت فریز شده دراومدم.
  
خداي من جاستین، یه جوري رفتار نکن که انگار من یه ناتوان جنسی ام  "

  "میکنی که چطور اونهارو بوجود اوردم؟ . من بچه دارم . فکر
  



  من  هم خندیدم
  
میدونم. فقط ازت انتظار نداشتم که امروز بهم بگی برم و دهن یکی رو  "

  "سرویس کنم
  
  انقدر زندگی رو به خودت سخت نگیر.  "

جاستین ، تو این دنیا کمبود الت مردونه واقعا معذل بزرگیه . اگر یه بار 
  اونهارو گیر اوردي ، بیخودي ایراد نگیر .شانس داشتی و یکی از 

  "بگیرش و به عقب هم نگاه نکن . بعدا حسرتش رو نخور 
  

  خندیدم و یه جرئه دیگه از چاییم نوشیدم.
  
هنم نگه میدارمش. اگرچه که من دارم این نصیحتت رو همیشه تو ذ "

  میمیرم تا داستانی رو که پشت این نصیحتت قایم شده رو بفهمم.
خواد که اون داستان رو براي اثبات حرفت بهم بگی و منو تحت دلم می 

  "تاثیر قرار بدي.
  



  "یک خانوم هرگز نمیبوسه و اگر اینکارو کرد هرگز به کسی هم نمیگه "
  

  رز این حرف رو همراه با پوزخند زد.
  
اما اب دهنش رو قورت میده و اون رو هم فرو میبره. بیشتر از چیزي که  "

  امروز وقت داري، عزیزم. فکر میکنم براي 
  پس بشنو. 

یادم میاد که یکبار تو یکی از اون مهمونی هاي بزرگی که میوفته سر زبونا 
  و همه درباره اش ا هم حرف میزنن رفته بودم.

  یکی اونجا بود.  
خودت میدونی از کدوم مهمونی ها میگم دیگه . از همون لباس مجلسی 

ن چیزاي تجملی که دعوت شده ودم هاي پفدار و تاج روي سر و همه ي او
  "! بهش. کی میدونه چرا اصال دعوت بودم

  
رز ایستاد و فنجان چایی خودش رو به ارامی داخل سینک گذاشت ، یه 

  عادت دیگه اي که بین ما بود . 
به خاطر اینکه اون هرگز اجازه نداده بود که من براش ظرف هاي پذیرایی 

  رو جمع کنم.



که رز به این حقیقت که در گذشته زندگیه جذاب و   این اولین باري نبود
  عاشقانه و هیجانی و با کلی زرق و برق داشته بود ، اشاره میکرد.

این موضوع همیشه باعث شگفتیه من میشه که بدونم داستان واقعیه 
  زندگیش چیهو چطور شده که پایانش به ایینجا رسیده.

و هر بار که من خوشحاله  البته بنظر میاد که اون از جاییکه االن هست
سعی میکنم خیلی مستقیم درباره ي گذشته اش سوال بپرسم اونم یه جوري 

  منو خفه میکنه.
  اما همیشه نشانه هایی هم میذاره . 

با وجود اینکه این ساختمان قدیمیه ولی خیلی زیبا و انتیکه و هیچ شکی 
میشه . بدون ندارم که یا عالمه پول صرف هزینه هاي زندگی براي اینجا 

اینکه اشاره اي به هزینه هاي انواع خدمات و سرویس ها بکنم نمونه اش 
  خوده من.

  
   "به هرحال "
  

  رز ادامه داد
  



رو همونجا تو مهمونی  ن مردما رقصیدیم و نوشیدنی خوردیم . من او "
  تاده بود . قد بلند و بلوند و خوش بدن. سدیدمش. اونطرف اتاق ای

  وما منظورمه دیگه.خودت میدونی از کد
و من قسم میخورم که وقتی چشماي اون مرد روي من بود من داشتم  

  اتیش میگرفتم.
کی از ی اون به زیر دامن من بخزه و  فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا 

  بهترین ارگاسم هاي زندگیم رو که داشتم بهم بده.
  نکردیم .  ما مهمونی رو باهم ترك کردیم و پشت سرمون رو هم نگاه 

اون شب یکی از بهترین سکس هایی که تو کل عمرم داشتم رو برام رقم 
  "زد و ارزش رقصیدن رو داشت

  
  خودش با خودش ریز و نخودي خندید

  
  من تا بعدها متوجه نشده بودم که اون یکی از افراد سلطنتی بوده.  "

  "اگر میدونستم شاید میتونستم یه شب دیگه ام اون رو داشته باشم
  
رز ، اوه خداي من .درباره ي حرفهاي دفن شده حرف بزن. سلطنتی کجا  "

  "بود؟



  
  اون یه دستشو بران تکون داد

  
مهم نیست . نکته اش اینه که نو باید از خودت لذت ببري . حاال  اینش "

  "بیا اینجا من برات یه چیزي دارم
  
  "این همه ي چیزي بود که برام گفتی؟  "
  
  دممن اخمالو ازش پرسی 

  
  "واقعا؟ "
  
خب من میتونم جزئیات بیشتري درباره سکسمون و این حقیقت که  "

زبانش شبیه یه گردباد لعنتی بود برات بیشتر بگم. اما من فکر نمیکنم تو 
  "بخواي درباره ي زندگی عشقی یه پیرزن بشنوي

  



ذهنم هنوز درگیر این بود که اون یه شب رو با یه عضو سلطنتی گذرونده. 
  لی باحاله.این خی

مطمعنم که رز بدجنس یه عالمه جرئیات ابدار رو پنهان میکنه ولی اگر فکر 
سم ش نمیپرزمیکنه که من این موضوع رو همینجا فراموش میکنم و دیگه ا

  سخت داره اشتباه میکنه. 
  
باقیمونده ي چاییم رو تموم کردم و فنجونم رو برداشتم و تو سینک  

  بال رز به طرف اتاق مهمان رفتم.ظرفشویی گذاشتم و سپس به دن
  
  "یکی از همسایه هاي طبقه ي پایینیمون فوت کرده "
  

  رز گفت
  
اقوامش اومدن و خیلی از وسایلش رو رد کردن که بره. با خودم فکر  "

کردم که اون دوستت بود که گلفروشی داره شاید این وسیله ها به دردش 
  "بخوره

  
   "متاسفم "



  من گفتم.
  یکی از همسایه هاش فوت کردهنمیدونستم که 

  رز یه دستشو تکون داد و گفت
  
اون زندگی طوالنی اي داشت . و همه ي ما میدونیم که اون روز بلخره از  "

  راه میرسه. 
هردومون به با ارامش رفت ، و تو هم احتماال اون رو دوست میداشتی. 
  "خاطر رفتنش ناراحتیم. متاسفم نمیتونم اینو برات بلند کنم

  
ه طرف رز رفتم و دیدم که کنارش یه جعبه قرار داره. داخل اون جعبه پر از ب

  زیباترین گلدان هایی بود که تا به حال دیدم.. خیلی خیره کننده بودن . 
بعضیاشون دستساز و رنگ شده بودن. ناگهان متوجه شدم که رز درست 

  میگه. 
  لیال عاشق این رز ها میشه.

  
  شون به لیال؟تو مطمعنی که میخواي بدی "
  اینا خیلی زیبان. 



من میتونم کمکت کنم تا چند تا گیاه معطر توشون بکاري و لب پنجره  
  "بذاري

  
نه خیلی ممنون . خودم به اندازه ي کافی سرگرمی دارم. همون گل هایی  "

که تو برام میاري هم به اندازه ي کافی از عهده ي زنده نگه داشتنشون 
  "برنمیام

  
  "حق با توئه "
  

  من گفتم و خندیدم
جعبه واقعا سنگین بود اما هرجور بود تونستم بلندش کنم. چقدر خوشحالم 

  خودم ماشین اوردم. اکه امروز ب
روزهایی که بارهاي سبک تري دارم اکثرا با دوچرخه میرم و میام. اما امروز 
چون مطمعن نبودم که لیال بازم نیاز داره که براش بسته اي تحویل بدم یا 

دلم نمیخواست مثل دیروز خیسه اب بشم و به هرحال وسایل زیادي رو نه 
  باید براي رز میاوردم و تحویل میدادم. 

  به گوشیم نگاه کردم و خودمو عقب کشیدم.



دلم میخواست که امروز یه کم بیشتر بمونم تا تورو مجبور کنم از اون  "
 رو هم به لیالاقاي سلطنتی چیزاي بیشتري بهم بگی ، اما در واقع امروز 

  "قول دادم که برم و تو فروشگاهش بهش کمک کنم
  
اوه ، نگران من نباش برو و بکارت برس. همینکه هر هفته میتونم تورو  "

  "ببینم خیلی عالیه
  
  "اوکی. فقط به هرچی احتیاج داشتی به من زنگ بزن. باشه؟ "
  
  "حتما "
  

کوچولویی که من اگرچه اون هرگز به من زنگ نمیزنه . اون تیکه کاغذ 
همون موقع تا حاال  زهمون اول شماره ام رو روش نوشتم و بهش دادم ا

روي در یخچالش چسبیده و از همینجام میتونم ببنیم ولی تا حاال بهم زنگ 
  نزده.

  اگر به لیال قول نداده بودم میتونستم بیشتربمونم.
حالش  کهشاید بتونم تا اخرهفته بیام و یه سر بهش بزنم تا مطمعن بشم 

  خوبه.



کشوندن اون گلدون ها از طبقه ي چهارم تا جلوي ماشین باعث شد که از 
  صمیم قلبم خوشحال بشم که مغازه ي لیال همکفه.

رز هم احتماال از همون کسی که اومده و اپارتمان دوستش رو تمییز کرده 
  خواسته که این جعبه رو براش باال بیاره.

ت ه اي نداشتم که با چند دقیقه راندگی درساز اینجا خیلی تا گلفروشی فاصل
  رسیدم مغازه. تسر وق

  و قطعا میرسم که کمک لیال باشم.  ساعت هنوز ده و نیم صبحه
  دقیقا قبل از ظهر رسیدم.

  
اما بمحض قدم گذاشتن به  داخل مغازه ، با یه صداي جیغ دلخراش روبرو 

  شدم.
  
  "اوه خداروشکر که تو اومدي "
  
ف من دوید و بازوي من رو چنگ زد ، اونقدر یهویی بود لیال گفت و بطر 

  که نزدیک بود جعبه ي گلدون ها از دستم بیوفته زمین.
  
  "هیییی. گندت بزنن زن. ارووم باش . چه خبر شده؟ "



  
   "واي به کمکت احتیاج دارم "
  

  و لیال اینطور ادامه داد
  
  "اینا چی هستن؟ "
  
  "رز اینهارو داد تا بدمشون به تو  "
  

  چشماي لیال گشاد و گرد شدن
  
  "وااي اینا خیلی خوشگلن "
  
  داشت تالش میکرد از من بگیردشون اما من نذاشتم 

  
ولشون کن . تو هنوز خیلی خوب نشدي . خودم میارمشون. حاال بگو  "

  "ببینم براي انقدر ترسیده بودي؟



  
  کارمند نیمه وقت لیال سرشو از اون پشت دراورد بیرون و گفت» جس«
  
  "ر میکرداداشت به خاطر اقاي سیلورمن فر"
  

جعبه ي گلدون هارو گوشه اي روي زمین گذاشتم و چرخیدم بطرف صورت 
  رفیقم 

  
  "باز دیگه اون مرد چه غلطی کرده؟ "
  

لیال لبهاشو روي هم فشار داد و با نگرانی نگاهم کرد. داشت با دستاش 
  بازي میکرد.

  
  "لیال واقعا انقدر اوضاع بده؟ "
  
  بد که نه اما خیلی عجیب و غریبه. اوکی؟ ببین اون سفارش گل نداده.  "

  در حالت عادي خب اون سفارش گل میده. 



یه دسته گل بزرگ و خوشگل مثل همونکه دیروز خودت بردي و تحویل 
  دادي.

  اما امروز سفارش جدیدي داده... یه کاکتوس.  
  فقط یه دونه.

  "فقط یه گیاه کاکتوس؟اینجا گذاشتم. همینکه ... اهان مثل 
  

  {اوه گندش بزنن}
  
  "بعدم فقط این نیست "
  

  لیال ادامه داد
  
  اون خواسته که تو اونو ببري و تحویل بدي.  "

بنظر میاد که کال اون خواسته از امروز تو فقط طبق چیزي که نوشته ، 
  سفارش هاشو ببري و تحویل بدي.

  فکر کنم که حدس زده تو اینجا کار میکنی !  



ن یه کم از انتخاب کاکتوس ها میترسم چون خیلی تنوع دارن. اما م
نمیدونم اگر اون میخواد تو هر روز براش ببري و تحویل بدي پس یعنی 

تحویل هاي بیشتري میخواد  ، معنیش این نیس که این گل کاکتوس به 
  "عنوان سفارش اخر یا خداحافظی باشه که؟ اره؟

  
  کون سوراخ عوضی.

  
قت نکرده حسابی باهام بازي کنه حاال امروز میخواد که منو اون دیروز و 

  بکشونه اونجا و بیشتر باهام بازي کنه؟
با خودش فکر کرده مثل همه ي چیزایی که میخواد براي خودش داشته 

  باشه وقت من رو هم میتونه برا خودش بگیره.
در حد زیادي احمقانه ي این فکر باعث میشه دلم بخواد به صورت  

  لش یه سیلی بزنم.خوشگ
در حقیقت ، شاید اینکارو فقط به خاطر اینکه یه قسمتی از ذهنیتم رو اجرا 

  کنم براش انجام بدم.
اما از طرف دیگه اون به پیشنهادم گوش داده. پس میشه گفت که به حرف 

منم گوش کرده. شاید این مورد یه چیز خیلی کوچولو باشه اما به هر حال یه 
  چیزیه دیگه.



  "راي کاکتوس تقصیر منهماج "
  
  من گفتم 

  
یز بخره که یه چیز تتقصیر تو نیست لیال من بودم که بهش پیشنهاد دادم  "

  "و بذاره کنارش تا باد اضافیش رو باهاش بترکونه و خالی کنه
  

  پشت سرم جس از خنده منفجر شد.
  
بابتش پول بدم واي خداي من. این اندازه جهنم خنده داره. من حاضرم  "
  "ی صورتش رو تو اون لحظه که این حرفو بهش زدي رو بتونم ببینمول
  

  به لیال نگاه کردم صورتش در حالت مبهوت بودن انگار خندون میومد.
  
من حدس میزنم که این بهتره و اون فقط از قرار هاش با من خسته  " 

  "شده
  



  لیال گفت
  
  "میرم تا کاکتوس رو براش اماده کنم "
  
  "باشه "
  

  ادامه دادم من گفتم و
  
عین اینکه جناب یه اربابه و منم پیشکارش براش میبرم ولی بدش به من.  "

بهش میگم که نمیتونه هرکیو که تو دفترش پا میذاره رو فکر کنه که 
  خدمتکارشه. 

فقط نمیتونم باور کنم که اون با خودش چی فکرکرده که من کی ام و چی 
  "کاره ام

  
  م دلم توهم پیچید .چهره ي لیال ناراحت شد و من ه

  لعنت به من. 
  



  "به خاطر اینکه کار کردن براي من انقدر وحشتناکه جی؟ "
  
  مسیح. لیال.  یا "

  منظور من درکل این نبود. 
تو خودت میدونی که من عاشق اینم که اینجا باشم و بهت کمک کنم. 

کر ف پولداري حرف میزنیم که براي خود لعنتیش اینجا داریم در مورد یه مرد
  که هر کی از خودش پایینتره زیردستشه ، حرف میزنیم. میکنه 

  "این هیچ ربطی به تو و شغلت نداره
  

  لیال اه کشید و گفت
  
  "حق با توئه . درست میگی. متاسفم. من فقط ... "
  
  "فهمیدم "
  

  من گفتم
  



  "نمیخوام که ارتباط شمارو خراب کنم اون مشتریه مهمیه برات . من "
  
  "ممنونم "
  
 بره و یه کاکتوس انتخاب کنه منو بغلیال به روم لبخند زد و قبل از ینکه ل

  کرد.
  منم بغلش کردم.

بعضی از این شرکت هاي سهامی  چون نمیخواستم برم و فقط بخاطر اینکه 
  وسیله ي امرار معاش بهترین دوستم رو بفاك بدم. ، بیلونر کون سوراخن

که دفعه ي اخرش بشه بدون اما قصد دارم که برم و حسابی روشنش کنم 
اینکه شناختی از کسی داشته باشه در موردشون چی حدس بزنه و چی 

  حدس نزنه.
  بابت این یکی کامال مطمعنم. لعنتی. 

  
  5فصل

  
  کینان

  



نمیتونم رو هیچی تمرکز کنم. امروز صبح رو کال وقت تلف کردم و همه رو 
  به انتظار اون تحویل گل لعنتی بودم. 

  بگم تحویل دهنده ي کاکتوس. البته بهتره 
کامال واضح براي لیال شرح دادم که میخوام همون دختر جدیدکه دیروز 

گلهارو براي تحویل اورده بود امروز هم اون بیاره ، اما خب ممکنه که خوده 
  اون دختر نتونه اینکارو بکنه. 

 حداخل بدنم داره از شدت انرژي زیاد وز وز میکنه ، به سختی میتونم توضی
بدم. اما دونه به دونه  رشته هاي عصبی بدنم منتظرن تا اون دختر رو دوباره 

ببینم ، این زن بی نام و نشون که از دیروز تموم تصورات منو به خودش 
  معطوف کرده...

  من دیشب خواب اون دختر رو دیدم.
یک ساعت زودتر از یه رویاي کامال سکسی و شیطون که منو مجبور کرد  

ز تخت بیرون بیام و برم دوش اجباري بگیرم فقط به خاطر اینکه همیشه ام ا
  بتونم تکونش بدم !

  بیشتر از یکبار مجبور به اینکار شدم!
به همین خاطره که من هیچوقت سعی نمیکنم  این برزخ دیوانه کننده اس

  با هیچ چیز شانس نزنم و با شانس جلو نرم. 
  نه در بیزینس ، نه در زندگی واقعی.



به این معنیه که همیشه امکان شکست وجود داره و من از این یکی شانس  
  اصال خوشم نمیاد. 

  
کل امروز صبحم با فکر به این موضوع که اون ممکنه اصال خودشو نشون 

مدنش دیوانه کننده ذشت. و به همون اندازه هم فکر اونده دیوانه کننده گ
  بود.

  من قراره چی بهش بگم؟
  
غیر قابل پیش بینی و جدي بطرف شما جلب شدم مثال بگم من اونقدر  "

  "که بابت دیدن دوباره ي جنابعالی تام کارها و برنامه هام رو تغییر دادم؟
  

به نظر میرسه که حرفم تو بهترین حالتش نامیدکننده اس و در بدترین 
  حالتش کامال وحشتناکه.

  
دم رچقدر خوب کاري کردم که دیروز اسمشو نپرسیدم چون حتما سعی میک

  تا همون دیشب دنبالش بگردم و این یکی وحشتناك تر میشد. 
من فقط میخوام که اون رو دوباره ببینم و ببینم که اون کششی که دیروز 
  حسش کردم واقعیه و اگر چیزي بین مادونفر هست ، نمیخوام ولش کنم.



دل و روده ام که داره بهم میگه اون حس واقعیه. من هرگز قبال همچین 
  و حس نکرده بودم . انگار بینمون رعد و برق میزد.چیزي ر

  میخوام همه چیزو درباره ي اون دختر بدونم.  
یه ضربه به در خورد و اون منتظر اجازه ي من نموند که بیاد داخل ، پشته 

خودش به همراه کاکتوس توي دستش اومد ضربه اش در رو باز کرد و 
  داخل اتاق.

  نگاه هم نمیکنه شروع به حرف زدن کردمن و بالفاصله در حالیکه حتی به 
  
ببین تو یه مشتریه مهمی براي لیال هستی ، و این تنها دلیلیه که من  "

  االن سرت داد و فریاد نمیکنم .
اما تو انگار خیلی اعصاب داري که به من دستور میدي تا بلند شم و تا  

  اینجا بیام انگار که من خدمتکارتم. 
لیال کار نمیکنم . من بهترین دوستشم و اون دسته  در واقع من اصال براي

گل لعنتی رو فقط به خاطر این دیروز اوردم و تحویل دادم که لیال مریض 
  بود. 

من شغل خودمو دارم که نگرانش باشم دیگه وقت اینکه به شخصی که فکر 
  "ه و رییس منه رو ندارمرمیکنه خودش از همه بهت

  



م رو میز من کوبید و من اصال این ي دستش رو یه کم محکوکاکتوس ت
  موضوع برام اهمیتی نداشت. دارم اونو با چشمام مینوشم.

  
موهاي مواج تیره اش مثل ابشار روي شونه هاش ریخته بودن و لباس هاي 

ساده و راحتی که اون پوشیده بود در عین سادگی اون رو از همه متمایز 
  ه هم نمیکردم. میکنه ، من حتی قبال هرگز به همچین تیپی نگا

قطعا این دختراز هیچ نظر ،  هیچ ربطی به زنهایی که من قبال باهاشون 
  ارتباط داشتم نداره. 
  شاید مشکل همینه.

  شاید این دقیقا همون چیزیه که من میخوام.
  

  بلند شدم و ایستادم ، سعی کردم که لبخند رو روي صورتم حفظ کنم.
  ت و هم یه کم موجه نیست.عصبانیتش نسبت به من هم یه کم موجه هس

  ولی من از این گستاخیش خوشم میاد.
  دلم براش تنگ شده بود. 
  هوسش رو کرده بودم.  

  



اگر یه مورد جدید پیدا کردي و میخواي بابتش منو از وسط پاره کنی باید  "
  "حداقل به چشمهام نگاه کنی و بعد اینکارو بکنی

  
واستم که بهم نگاه کنه و به بحثی که میکرد اهمیتی نمیدادم فقط میخ

  چشماشو ببینم.
حس میکنم که تو رگ هام به جاي خون اتیش جریان داره و داره 

  میسوزوندم.
  دم میزم رو دور زدم و بطرفش رفتم. واون بهم نگاه نمیکرد ، پس خ 

  
مقاوت کردن در برابر نیازي که بهش دارم و میخوام بهش نزدیک بشم 

  به سختی تحت کنترل گرفتم.تقریبا غیر ممکنه و بدنم رو 
  
  "اگر میخواي که سر من داد بزنی ، داد بزن "
  

  من گفتم
  
  "یق صداي این دفتر فوق العاده انابهت قول میدم دیوار هاي ع "



  
ابتکار عملی که عمدي بود سریع جواب داد و اون چشمهاش رو باال اورد و 

  به من نگاه کرد.
ه هاي الکتریکی شد و میدونم که به سرعت هواي اتاق انگار که پر از جرق

  اونم همین رو حس کرد.
  از این مقدار نزدیکی ، میتونم گشاد شدن مردمک هاي چشماشو ببینم. 

ارتباط بین ما بکر و واقعیه و هرگز شبیه هیچ چیز دیگري که من قبال تو 
  عمرم حسشون کردم نیست.

  
  "اسمت چیه؟ "
  

  خیلی نرم ازش پرسیدم
  
  "جاستین "
  

  اون نفس نفس زدنه درش بوجود اومد. دوباره
نشانه اي که امیدوارم به این معنی باشه که همونقدري که این شرایط براي 

  من طاقت فرساس براي اون هم همینطور باشه.



  
خیلی خب ، جاستین ، حق با تو بود. کاکتوس انتخاب خوبیه . این همون  "

  "چیزیه که من با خودم به خونه میبرمش
  

ور اب دهانش رو قورت داد ، مثل اینکه جوابمو تو استینش دیدم که چط
  نداره و نمیدونه چی بگه.

  فکر کنم اون انتظار این نوع جواب از من رو نداشت. 
  
و من خیلی متاسفم که با فرض بر اینکه شما براي لیال کار میکنید  "

اینهمه شمارو ازرده خاطر کردم. من فقط دلم میخواست که با شما بیشتر 
  "شنا بشم و دیگه همچین اشتباهی رو مرتکب نمیشما

  
  ناگهان عصبانیت دوباره تو چشماش شعله کشید

  
  "داري با من مثل اسباب بازیت بازي میکنی؟"
  

  حاال واقعا لبخند زدم



  
  "نه اینکارو نمیکنم "
  
ه ك یا یه چیزي شبیفکر کردي که من یکی از اعضاي سیرپس احتماال  "

  جنابعالی قراره بیام و جلوت رژه برم.  اونان که براي سرگرمی
  یا شایدم یکی از اون پوستا که بندازي زیر پات و روش راه بري.

ارو خوب میشناسم. فکر و ذهنشون فقط روي موقعیت ممن مردایی شبیه ش 
و ثروت و اندازه ي دفتر کارشون و حساب بانکیاشون میچرخه ، تو به من 

  عالقه اي نداري. 
  واقعا نداري. 

من براي تو خیلی سطح پایینم. من برات هیچ چیزي نیستم به جز یکی که 
  یهو پیداش شده و با بقیه فرق داره. 

  یه سرگرمی جدید. 
  فقط همینه.

  "تو نمیتونی نظر منو تغییر بدي و منم گول نمیخورم. 
  

دستشو اورده بود باال نگه داشته بود و مثل اینکه داشت فکر میکرد به من 
  و من همون لحظه کمرشو گرفتم .سیلی بزنه 



  براي یک لحظه نگاه خیره ام موند روي دستی که میخواست منو بزنه.
ه اینجوري شدسه تا لکه روي دستش بود ، شاید به خاطر اوردن کاکتوس  

  بود.
  دستاش پینه بسته بود. اون سخت کار میکنه.  

  
ه ودن و بنگاهم برگشت رو صورتش. چشماي بازش حاال کامال گشاد شده ب

من خیره مونده بود و هیچ اثري از از عصبانیت چند لحظه پیشش اونجا به 
  جا نمونده بود.

  
  .قفسه ي سینه ي جاستین داشت تند تر باال و پایین میرفت

  اون دقیقا تو این لحظه با من همراه بود.  
  

رو حفظ کنیم به هم  نحس میکردم که اون لحظه براي اینکه تعادلمو
  بودیم. اویزون شده

میخواهیم به هر شکل که شده سقوط کنیم ولی من میخوام که درون اون  
  سقوط کنم.

  
  "اره ، درست میگی "



  
  خیلی اهسته بهش گفتم

  
  "هر چیزي که االن بگم نظر تورو عوض نمیکنه "
  

یه صداي کوچیکی ازش دراومد ، شاید یه کلمه بود ، اما من اونو نشنیدم به 
  ز شدن لبهاش شروع به بوسیدنش کردم.خاطر اینکه به محض با

  
  هر چیزي که میگفتم اون رو قانع نمیکرد. 

  شاید اینطوري و با نشون دادن عکس العملم بتونم قانعش کنم.
  هیچ چیزي اال تو دنیا وجود نداره که بتونه منو از بوسیدنش متوقف کنه. 

اي ه به محض اینکه لبهامون با هم تماس پیدا کرد نور و اتش و فشفشه
  رنگی تو دنیا منفجر شد.

  
  جاستین تو بغل من جون گرفت و جواب بوسه ي من رو داد.

  ناله اي از گلوم بیرون اومد. 



اما بیشتر از اینها اون جریان اون طعم نعنا و توت فرنگی و شیرینی میداد. 
  الکتریکی که بینمون بود مثل اتیش شعله ور میشد.

من چشمام کامال از لذت بسته شده  زبون هامون توهم گره خورده بود و
  بود.

التم حتی با وجود اینکه امروز صبح فقط با فکر به دهان و لبهاي نیمه باز 
  دیروزش دوبار اومده بود ، االن هم به شدت سفت و سخت شده بود. 

  من به این دختر نیاز دارم. 
ه و دیک نیاز کور که ناشی از عالقه و کششیه که ناگهانی در من بوجود اوم

  میخوام باهاش ارتباطی داشته باشم که نمیتونم اسمی روش بذارم.
  هر دومون به سختی نفس میکشیم. 

  
   "ممکنه یکی بیاد داخل "
  

  اون گفت
  
  "مشکلی نیست "
  



بردم هم  وقتی که داشتم اون رو همراه خودم قدم قدم به اونطرف اتاق می
م ندم و دستمو برددست از بوسیدنش برنداشتم ، جاستین رو به در چسبو

  پشتش و در رو قفل کردم. 
از همونجا دستمو بطرف منحنی هاي پایین تنه اش بردم و روشون کشیدم 

  اون داخل دهان من یه ناله کشید.که 
فقط همون صداي کوچولو باعث شد که تمام خون بدنم به طرف پایین تنه 

  ام کشیده بشه. 
  میخوام دوباره اون صدارو بشنوم.

  بلندتر. 
درباره ي دیوار هاي عایق صدا الکی نگفتم. این دفتر بطور کامل عایق صدا 

  طراحی و ساخته شده.
اینجا جوري طراحی شده که جلسات و تماس هاي تلفنی رو حسابی پوشش 

  بده اما االن به همون اندازه اي که الزمه داره برامون کار میکنه. 
ین بود و من قسمت پای بدن جاستین خیلی نرم مقابل بدن من قرار گرفته 

  تنه ام رو به مال اون فشار دادم. 
داشت زیر دهن من نفس نفس میزد. وقتی که الت نعوظ شده ي من رو  

  حس کرد چشماش ناگهان باز و گشاد شدن.
  خدا ، اره.



  همه چیز این دختر صریح و بی پرده و اسیب پذیره. 
  به همه چیش ولع دارم.

  میخوام مزه اش کنم.  
  داخلش باشم.  میخوام

  میخوام بخورمش. 
دوباره بوسیدمش ، زبونم رو روي لبهاش کشیدم تا اون دوباره تسلیم بشه 

  وبلخره لبهاشو از هم باز کرد. 
با دستام هر اینچ از بدنش رو که میتونستم داشتم کشف میکردم و جاستین  

  هم در مقابل داشت همینکارو میکرد. 
مون رو ناگهان ه و لمسش کرد من بوساون به التم رسید دست وقتی که 

  متوقف کردم.
  با اینکه فقط از روي شلوار بود ، اووخ ، لعنتی ، من میخوام که داخلش باشم.

  
   "اره "
  
اون نفس بلندي کشید و اینو بهم گفت من شوك زده متوجه شدم که  

  جمله هاي قبلی خودم رو نجوا کردم. 
  



  { من میخوام که داخلش باشم}
  

  م بهم گفت بله.و اون ه
مغزم در حالیکه اون رو تو بغلم گرفتم از هرچیزي خالی شد فقط اون رو بین 

بازوهام گرفتم و از روي پاهاش بلندش کردم. در طول اتاق اونو همراه با 
  خودم بطرف میز کارم بردمش و اونو نشوندمش روي میزم. 

رف ع بطیه کم دیر متوجه صدایی کشیده شدن چیزي روي میز شدم. سری 
کاکتوسی که روي میز  بود خیز برداشتم و اون رو گرفتم ، خوشبختانه موقع 

  گرفتنش از خارهاش نگرفتم. 
اون نمیوفتاد و نیوفته هم باز من  حتی اگر هیچ اتفاق دیگه اي هم بین منو 

  به این کاکتوس براي یاداوري اینکه اون واقعیه نیاز دارم.
  خواب و رویا نبوده.که این اتفاق افتاده و هیچکدوم 

  کاکتوس رو کناري گذاشتم و دیدم که جاستین داره تماشام میکنه. 
چشماش هنوز گشاد و تیره هستن  ، نمیتونم بهش کمکی بکنم اما خیلی 

دوس دارم بدونم حاال که دید من این کاکتوس رو نجات دادم و برام مهمه 
ینه ورزي به من ، چه فکري درباره ام میکنه در حالیکه خودش از روي ک

  گفته بود که بخرمش.



البته براي خودمم سخت بود که باور کنم به یه چیز سبز و کوچولو وابستگی 
  پیدا کردم ، همچین چیزي تا حاال اتفاق نیوفتاده بود.

بعدش دیگه به هیچی اهمیت ندادم ، چون جاستین پاهاش رو از هم باز 
  ن یه دعوت بود. کرد حتی با اینکه هنوز لباس تنش بود اما ای
  دعوتی که من گرفتمش و بهش نه نمیگم.

دوباره دهانش رو با ولع خوردم و اینبار تیشرتش رو هم باال کشیدم و از  
  سرش دراوردم بیرون و اونو گوشه اي پرتاب کردم.

و بعد سوتینش رو و به دنبالش کت خودم ، وقتی که جاستین مشغول باز  
، متوقفش کردم تا نوك سینه هاي کردن دکمه هاي پیراهن من بود 

  صورتیه فوق العاده اش رو مزه کنم ، کامال زیر زبونم سفت شده بودن.
وقتی که اونهارو محکمتر میک میزنم اون ناله اي که ازش میشنوم حسابی 

  خوشحالم میکنه .
براي یه لحظه ارزو میکنم که کاش من بتونم عمرمو بابت پرستش این زن 

  بدم.
  ون براي همچین چیزي خیلی نامید هستیم . اما ما هردوم

پیراهنمو دراوردم و کمربندمو باز کردم و شلوارمو پایین کشیدم در حالیکه 
  جاستین هم دقیقا همینکارو کرد. 



کاندومم رو از الي کیف پولم دراوردم و اونو بین دندونام گذاشتم و پوسته 
نوجوون لعنتی ام  اش  رو پاره کردم . اونقدر سفت شدم که حس میکنم یه

  که براي اولین بار میخوام خودم بزنم تا بیاد.
بین ران هاي جاستین خیلی صاف و نرم و براق بود . اونقدر خیس شده بود 

  که نیاز به دعوت کالمی دیگه اي نبود. 
  فکر نمیکنم که به عمرم تا حاال همچین چیز هات و جذابی دیده باشم.  

اون رو با نرم ترین حالتی که میتونستم هر دو طرف صورتش رو گرفتم و 
انجامش بدم ، بوسیدمش جوري که در هم حل شدیم و به جز خودمون به 

  هیچ چیز دیگه اي نمیتونستیم چنگ بزنیم. 
  
  "تو اینو میخواي؟ "
  

  من نجوا کردم
  
   "بله "
  

  جاستین ناله کرد
  



  "منو بکن کینان "
  

قط مشغول بوسیدنش شدم و منتظر نموندم که براي بار دوم بهم بگه ، ف
اون رو به پشت سرش هول میدادم تا جاییکه روي میز بخوابه و التم رو 

  روي گرماي بدنش گذاشتم.
خودمم روش افتاده بودم حتی قبل از اینکه درش غرق بشم باز هم این 

  حس مثل بهشت بود.
  یک لذت خالص و من نیاز داشتم که این لذت درون من بچرخش دربیاد.

  ز دیگه مثل قبل نخواهم شد.من هرگ
  
  

  6فصل 
  

  جاستین
  

کینان با یک ضربه خودش رو داخل من جا میکنه و من از هم پاچیده 
  میشم.

  این یه سکس معمولی یا یه اتصال تصادفی نیست. 



احساسمون مثل این میمونه که انگار دو نفري که سالهاس همدیگه رو رد 
  حاال بهم رسیدن. ،کردن و منتظر هم موندن 

  نه مثل دو تا غریبه اي که تازه هیمن دیروز همدیگه رو مالقات کردن.  
وقتی که اون منو لمس کرد قسم میخورم که مثل دوتا اهنربا بطرف هم 

  جذب شدیم و بهم چسبیدیم. 
و من میدونم که دقیقا دهنم سرویس شده ، هم بصورت مجازي و هم به 

  معناي واقعی کلمه. 
د نداره . تنها چیزي که میتونم بهش فکر کنم هیچ برگشتی به عقب وجو 

فقط درباره حرفهاي رز و روشی که اون بهم پیشنهاد داد تا باهاش برم 
  جلوئه.

من نمیدونم که ارتباط بینمون رو چطور توصیف کنم . این ارتباطی که بین 
ما وجود داره همون دلیلیه که امروز همون اول که وارد  دفترش شدم 

  نگاه کنم . نمیخواستم بهش 
به محض اینکه بهش نگاه کردم ، همه چیزش مورد توجه ام قرار گرفت و  

  بقیه ي دنیا برام تار شد و من تمام شدم. 
حاال من روي میز کارشم ، در خیس ترین حالتی که هرگز تو زندگیم نبودم 

  ، و واااي خداي من احساس فوق العاده خوبی دارم.
  



میده ، دقیقا همون چیزیه که من  خیلی سخت و سریع داره انجامش
  .خواممی
  بیشتر میخوام. 

  همه اش رو میخوام.
هم سریع میخوام ، هم اهسته و میخوام هرجایی که میتونه تا من حسش 

  کنم رو کشف کنه .
فقط کافیه تا لبهاش روي پوست من قرار بگیره همون موقع حس میکنم 

ش حاضرم ، لبهامو گاز میگیرم که اماده ام تا ارضا بشم و االن تقریبا من برا
  تا خودمو کنترل کنم که جیغ نکشم.

کینان یه ریتم خیلی جذاب و فوق العاده خوبی داره و من به سختی میتونم 
از بین اون لذت خالصی که مثل مه دور من رو گرفته ، مستقیما نگاهش 

  کنم و ببینمش.
  
ذت بخش و میتونم ببینمش که روي من افتاده ، و از بین اون مه ل 

  خوشمزه که جلوي چشمامو گرفته میتونم بفهمم  که حق با من بود. 
  اون یه بدن فوق العاده مثل الهه هاي یونان داره .

همه جاي بدنش کامال متناسب و مناسبه و وقتی که من رو بسیار سخت و  
  .وحشیانه میخواست تمام عضالتش به زیبایی کشیده و فشرده میشدن



قیقا همون جاییکه التش به اونجا میرسید ، پر از احساس در مرکز بدنم ، د
  رضایت و سرخوشی بود.

طول اون براي بدن من فوق العاده بود ، درونم کامال پر میشه ، و بدن من 
  بدون هیچ دردي کش میومد . 

یک خلسه ي مطلق که انگار در هر دقیقه یک میلیون مایل از من رو 
  میلرزونه . 

، یک دستش رو روي قفسه ي سینه ي صاف ایستاد کینان عقب کشید و  
من گذاشت و من رو جایی نگه داشت که بتونه ضربه هاش رو سریعتر و 

  محکمتر بزنه. من چشامو بستم ، و در لذت و خوشی غرق شدم. 
  
  "بذار صدات رو بشنوم " 

  
  با صداي خشدار ، ارام و بریده بریده بهم گفت

  
  "هیچکس نمیتونه صداتو بشنوه "
  

  نمیخواستم جیغ بکشم.



حس میکردم که خیلی سریعتر و خیلی محکمتر و خیلی خیلی بهتر از 
هرچیزي که فکر میکنی ضربه میزد و وقتی که زاویه ي قرارگیریه باسنش 
رو تغییر داد ، من دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و کنترل صدامو از دست 

  دادم ، یه ناله ي غلیظ از بین لبهام اومد بیرون
  
  "بیشتر "
  
وقتی که اون خودش رو به داخل من میراند همه چیز با هم ادغام میشد ،   

فشردگی و سپس منفجر شدن و بعدش به جز نور و حس خلسه ي مطلق 
  چیزي نیست.

  خودم میدونم که دیگه دارم داد میکشم.
البته من همیشه تو تختخوتب صدام بلنده ولی این بهترین سکسی هست  

  داشتم.که به عمرم 
  .رضایت و سرخوشی زیر پوست بدنم میچرخه و در تمام بدنم پخش میشه

چیزي از دنیاي اطرفم به جز حرکات کینان رو نمیفهمم که باعث میشه  
  ارضا بشم. 

  با این حس کور شدم ، لرزیدم ، ناله کردم ، پر از خواهش . 
  و سپس اون رفت . 



مامو باز کردم هیچی اون خودش رو از من بیرون کشید و من وقتی چش
  جلوم ندیدم. 

  کینان دیگه اون جاي قبلیش واینستاده بود...
به خاطر اینکه بین پاهاي من قرار گرفته بود ، با زبونش داشت ارضا شدنه 
منو مزه میکرد ، و زبونش رو داخل جایی کرده بود که التش تا چند لحظه 

  بود. ور و حاال خالی بود و اونجا غوطه قبل اونجا قرار داشت
  کینان اوووم کشید.

  
  "تو خیلی لذیذي "
  
  "فاك "
  

من گفتم ، صورتم رو با دستهام پوشوندم ، بدنم دچار اسپاسم شده بود و 
  میپرید.

  
  ظرفیتم با هر نوع احساسی که میتونستم داشته باشم ، پر شده بود. 

 اما اون متوقف نشد ، زبونش رو عمیقا باال و پایین میکشید و روي کلیت
من فشار میداد و میچرخوند روش ، اونقدر که من یکبار دیگه به ارگاسم 



رسیده بودم ، اونقدر عالیه که من میتونم مزه ي این لذت رو روي هوا 
  بچشم .

من دستم رو دراز کردم و انگشتامو داخل موهاش فرو کردم و اونو قبل از  
بیثش و لبهاي اینکه خودشو از من جدا کنه و با اون پوزخند وحشانه و خ

  براق و درخشان حاصل از ارگاسم من بهم نگاه کنه ، سر جاش نگه داشتم.
  

داخل  اشت و یکباره بهکینان ایستاد و دوباره سر التشو در مقابل بدن من گذ
  خودش رو عمیقا داخلم جا کرد. فرستاد ، و 

اونقدر عمیق و یکباره به داخل من فرو رفت که من در موج دوم لذت خودم 
  رار گرفتم.ق

  اینبار خیلی مطمعن نیستم که بتونم دوباره حال بیام.
و موقعی که ارضا داشت براي خودش خیلی سریع و سخت تالش میکرد  

شد من حسش کردم ، ریتم حرکاتش به اندازه ي کافی متزلز شده بود که 
ا.ن مجبور شد براي حفظ تعادلش خودش رو روي میز باالي سر من 

  انداخت . 
ر دیگه ، و دوباره ، و قبل از اینکه اخرین حرکتش رو هم بزنه لذت یک فشا

  خودش رو فریاد کشید و بعد بی حرکت موند.



هر دو در سکوت فرو رفتیم ، احتماال هر دومون داشتیم به این اتفاق 
ناگهانی و پیامدهاي بعدش فکر میکردیم. هواي اطرافمون با عطر و بوي ما 

  اون بود که میومد . غلیظ شده بود و بیشتر بوي 
  بوي چرم و سرو.

  چه اتفاق لعنتی اي افتاد؟
وقتی بهش نگاه کردم ، حس کردم که تازه دارم از حالت خلسه و بیهوشی 

  بیرون میام. 
  کینان خیلی سخت داره باالي سر من نفس میکشه. 

  اون لعنتی خیلی خوشگله ، و اون هنوز داخل من قرار داره. 
  اوه خداي من .

  ماال عقلمو از دست دادم.من احت
من اصال امروز بخاطر این اینجا نیومدم ، اومده بودم که اوال ارتباط شغلیه 
لیال رو حفظ کنم و همچنین به این مرد خوشگل و از خودراضی بگم که 

  چقدر ادم بیخودیه.
و به جاي همه ي اینا چیکار کردم؟ من گذاشتم که اون روي میز کارش 

  ترتیب منو بده . 
متاسفانه از اعماق وجودم میدونم که اگر اون همین االن هم منو برگردونه و 

  و از پشت هم بخواد کارشو بکنه من بهش نه نمیگم.



به پایین نگاه کردم ، جاییکه التش هنوز داخل بدن من قرار داشت ، و 
دوباره سرمو باال اوردم و به چشمهاش نگاه کردم ، دیدم که چشمهاي ابی 

  ر تیره تر از قبل شده بودن. یه ابروشو داد باالتیره اش انگا
  
  "بیشتر میخواي؟ "
  

  {بله. بیشتر از این میخوام}
  

  اما این کلمات رو به زبون نیاوردم و گذاشتم که تو دلم بمونن. 
من فقط براي یک دقیقه همینطور ساکت و بی حرکت خیره اش موندم و 

و عقب رفت و سپس  بعد اون خیلی اهسته خودش رو از من کشید بیرون
  ازم جدا شد.

میتونستم بفهمم که داره با صداي اهسته حرف میزنه و یه چیزایی میگه اما 
  نمیتونستم تمرکز کنم و بفهمم که کلماتش چیه. 

همه چیز بنظر خیلی دور میاد وو بنظر نمیاد که هیچ کدوم از این اتفاقات 
  افتاده رو درك کرده باشم.

  



سکس  ماز ابکش هم نیستم ، اتفاقا عاشقنمن ادم خشک مقدس و جا
کردنم ، اما این یکی ، خب این چیزي نیست که در حالت عادي و نرمال 

  انجامش بدم. هرگز. 
  باید از کاري که کردم پشیمان باشم؟

  نه.
  .مپشیمان نیست رز درست میگفت ، من هرگز بابت کاري که االن کردم، 

  نمیتونم که پشیمان باشم.
و عالی بود. همه چیز و همه ي اجزاي بدنم احساس  خیلی خیلی خوب

  ارامش میکنه. 
  فقط ارزو داشتم که طرف مقابلم کینان سیلورمن نبود. 

دیشب یه کم بیشتر درباره اش تحقیق کردم و متوجه شدم که اون دقیقا از 
  بمونم.  همون دسته ادمهاییه که من باید تا میتونم ازش دور

رکس و هرچیزي که همراهشه همین خصوصیت بسیار پولدار و مغرور و ه
  رو داره.

یه نگاه کوتاه به اونطرف کردم و دیدمش که مقابل پنجره ها ایستاده بود و 
داشت لباسهاش رو میپوشید . و از پشت سر دیدمش که فوق العاده پرفکت 

  و عضالنی بود و یه تتو خوشگل هم پشتش زده بود.



م که از یک شانه به سوي شانه ي تتو یک دسته پرنده تو ردیف هاي منظ
  دیگر در حال پرواز بودن.

  وقتی که پیراهنش را روي شانه انداخت انها هم از نظرم پنهان شدن. 
  
  "جاستین؟ "
  

  من سرمو تکون دادم
  
  "بله"
  

  اون لبخند زد
  
  "شنیدي که چی ازت پرسیدم؟ "
  

  لبامو گاز گرفتم و سرمو تکون دادم
  
  "مشب شام رو با من بیاي بیرون؟ازت پرسیدم که میخواي ا "



  
  ناگهان همه چیز برام واقعی شد

تازه حس کردم که کامال لخت و در معرض دیدش هستم . که واقعا هم 
  هستم.

از روي میز به پایین لغزیدم و شورت و شلوارم رو باال کشیدم و دکمه و 
  کمربندمو بستم و سپس به دنبال سوتین و تیشرتم گشتم.

یه ادم کمرو و خجالتی نیستم ولی االن دقیقا احساس من به هیچ وجه 
  میکنم که هم کمرو هستم و هم خجالتی.

هر چیزي که تو این دفتره با اینکه از بهترین نوع و پر از زرق و برق و زیبا 
  هستن ولی همشون پستن.

  حتی این میز کاري که تریب منو روش داد.
  هرچیزي که من میپوشم ... براي من عادیه.

  س زیر ساده و شلوار جین فرسوده. تیشرت دست دوم.لبا
  چطوري میتونم من با این مرد برم بیرون؟

من حتی به سختی میتونم وارد این دفتر بشم ،فکرشو میکنم اگر با اون تو 
یکی از اون رستوران هاي شیک وگرون قیمت حاضر میشدم و خودمو 

ر خنده ، واي به نشون میدادم ، خودم بدون هیچ فکر دیگه اي میزدم زی
  حال بقیه.



  من مطمعنم که اون پیشنهاد بیرون رفتنش با من واقعیه . 
میدونم که اون هم اون چیزي که بین ما بوجود اومده رو دقیقا همونطوري 

که من میتونم حس کنم رو حس میکنه ، اما ما هردومون از دو دنیاي 
  متفاوت هستیم. 

  رو نادیده بگیرم. و متاسفانه من نمیتونم این موضوع مهم
  
  "من... "
  

کلماتی که میخوان روي لبهام بیان همشون به نوعی مثل معذرت خواهی یا 
  شایدم بهانه ان.

چند تا دروغ اومد روي زبونم که مثال قراره به لیال کمک کنم یا اینکه یه 
مشتري دیروقت دارم که باید برم و بهش سر بزنم ، اما همه ي اینها رو 

  شدن و بیرون نیومدن.لبهام خاموش 
بعد از چیزي که بینمون اتفاق افتاد و چیزي که باهم تقسیم کردیمش خیلی 

  بنظرم کار اشتباهیه که بخوام بهش دروغ بگم.
  کتوسی که روي لبه ي میز گذاشته بودش.اروي ک تچشمهام رف



اون براي نجات این کاکتوس عمال تا اونجا روي زمین شیرجه زد. اونو  
صاف روي میز گذاشتم حاال بهتر بنظر میرسید و به سمت چرخوندم و 

  کینان یه لبخند کوچیک و مودبانه زدم.
  
  "متاسفم. اما نمیتونم "
  
  "چرا نه؟ " 

  
  "من فقط... نمیتونم تورو دوباره ببینم "
  

حرفمو خیلی قاطعانه زدم ، حتی باوجود اینکه از گفتن این کلمات به شدت 
  پشیمانم. 

  م از درستیشون کم نمیکنه.اما شدت پشیمانی
  
  خصوصا تو جاهاي عمومی. تو معلومه که کی هستی. "
  تو کینانی.  



مطعلق به این دنیایی. متعلق به لباس هاي میلیون دالري و گل هاي تازه 
  ي روزانه . تو تمام چیزهایی هستی که من نیستم . 

ي حتی اگر این موضوع هم اهمیتی نداشته باشه باز هم مشکل دیگه ا
  هست .

کاري که من هر روز انجام میدم و توش فعالیت میکنم در حقیقت اینه که  
تو اون دسته از ادمهایی هستی که ، هر روز در مقابل شماها می ایستم. تو 

  باعث شده زندگی من مشکل بشه.
  میخواي بدونی که من چیکار میکنم؟  

دمات میده من براي یک سازمان خصوصی که به افراد سالخورده و مسن خ
  ، کار میکنم.

به خاطر اینکه امثال شما دائما  ، اونم مردمی که همشون فراموش شده ان 
  محله هاشونو دارن تغییر میدن .

خودشونم متوجه بطوریکه حتی همون افرادي که به کمک نیاز دارن  
نمیشن. براي اینکه اونجاها داره پر از اسمان خراش و اپارتمان هاي لوکس 

ناییکه بیش از اندازه پولدارن هم اصال به این موضوع کوفتی میشه و او
اهمیت هم نمیدن که حتی هم محله اي یا همسایه اش قادر نیست که از 

  پله بره پایین و براي خودش مواد غذاییشو بخره.
  "همه ي اینهام به لطف تو و امثال توئه 

  



  "من میدونم که تو چیکار میکنی "
  

اگهانیم رو با این جمله و ازاد کردن یه نفس حرفهاي شعله ور شده ي ن
  عمیق ، به پایان می رسونم.

خودم انتظار اینو نداشتم که یکباره همه ي این حرفهارو بریزم بیرون. به هر 
  حال هیچ قصد قبلی اي براي گفتنشون نداشتم. 

  لعنتی.
  من اصال نمیخواستم که اینهمه بهش توهین کنم.

  خصوصا به خاطر لیال.
نگار که بنظر نمیاد اصال بهش توهین شده باشه . اصال به سختی به اما ا

  نظر می رسید که تغییر فاز داده باشه. 
فقط داشت با یک نگاه خیره منو ارزیابی میکرد در حالیکه انگار اون نبوده  

  که همین پنج دقیقه پیش داشت بطرز لعنتی اي ترتیب منو میداد.
  
  "پس "
  

  من گفتم
  



  "ا ...ممنونم ، ام "
  
  "دقیقا براي چی متشکري؟ "
  

  این سوال رو با همون پوزخند ویرانگرش پرسید
  
  "براي سکس؟ "
  

  با حرفش انگار روي گونه هام رژگونه ي قرمز پاچیدن. 
  خودمم حدس میزنم که دلیل تشکرم ازش براي همین بود.

  
  "خداحافظ اقاي سیلورمن "
  

  از پشت سرم شنیدم. نصف راه رو بطرف در رفته بودم و سپس صداشو
  
فکر میکنم که یه عالمه فرضیات درباره من ، پیش خودت ساختی.  "

  "جاستین



  
  حرفهاش باعث شد که من مکث کنم و بعد ایستادم. اما به عقب نچرخیدم.
به خاطر اینکه نگاه کردن بهش یه قدرتی از من میگرفت که من قادر به 

  توضیح دادنش نیستم.
داشت تا حرف دیگه اي براي متقاعد کردن من فکر میکنم که اون قصد 

  میخواست بزنه ، اما سکوت کرد و حرف دیگه اي نزد.
اون دقیقا شبیه بقیه ي همینجور ادمهاس. مثل تموم سیاستمدار ها و مدیر 

عامالنی که میان و در ابتدا قول میدن که اونها متفاوتن و تغییر میکنن ولی 
  در واقع هیچ تغییري نخواهند کرد.

  و هرگز هم به حرفهاشون عمل نخواهند کرد.
شاید خودشون اینجور نباشن ولی این پوله که همیشه براي اونها و افرادي 

  مثل اونها در اولویته و هر چیزي که سوداور باشه همون برنده اس.
کار و اخالقیات من برام اونقدر مهمه که نخوام با پریدن تو تختخواب 

  دشمن فداش کنم .
  هر ثانیه از اون رو از لذت لبریز بشم.حتی اگر 

کینان دیگه حرفی نزد ، و من قبل از اینکه نتونم خودمو کنترل کنم از اونجا 
  زدم بیرون و اون دفتر رو به همراه کینان ترك کردم.

  



  
  7فصل

  جاستین
  

 احساس میکنم داشتم از اینکه واقعا الزم بود که از اونجا بیام بیرون. براي
  باشم ، دور میشم. چیزي که باید 

  حتی اگر بدونم که حق با منه.
  

خودم رو مجبور میکنم که با سرعت و حالت عادي از کنار منشیش عبور 
  کنم و بطرف اسانسور برم.

اون هنوز روي پوست منه. میتونم خودشو حس کنم میتونم بوش رو 
حسکنم. اون رایحه سکسی و وسوسه کننده اش که مخلوطی از بوي چرم و 

  بود. سرو 
مثل اینکه اون هم داره همراه با من روي ابرها راه میره ، همه ي اینا باعث  

یاداوریه اون لذت و اشتیاق و هر چیز دیگه اي که پشت در اون اتاق اتفاق 
  افتاده بود ، میشد.



یخوام که بوي کینان رو از تو بینیم خارج کنم به خاطر همینم خیلی سفت م
الیدن دماغم میکنم که البته کاري هم از پیش و محکم و بدجور شروع به م

  نمیبرم و اتفاقی نمیوفته.
تا حدي بوي ادکلنش و تا حدي هم اثري که اون روي من میذاشت و بعد 
بواسطه ي اون دخول و همچنین به خاطر اون مزه کردنه بدن من ، فکر 

  نکنم حاال حاالها بتونم اونو از خودم دور کنم.
کند ترین حالتش قرار داره و خیلی ر هم روي قسم میخورم که اسانسو
  اهسته داره میره پایین.

ماشینم دو تا بلوك اونطرف تر پارك شده . باید هر چه سریعتر خودمو 
برسونم بهش و برم خونه و هرچی سریعتر فقط دوش بگیرم و کینان 

  سیلورمن رو به همراه رایحه اش از ذهنم بیرون کنم.
  

  پیشنهاد رز معرکه بود. 
  من از این تجربه اي که داشتم اصال پشیمان نیستم .

اما این یکی دیگه خیلی خارج از تصوراتم بود که توسط مردي که خارج از 
  سیستم ذهنی من قرار داره اونم روي میز کارش ترتیبم داده بشه.

این مورد به اندازه ي کافی قوي هست که منو به داخل خودش بکشونه و 
  واقعا خطرناکش کنه.اون مرد رو در نظرم 



  عادت کردن به اون ، به اون نوع زندگی اي که اون داره و معناي ان ...
  

این وحشتناکه. من نمیخوام احساس اینکه واقعا کی هستم رو هرگز یادم 
  بره و خوده االنمو از دست بدم. 

و حس میکنم که کینان از اون دسته ادمهاییه که بصورت بالقوه باعث میشه 
  عا همه چیزمو فراموش کنم. که من قط

  همه چیزمو.
یه چیزي هست که هیچکس درباره ي یه الت فوق العاده هیچوقت به شما 

  نمیگه و هشدارشو نمیده. 
  اینکه اونها اعتیاد اورن. 

تو وقتی یه دونه خوبشو داري ، همیشه بیشتر میخواي تا وقتی که دیگه 
  هیچ چیز دیگه اي به جز اون نمیخواي. 

  غازه یک پایانه.و این ا
افتاب هنوز گرم و روشن میتابه و رطوبت هواي بیرون باعث میشه که سریع 

  عرق کنم. 
و فقط همین عرق کردن باعث میشه که من نه تنها چیزي رو فراموش 

  نکنم که حتی بیشتر هم یادم بیاد ، بوي اون بیشتر داره به مشامم میرسه . 
  من دارم چه غلطی میکنم؟ 



م نگاه کردم و پام رو به داخل خیابان گذاشتم و ناگهان تنها به سمت راست
چیزي که حس کردم یه صداي بوق بلند و بعد هجوم یه مقدار هواي 

  پرفشار به سمتم بود و بعد من روي بدن کسی فرود اومدم.
هجوم هواي پرفشار بطرفم حسابی بهم ضربه زد و بیناییم قبل از اینکه 

ز سرگیجه جلوي چشمم سیاه شد و چشام بتونم صاف ببینم یه لحظه ا
  سیاهی رفت و سپس دوباره نگاهم به اسمان باالي سرم افتاد.

  دارم تصاویر توي ذهنم رو دوباره مرور میکنم که بفهمم چه اتفاقی افتاد.
متوجه شدم که به حد زیادي به سپر اون اتومبیل نزدیک شده بودم و 

  ادش نزدیک بود من رو بکشه. سرعت باالي ماشین و باد ناشی از سرعت زی
داشتم به اسمان باال سرم و خورشید تو اسمان نگاه میکردم که یه چهره 

  دقیقا اومد و جلوي خورشید ایستاد 
  
  "جاستین  "
  

  این کینانه
  
  "حالت خوبه؟ جاییت صدمه دیده؟ "
  



  سعی کردم رو صداش تمرکز کنم 
  
  "افتادم تو روي من "
  
  "بوالنس بیاد و کامل چکت کنهخوبه. بذار زنگ بزنم ام "
  
  "نه "
  

خیلی سریع جواب ادم و سعی کردم خودمو بکشونم عقب تا یه جایی تکیه 
  بدم
  
  "نه. من خوبم "
  

  حرکت سریع باعث سرگیجه ي دوباره ام شد
اما چیزي نبود فقط به خاطر اینکه سرمو سریع تکون دادم سرگیجه گرفتم. 

  حالم خوبه.
  .به سرم ضربه اي نخورد  



  و احتماال فقط شاید چند تا کبودي داشته باشم. 
اما خیلی خوش شانس بودم. خوش شانس بودم که کینان سر رسید و منو 

  کشید عقب. 
  
  "تو اینجا چیکار میکنی؟ "
  
  "من؟ "
  

  نگاه روي صورتش امیزه اي از وحشت و خشمه.
  
  "داشتی مستقیم میرفتی وسط اینهمه ماشین؟ ممکن بود که کشته بشی "
  

در یک ثانیه بازو هاش دور من پیچید و همه ي اون خشم و عصبانیت 
  یکهو به حمایت تبدیل شد 

  
انگشتاش رو روي ستن فقراتم فشار میده و وقتی که سرمو باال میگیرم تا 
نگاهش کنم ، همون شورو هیجان که یه کم قبل تو اتاقش ازش دیدم رو 

  تملک هم بهش اضافه شده.وباره دارم میبینم و حاال به جز اون حساس د



  منم همچین حسی بهش دارم ، مشتاقم که اون لمسم کنه.
  انگار مریض شدم بهش.  

داشتم میلرزیدم ، براي یک لحظه ، به خودم اجازه دادم تا به بدنش تکیه 
بدم. کینان منو سفت تر بغل میزنه و همون رایحه و عطري که تا چند 

  برام ارامش بخش بود. لحظه ي پیش داشت خفه ام میکرد حاال
من ساعدم رو روي قفسه ي سینه اش گذاشتم و کینان هم دستش رو به 

  ارامی از روي پشتم به طرف گردنم کشوند تا مرا گهواره کنه.
قلبم داشت از جا درمیومد ، هنوز هیجان زده بودم . تمام ادرنالین بدنم با 

  حس اینکه االن در امان هستم تخلیه شده بود.
  دنبال من اومده بود.کینیان 

  
  "تو بعد از من اومدي؟ "
  

  من گفتم و صدام داخل پیراهنش گم شد.
  
  "نمیتونستم بذارم بري "
  
  اون به نرمی اینو در جوابم گفت 



و خوشحالم که نذاشتم بري . چند ثانیه بعدش ... ولش کن اصال ،  "
  "نمیخوام دیگه بهش فکر کنم

  
  ل نکرد. اون جمله اي که داشت میگفت رو کام

و ذهن منم به اندازه ي کافی اینکاروبیشتر از خودم به حد کافی داره انجام 
  میده و ادامه ي جمله اش رو تو مغزم میسازه.

  
  "ممنونم "
  
   "و احتماال میخوام که اضافه کنم "
  

  اون اینو گفت و بعد با یه لبخند نرم و صداي ارووم اضافه کرد
  
  می هستیم.ما االن تو یک مکان بشدت عمو "
  تو روز روشن .  

و اتفاقا داریم همدیگه رو لمس میکنیم . و باید بگم که دنیا هم رو سرمون 
  "خراب نشده



  
من اهسته عقب کشیدم ، من نمیخوام و کامال واضحه که فرار کردن از این 

  موضوع کاري رو درست نمیکنه.
  اضطراب داره تو دل و روده ام میجوشه.

یش بازي میکنم. اما اینم میدونم که اگر همین االن میدونم که دارم با ات
  خودم یه کاري نکنم اونوقت تا اخر عمرم یه پشیمانی برام بجا میذاره.

یه بخشی از وجود من بهم میگه که اسون بگیرم و همین االن دستشو 
بگیرم و دوباره بریم به همون دفتر مجللش و بذارم به ده روش دیگه تا روز 

نو بده و یه بخش دیگه ام میگه که میتونم شجاع و امیدوار یکشنبه ترتیب م
  باشم که بدونم چه غلطی دارم میکنم.

  
گلوم رو صاف کردم و در حالی که داشتم بهش نگاه میکردم لباس هامو 

  مرتب کردم و دست کشیدم روشون.
  
  "با دعوت شامی که دادي ، موافقم "
  

دم تا مانع حرف زدنش بشم. اینو گفتم اما خیلی سریع هم دستمو باال اور
  میتونم حدس بزنم که چطور و با چه شکل و قیافه اي میخواد بیاد سر قرار.



  "اما من چند تا شرط دارم "
  

  لبخند روي صورت کینان داره کورم میکنه
  
  "خیلی خب ادامه بده ببینم "
  
  "کت و شلوار نمیپوشی. باید لباس هاي معمولی بپوشی "
  

  من بهش گفتم
  یز خندیدکینان ر

  
  "باشه "
  
  "رستوران رو هم من انتخاب میکنم "
  
  "دوباره ، خیلی خب اینم باشه "
  



  اون گفت
  شونه ام رو عقب کشیدم و با نگاه خیره اش روي خودم مواجه شدم

  
  "و من مهمونت میکنم و صورتحساب رو پرداخت میکنم "
  

  ابروهاش باال پریدن
  
  "واقعا؟ "
  
  "یا هیچی دیگه یا شرطهامو قبول میکنی ، "
  
  من بهش گفتم 

  
ما اینکارو به روش و سبک زندگی اي که من دارم انجامش میدیم یا  "

اینکه خیلی تمییز این جریان رو همینجا تمومش میکنیم و هرگز هم دوباره 
  "همدیگه رو نمیبینیم. نه حتی به عنوان یه تحویل دهنده ي گل

  



  "در اصل باید بگی تحویل دهنده ي کاکتوس "
  

  چشمامو تو حدقه چرخوندم
  
  "رچی ، خودت میدونی که منظورم چیههحاال  "
  
  "کارهایی که خواستی رو انجام میدم " 

  
  اون گفت

  "فقط بهم بگو کی و کجا؟ "
  

  تلفنمو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و دادم دستش
بدون کلمه اي حرف اون گوشی رو از دستم گرفت و شماره ي خودش رو 

ه نیشخند مسخره هم رو صورتشه که مثل احمقا شده و انگار وارد کرد . ی
  که نمیتونه جلوشو بگیره. ولی در نهایت میگه که

  
  "تو مطمعنی که حالت خوبه؟ الزمه برات ماشین بگیرم که بري خونه؟"



  
  "گفتم که ، خوبم. ماشینمو دو تا بلوك اونطرف ت پارك کردم "
  

برانداز کرد . انگار داره به خودش  اون یه بار دیگه منو از باال تا پایین
  اطمینان میده که من واقعا صحیح و سالم هستم.

  
  "پس امشب میبینمت "
  

  اینو گفت ، یه چشمک زد و بعد بطرف داخل ساختمان راه افتاد 
داشتم از پشت سر نگاهش میکردم و منتظر موندم تا کامال اثارش از جلوي 

م اجازه دادم تا لبخند بیاد روي چشمام محو بشه و بعد اون موقع به خود
  لبهام.

  
  

  8فصل 
  

  کینان



  
امشب بعد از ماه ها زود اومدم خونه و به محض رسیدن خودمو روي کاناپه 

  پرت کردم.
حتی با اینکه امروز کارهاي روزمره ام نسبتا سبک بود اما با اینحال هنوز 

  خسته ام.
 ین تمام توان منو ازماون سکس فوق العاده و ادرنالین ناشی از دیدنه جاست

  گرفته.
  اما قرار امشب رو به هیچ وجه از دست نمیدم.

  قرار. رخیلی خوشحالم که به هر حال قانع شد و قبول کرد که با هم بریم س
بابت اینم خوشحالم که به نوعی متقاعدش کردم که من اون دیوي که در 

  ظاهر نشون میدم ، نیستم. 
   اون فکر میکنه که من یه شیطانم.

  چقدر خوشحالم که تونستم جونشو نجات بدم.
اصال نمیتونم از احساسی که همون لحظه داشتممیدیدم ماشین داره با 

  سرعت بطرفش میره و اون لرزي که به جونم افتاده بود ، توضیحی بدم. 
  اگر من حتی فقط سه قدم دور تربودم نمیتونستم بهش برسم و نجاتش بدم.

مثل خوره افتاده به جونم و به هیچ عنوان هم  از بعد اون تصادف یه فکري
  از ذهنم در نمیاد.



اینکه من میخوام اون در امنیت بمونه و من نیاز دار که خودم اونو در امنیت 
  نگهش دارم.

  تمام غرایزم دارن اینو فریاد میزنن.
  اما هیچ کاري در این باره وجود نداره که من بتونم بابتش بکنم . 

یروز دیدم و با اینحال تمام سلول هاي بدنم دارن فریاد من تازه اون رو د
میکشن که اون با ارزشه و نیاز داره که در امنیت نگه داشته بشه ، البته 

احتماال جاستین اگه بفهمه که بابت هر کاري که میخواد بکنه ، من تالش 
  میکنم تا اونو کنترل کنم ، با مشت به جونم میوفته.

  دختره ي سرتق.
  گر اینکارو بکنه هم  من هرگز بابت اینکارش اونو سرزنش نمیکنم .البته ا

منم عادت دارم که به همه چیز کنترل داشته باشم. همیشه جوري محیط 
اطرافمو زیر نظر و بررسی دارم که مطمعن باشم تا حد امکان اتفاق غیر 

  قابل پیش بینی اي رخ نده.
  

از دالیل عالقه ي من به  و فکر میکنم که حاال جدا از همه چیز این یکی
  اونه.

  اون خیلی وحشیه .
  اون دختر کنترل نشدنیه.



  من عاشق این رفتارشم.
  و البته باید بگم که همونقدر عاشقشم به همون میزان هم عصبی میشم.

تلففنم داخل جیبم به لرزه دراومد و سعی کردم تا یه اندازه اي بتونم خودمو 
  یبم درش بیارم و چک کنم. تکون بدم تا بتونم اونو از توي ج

یه پیام از طرف جاستینه و با دیدنش ناگهان تمام اون خستگی و کوفتگی از 
  بین رفت .

  { ساعت هشت. لنا}
  در ادامه ي پیامش درس کامل رو هم برام  فرستاده بود.

  
  { تا حال اسم اینجا رو هم نشنیدم. جاش خوبه؟}

  
خاموش و روشن میشد و داشتم به سه نقطه ي نمایشگر روي گوشی که 

میگفت که اون داره جواب پیاممو تایپ میکنه ، نگاه میکردم و با خودم 
تصور کردم که اون احتماال االن داره از اپارتمان خودش برام پیام تایپ 

  میکنه.
  یعنی تو تخت خوابشه؟

تو تصور ذهنیه من اون یه جورایی اشفته و فوق العاده زیباس ، مثال تو 
  و داره گوشی به دست پیام میفرسته. تخت لم داده



  { راستیتش ، خوشمزه اس ، بهت قول میدم}
  
  نمیتونی قول چیز دیگه اي رو بهم بدي؟} {

  همونجوري که داشتم تایپ میکردم نرم هم خندیدم
  

ایا قول میدي { منظورم اینه که خب شما داري منو به شام مهمون میکنی 
  که ابرو و حیثیت منو نبري؟ 

خاطر اینکه خواستی صورتحساب شام رو خودت پرداخت کنی به فقط به 
  این معنی نیست که من بدهکارتم}

  
{ ابروت پیش من امنه . مواظب باش مجبور  نشی خودت ابروت رو بندازي 

  بیرون}
  

  { وسوسه انگیزه. حاال اینجایی که قراره بریم دسرهاي خوبی داره؟}
  

  { خوشمزه ان. چرا میپرسی؟}
  



اون لبخند شیطانیه روي صورتمو پاك کنم و نه میتونم الت توي نه میتونم 
  شلوارمو کنترل کنم و نگهش دارم که سفت تر نشه.

  
  { اخه تو مزه ي توت فرنگی میدي }

  
  نوشته ام رو تایپ کرم

  { فکر کنم که بهتر باشه فقط تورو به عنوان دسر بخورم}
  

   نه . مکث کرده بود.یه مدت طوالنی گذشت تا اون پایان حرفش رو تایپ ک
دم گفتم نکنه زدم کشتمش که دیگه اونقدر طوالنی شده بود که با خو 

  جواب نمیده ؟
اما سرانجام دو کلمه ي کوچولو گفت که همونم باعث شد یهو اونقدر سفت 

بشم که تیر بکشه و دردم بگیره و سپس بعد از این تحریک ناگهانی یه 
  نفس عمیق و بلند کشیدم.

  
  دید}{ خواهیم 

  



من نمیتونم منتظر بمونم. خیلی طول نکشید که راه بیوفتم و مورد تو این 
  برم .

اگرچه که تا حاال تو اون رستوران نرفتم و چیزي نخوردم اما میدونم که  
  کجاست.

  
  انقدري به اینجا نزدیک هست که تا اونجارو پیاده برم.

اس راحتی بپوشم و از اونجا که طبق شرط جاستین ، به هرحال قراره که لب
  پس پیاده روي مشکلی نیست و خیلی هم خوبه.

  یه دوش سریع گرفتم ،
تو این بیست دقیقه اي که طول کشید تا حاضر بشم به کل اشتیاق و تمایلم 

درباره ي اینکه چقدر دلم میخواد بگیرمش و مزه اش کنم ، مقاومت می 
  کردم. 

ماال امشب عملیش میکنم خصوصا که فکر هاي االنم یه مو رد واقعیه و احت
 .  

تو طول این سالها من با دستم رابطه ي خوبی برقرار کردم و نیاز به کسی 
  نداشتم اما خب هیچ چیز با واقعیش قابل مقایسه نیست !
  به خصوص  این جریان برق اسایی که بین ما هم هست.



 شلوار جین و یه تیشرت تنها چیزیه که من میپوشم ، دقیقا مثل حالت لباس
  پوشیدن جاستین منم لباس پوشیدم.

از  با شلوار جین هاگر بخوام کامال صادق باشم باید بگم که اخرین باري ک
  خونه بیرون رفتمو اصال یادم نمیاد. 

البته که من تو خونه خب لباس راحتی میپوشم اما هر وقت که از خونه  
باس نکه باید لمیرم بیرون به هر حال یه ارتباطی به کار داره و این یعنی ای

  رسمی کت و شلوار بپوشم نه اینکه با تیشرت و شلوار جین برم.
  بیرون رفتن و خصوصا این نوع بیرون رفتن خیلی خوبه.

  اي جوري حتی ریسک شناخته شدنه منو هم خیلی پایین میاره.
البته من از اون دسته افراد ثروتمندي نیستم که به خاطر قدرت و ثروتی که 

   .ه هاشونم حتی بتونی بشناسیدارن حتی مجسم
خصوصا اینجا توي ،  اما خب منم به اندازه ي کافی شناخته شده هستم
  .پورتلند هر از گاهی اتفاق افتاده که منو بشناسن

  
به رستوران رسیدم ، و وقتی که سوراخ کوچولوي روي دیوار رستوران رو  

  دیدم فهمیدم که چرا اون این رستوران رو انتخاب کرده. 
اینجا یه رستوران کوچیکه و چیزي که اون با خودش فکر میکنه اینه که  

  احتماال همچین چیزي تو دایره ي انتخاباتیه من نیست.



  اما اون اشتباه میکنه ..
من عاشق جاهاي کوچیک و دنج و مکان هایی که دور و خارج از محدوده 

  ان ، هستم.
م هم اینه که تمام یه دلیلی که من هرگز خودم به این رستوران نیومد

  غذاهایی که سرو میکنه همشون وگان هستند.
ازش متنفر نیستم و تا حاالم چندین بار غذاهاي وگان خوردم که واقعا 
شگفت انگیز بودن ، اما خب به طور منظم و معمولی به دنبال همچین 

  غذایی نیستم . 
 نرژیم غذاییم وگان نیست فقط به صورت تفریحی بعضی وقتا انتخابشو

  کردم.
  جاستین رو دیدمش که توي پیاده رو ایستاده بود. 

موهاش رو دوباره باز اطرافش ریخته بود و نسیم عصرگاهی ، پیراهنی رو 
  که پوشیده بود رو تکون میدادو به دور پاهاي بلندش میپیچوند.

  نور خورشید در حال غروب جاستین رو حتی درخشان تر هم نشون میداد. 
این لحظه ي ناب و زیبارو تو ذهنم جوري ثبت کنم که  من دلم میخواد که

  هرگز فراموشش نکنم.



همون لحظه اون بطرف من نکاه کرد . منو دید. وقتی که با دیدنم لبخند زد 
اون لحظه یه معجزه بود. البته یه لبخند کامل نه و فقط یه لبخند کوچولو 

  بود.
  

دي بی ریا  و از اعماق بنظرم یه لبخند شاد و پر از رمز و راز بود. لبخن
  وجودش .

  چیزي که در حال حاضر من خیلی بیشتر از اون میخوام. 
  بی ریایی خالص.

  "سالم "
  وقتی به نزدیک جاستین رسیدم اول اون سالم کرد

  
  "سالم . لباسی که خودت پوشیدي به اندازه کافی برات راحت هست؟ "
  

نش میکردم . داشتم من هم داشتم تمام مدت وقتم رو کال صرف تماشا کرد
از منظره ي لباس فوق العاده زیباي سبزش که در نهایت ظرافت روي 
پوست خوشگلش نشسته بود و با چشمهاش کامال هماهنگ بود ، لذت 

  میبردم.
  جاستین لبخند زد و بهم نگاه کرد.



  نگاهی که میتونم قول بدم که حاضرم بهش عادت کنم.
  
البته من هرگز قبال پیراهن خودم بهت گفتم لباس راحتی بپوش.  "

نمیپوشیدم ولی خب این لباس هم از اون دسته لباس هاي فانتزي و 
  ". مجلسی نیست که

  
  "خیلی زیبا شدي"
  

اونقدر نزدیکش شدم که میتونستم ببینم با حرفم گونه هاش یه کم سرخ 
  شدن.

  اما خیلی طول نکشید.
  
  "ممنونم "
  
  "پس لنا اینجاست؟ "
  



وبه و در ضمن بنظر نمیومد که شما وگان باشی و واقعا غذاهاش خ "
همیشه اینجور غذاهارو امتحان کنی. از اون رستوران کثیف هاس . معروف 

  "هم نیست
  

  به روش نیشخند زدم.
  
باز هم رسیدیم به فرضیات تو. البته یه چیزي رو درست گفتی و اونم اینه  "

  که من تا حاال اینجا نیومدم .
ه فکر میکنی من همیشه از تجربیات جدید استقبال اما بر خالف چیزي ک 

  "میکنم
  
  جاستین لباشو میچرخوند و میخواست هر جور شده با حرفام نخنده. 

  
  "حق با توئه. حاال بیا بریم ببینیم اینجا چطوریه "
  

منو بطرف داخل رستوران راهنمایی کرد ، و من تو همون لحظه ي اول 
  عاشق جو اونجا شدم.



چراغ هایی با نور کم اویزان شده بود و سرتاسر دیوار ها از روي دیوارها 
  گیاهان طبیعی پوشیده شده بود مثل مزرعه اي پوشیده از خزه. 

شت انگار داري تو یه به هوقتی وارد اونجا میشی یه کوچولو شبیه به اینه ک
گرمسیري قدم میزنی  و حتی وقتی که یه کم جلوتر رفتیم و از کنار 

مت پشتی رستوران قرار داشت و کلی میز هاي عجیب و پاسیویی که قس
غریب و کلی تور و طناب هاي  اویزان که کال با گیاهان محصور شده بودن 

، میگذشتیم این حس رو بیشتر میتونستی درك کنی که واقعا وسط یه 
  بهشت داري قدم میزنی.

 نما روي یکی از همون میز هاي عجیب نشستیم و منتظر موندیم تا گارسو
  بیاد و سفارشهامون رو بگیره.

وقتی به منو نگاه کردم باز هم متوجه یه دلیل دیگه اي شدم که چرا اون 
  این رستوران رو انتخاب کرده.

  قیمت غذاهاي اینجا در حد مرگ ارزونه. 
چند تا عمل ریاضیه ساده تو ذهنم انجام دادم ، حتی با عددي که به دست 

این رستوران چه جوري داره اموراتش رو اوردم نمیتونم تصورشم بکنم که 
  میگذرونه.

  
  "قبل از اینکه تو بپرسی که اینجا چطوري با این قیمت ها باز مونده  "

  اون به حرفش ادامه داد



خودش به تنهایی خیلی ثروتمنده و قصد باید بگم که صاحب این رستوران "
یط و محداشته که فضایی ایجاد کنه که بتونه غذاي کم هزینه و سالم ت

  خوب براي افراد معمولیه ي جامعه فراهم کنه.
و اینجا اونقدر براي مردم عادي مشهوره که اکثرا بهترین تایمشون رو اینجا  

  "میگذرونن.
  

  ابرو هامو باال بردم
  "واقعا چشم گیره "
  
  "اره همینطوره "
  
  "تو وگان هستی؟ "

  تکون داد.به عالمت نفی سرشو 
هیچ فراورده حیوانی حتی لبنیات استفاده نمیکنند ( وگان گیاه خوارانی که 

  ولی گیاه خواران فراورده حیوانی مصرف میکنند)
  
  نه ، گیاه خوارم. "



اما اینجا یکی از رستوران هاي مورد عالقه ي منه . محیط اینجا خیلی  
  "و در ضمن قیمت هاشم خیلی مناسبهشگفت انگیزه 

  
  ، و واقعا بنظرم شگفت انگیز بود. من دوباره یه نگاه به کل منو انداختم 

وقتی که پیشخدمت اومد ، جاستین براي خودش سفارش سوپ هویج و 
ام با باد » راویولی پومودورو« زردچوبه با لوبیاي بو داده ، داد و من سفارش 

  هندي و توفو دادم.
وقتی که پیشخدمت بعد از گرفتن سفارشم رفت ، متوجه شدم که جاستین 

  کنه. داره نگاهم می
  
  "چیه؟ "

  دوباره سرخ شد.
  
  "هیچی ، فقط بدون کت و شلوار خیلی خوب بنظر می یاي "
  

  با حرفی که زد از احساس خوشی اي که داشتم ، دلم قنج رفت. 



من خودم میدونم که خوب بنظر میام ، اما وقتی که به چشم اون خوب بنظر 
هم میگه ، اومدم و خصوصا وقتی که داره خودش این موضوع رو داره ب

  خیلی رضایت بخشه و یه تجربه ي کامال متفاوته.
  
  "تو میدونی که وگان چیه؟ "
  

جاستین این سوال رو همزمان وقتی که پیشخدمت رسیده بود و داشت 
  غذاهاي مارو روي میز میچید ، ازم پرسید.

  پیشخدمت برامون دو تا شات گیالس هم اورده بود.
  "ودکا "

گرفت و با لبه ي گیالسش به اونی که تو جاستین گیالس خودشو ازش 
  .دست من ضربه ي کوچیکی زد 

  من داشتم نوشیدنش رو تماشا میکردم.
  خودتو نگه دار کینان.

هنوز تازه اول شام خوردنمون بود و به سختی میتونستم تا پایان خودمو نگه 
  که به جز شام به چیزي فکر نکنم. دارم

  "فکر کنم که میدونم چیه "
  ابشو دادمومن ج 



 الکل ودکا گلوم رو سوزوند و پایین رفت . من معموال ودکا انتخاب نمیکنم
  اما حرفی نزدم و گرفتمش. 

فعال هر چیزي که بتونه تنش عصبی بین ما دو تا از بین ببره خوبه. این 
وجود ،تنش نرماله اما اینجا یه چیز عجیب بین ارتباطی که ما دو تا گرفتیم 

  داره.
  که بنظر خیلی غیر قابل توضیح میاد. یه ارتباطی 

  و درست همانطور که جاستین گفته بود غذا فوق العاده بود.
  
  "واوو "
  
  "درست میگفتم اره؟ خیلی غذاش خوبه. من اکثرا براي ناهار میام اینجا "
  
  "خوبه که میدونم "
  
  "اوه یعنی میگی که حاال میخواي بیفتی دنبالم؟ "

  اون خندید. منم خندیدم.



د یدات نکردم فقط به ین خاطر بوپشاید تنها دلیلی که همون دیشب تورو  "
  "که یادم رفته بود اسمتو دیروز بپرسم.

  
و بهم نزدیک شد ، و من حتی مطمعن نیستم جاستین بطرف من خم شد 

  که اون خودش هم متوجه این موضوع شده باشه.
  
  "خب. حاال که دیگه میدونی "
  
  "بله "

  من جواب دادم
یدونم که تو جاستین هستی و در یک موسسه خصوصی کمک به م "

  "سالمندان کار میکنی . بهترین دوستت یه گلفروش خوش سلیقه اس
  

  و من هم بهش نزدیکتر شدم و بطرفش خم شدم تا در گوشش نجوا کنم.
  "هحسش مثله بهشتو  اش و وقتی که وسط پاهات رو میخورم مزه "
  

  ا گونه هاي سرخ شده یخ زده بود.وقتی که عقب کشیدم دیدمش که ب



  این دروغ نبود.
  حتی به دروغ هم نزدیک نبود.

  و اون چیزي که بین ما بوجود اومده بود  دائم داشت قوي و قوي تر میشد.
اما هرچقدر که من دلم میخواست االن بلندش کنم و بندازمش وسط میز 

  رستوران ، همونقدرم االن نمیتونستم اینکارو بکنم.
  ...لعنتی 

  
  جاستین دستشو باال برد و پیشخدمت برامون دو تا شات ودکا ي دیگه اورد.

  و دوباره جاستین به لبه ي گیالس من ضربه ي سالمتیش رو زد.
  
و غیر از این موضوع که تو خداي ثروت و جذابیت و چندین بیزینس  "

  "هستی ، من چیز دیگه اي در باره ات نمیدونم.
  
ت مثل خودت. من خیلی زیاد کار میکنم و پایان منم ادم عادي ام. درس "

  "روزمو با لذت بردن از یه گیالس ویسکی تموم میکنم.
  



البته که موارد بیشتري درموردم هست که بخوام بگم ، اما اول باید اونو 
متقاعد کنم و بعد که موفق شدم اون قبول کنه که من فراتر از یه کلیشه ام 

  ، میتونم بیشتر براش بگم.
  به جاش من سواالت رو بطرف خودش چرخوندم. پس

ادم سحر خیزه و نام خانوادگیش رنگ مورد عالقه اش ابیه ، اون یه 
  جکسونه. 

در طول مکالماتمون ما دائم بهم نزدیک و نزدیکتر میشدیم تا وقتی که 
هامون بهم چسبیده بود و نفس اب هاي غذامون رو تموم کردیم ، پابشق

  ی شده بود.هامون عمال با هم قاط
جاستین دوباره پیشخدمت رو صدا کرد و سپس صورتحساب رو پرداخت کرد 

  و در حالی که داشت اون رو میداد من دستش رو گرفتم
  
  "من هنوز اماده نیستم که اینکارو بکنی "
  
این همون قسمتیه که گفتم علی رغم ابروي خودت من میخوام از خود  "

  "بی خودت کنم؟
  جاستین پرسید



تو تصمیم بگیري که منو از خود بی خود کنی ، جاستین ، این باعث  اگر "
  "افتخار منه

  
بعد از پرداختش اون گذاشت که من دستش رو بگیرم و بعد هر دو اونجا رو 

ترك کردیم و من اون رو همراه خودم به طرف پایین خیابان راهنماییش 
  کردم. 

رودخانه در نزدیکی  داره. پایین خیابان جایی که اپارتمان خودم همونجا قرار
  ما قرار داره و ما باهم در امتداد اب باهم قدم میزنیم.

تصویر غروب خورشید روي اب منعکس شده و هواي غروب خنک و عالیه. 
اگر فقط یک روز عالی براي قرار گرفتن وجود داشته باشه ، اون قطعا همین 

  امروزه. 
  
  "پس تو همچنان فکر میکنی که منو میشناسی؟ "
  

در همان حال که داشتیم راه میرفتیم جاستین ساکت بود و من منتظر 
  جوابش موندم .

  یه سکوت متفکرانه بود.



نم هرگز بتو االن دیگه مطمعن نیستم و واقعا دیگه مطمعن نیستم که "
بطور واقعی بشناسمت. مگر اینکه خودت بهم بگی. اگر واقعا میگی که با 

  "کنبقیه فرق داري ، پس بهم ثابت 
  

من دست از راه رفتن برداشتم و پشت جاستین رو به گارد ریل هاي کنار 
  رودخانه چسباندم . 

نور خورشید دیگه نمیتابید و اسمان گستره اي صاف و یک دست  ابی تیره 
بدون ابر شده بود. دلم براي اون نقطه هاي نورانیه کوچولو که اگر االن 

  ببینیمشون تنگ شده بود. خارج از شهر بودیم میتونستیم تو اسمون
  
  "عادت به دیدن ستاره ها داري ؟ یا نه؟ "
  
  "من کل عمرم رو اینجا زندگی کردم"

  اون جواب داد.
  
پس توام عادت کردي که اونهارو اینجا نبینی. فکر میکنم که دیدنشون  "

  "خیلی خوبه. ستاره ها خیلی زیبان 
  



  من سرمو تکون دادم
که تو این شهرم و فکر نمیکنم که هیچوقت  منم مدت زمان خیلی زیادیه "

  "به این تعداد ستاره ي کم عادت کنم 
  

اما این در حالیه که هر براي یک لحظه با حالت گیج شده اي نگاهم کرد 
دومون متوجه میشیم که بدن هامونهامونو داریم بهم فشار میدیم و جریان 

  یکنه.بینمون داره بینمون بیشتر میشه و مارو به هم نزدیک م
من با نیشخندي به طرفش بیشتر خم میشم ، تا جاییکه کامل نزدیکش 

  میشم. 
  
  "دسر نخوردیم "
  

  خیلی نرم اینو زیر گوشش گفتم
  چشماش یهو گشاد شدن

  
  "واي خداي من اصال فراموشش کردم "
  



  "من نکردم... "
  

چه راال و پایین خیابان نگاه میکنم ، پاباینو بهش میگم و در حالیکه اول به 
  ي دامنش رو تو چنگم میگیرمو جمعش میکنم. 

هیچ کسی این نزدیکی ها نیست ، بیشتر مردم هنوز پایین خیابان یا تو 
رستوران ها هستن یا داخل بارهاو پاتوق هاي محبوب کنار رودخانه جمع 

   هستند.
  
  "یه دسر داریم که من واقعا  بهش عالقه دارم "
  

الیکه من دستمو به زیر دامنش میبردم و و در حجاستین بازوي منو چنگ زد 
  نفس میزد. داشتم بین دوتا پاهاش میسراندم ، اون بیشتر نفس

  داخل چشمهاش هیچی به جز گرماي خواستن و اشتیاق موج نمیزد.
  
  "جاستین ، حاال تو بگو . من دارم ابروت رو میبرم؟ "
  
  "لطفا اینکارو بکن "



  انداخت .لبشو گاز گرفت و بیشتر خودشو روي من 
وقتی که دستم به شورت کوچولوش رسید اونجا پر از اب بود و حسابی 

  خیس شده بود با حس این موضوع من تو یک لحظه سفت و سنگ شدم. 
انگشتمو روي کلیتش گذاشتم و مالیدم و با این کار اون شروع به نالیدن 

  کرد.
قط فاز فاصله ي دور هیچکس چیزي نمیتونست ببینه به جز یک زوج که 

  خیلی نزدیک بهم ایستادن.
 تکسی نمیتونست متوجه این بشه که ناخن هاي جاستین داره تو تو پوس

بازو هاي من فرو میرن و چنگ میندازن یا اینکه چطور لبهاش از هم باز 
  شدن و گونه هاش از تحریک سرخ شدن .

  یه اه کشیدم و شورتشو کنار زدم.
  
  "داره ازت اب میچکه "
  
  "یش کنمنمیتونم کار "

  اون جواب داد.
  



اي دور و یمبنظر میرسه که رو حالت پیش فرض تنظیم شدم که وقتی تو  "
  "اطرافم اینجوري بشم

  
استین. من جخب به این فکر کن که خودت چطور منو سفت میکنی ، "

  "برات بیچاره میشم. نمیتونم توضیحش بدم
  

ورودیش بودم و انگشتمو حرکت دادم و اونو عمیق تر بردم ، دنبال قسمت 
همونطور هم داشتم سریعتر باال و پایین رفتن قفسه ي سینه اش رو با 

  هیجان نگاه میکردم.
  جاستین سرشو تکون داد

  
  "من نباید تورو بخوام "
  
  "خودت فکر میکنی که اصال میتونی اینکارو بکنی ؟ میتونی منو نخواي؟ "

  این سوالو با یه لبخند شرورانه ازش پرسیدم
  
  "میکنم که کال به جاي مغزم ، وسط پام داره تصمیم گیري میکنهفکر  "



  "بله. داره اینکارو میکنه "
من همون فاصله ي کم باقیمونده رو هم کم میکنم و لبامو روي لبهاش 

  میذارم و با بوسیدن هم ما دوباره در هم غرق میشیم.
  همان جوري که امروز هم انجامش دادیم.

خیلی داره خطرناك و اجتناب ناپذیر میشه و ما حس و حالی که االن دارکم 
باید همین االن و قبل از اینکه من نتونم خودمو کنترل کنم و اونو روي 

  گارد ریل خمش کنم ، از اینجا بریم.
  
  "اپارتمان من نزدیکه "
  

  من جلوي لبهاش نجوا کردم
  
  "اپارتمانت یه پنتهوسه؟ "
  

  من خندیدم
  "بله ، هست "

  ا خنده اش نفس نفس و خیلی جون بود.اونم خندید . ام



  
  "لعنتی . این یکی رو میدونستم "
  

بهش کمک کردم و خودم لباسشو مرتب کردم و اون رو بطرف پایین پیاده 
  رو راهنماییش کردم .

  ما باید همین االن بریم به خونه ام و جاستین هم دقیقا همینطور فکر میکنه
حتی موقع ورود به دربان هم انقدر سریع حرکت کردیم و رسیدم که من 

  سالم نکردم.
کارتم رو روي اسکنر اسانسور گذاشتم و به داخل رفتیم . حتی صبر نکردم تا 

  درهاي اسانسور کامال بسته بشه و لبهام رو روي لبهاش گذاشتم.
وقتی که از کارتم براي اسانسور استفاده میکنم و اونو اسکن میکنم ، 

ف نمیشه ، پس من با خیال راحت دو طرف اسانسور تو هیچ طبقه اي متوق
لباسش رو از روي سرشونه هاش قبل از اینکه اسانسور تو طبقه ي اخر 

  متوقف بشه ، از هم میکشم.
قسمت مودب وجودم بهم میگه که موقع ورود به خونه باید اونو ببرم و 

داخل خونه رو بهش نشون بدم اما اون بخش وحشیه وجودم میدونه که 
  براي اینکار ندارم.هیچ طاقتی 



ه قدر ب و من لباسش به همراه کیف و کفشش روي زمین البی پرتاب میشه
کافی ازش فاصله میگیرم که فقط بتونم ست شورت و سوتین و جوراب 

  شلواري اي که پوشیده بود رو ببینم.
  اوه فاك. 

همشون توري و سیاه رنگن و در برابر پوست سفید و خامه اي که اون داره 
  ان. دارن دیوونه ام میکنن. معرکه

اونو بین بازوهام به اغوش کشیدم و به طرف انتهاي راهرو و به اتاق خوابم 
  میبرمش.

اتاق فقط با اخرین نوري که از پنجره ها به داخل می تابید ، خیلی کم نور 
  بود.

من جاستین رو روي تخت خوابوندمش  و اینجوري اون زیر من پهن شده 
  مثل یه ضیافت بود.بود و دقیقا برام 

  
  "من اصال شوخی نکرددم "

  من گفتم
  "تو دسر منی "
  



انگشتهام رو روي کش شورتش قالب کردم و اونو از پاهاش پایین کشیدم 
  و به یه طرفی پرتاب کردم.

سپس هر دوپاهاش رو از هم باز کردم و خودم رو بین پاهاي خالیش ، جا 
  کردم.

  ناله میکرد و میلرزید. شروع به لیس زدنش کردم و جاستین هم
  اش خیلی شیرین و غلیظ بود.مزه 

  . محشره 
ران هاشو فشار دادم تا از هم باز بشن و اینجوري اون کامال پاهاش باز و 

  جدا از هم شدن 
  میتونم ببینم که داره روتختی رو محکم تو مشتش میپیچونه و فشار میده.

 قیقا همرنگ نوكبین پاهاش خیلی خوشگله ، اون صورتی خوشرنگ که د
  سینه هاشه ، و توي همین نور کم حسابی برق میزنه و درخشانه.

دهانم رو کامل روي کلیتش گذاشتم و خیلی عمیق شروع به مکیدنش 
کردم و در همون حال که داشتم قسمت پایینیش رو مزه میکردم ، به 

صداي نفس هاي لرزانش هم گوش میدادم و اون تنشی که در پاهاش 
  د و می لرزید رو حس میگردم.بیشتر میش

  
  "بهم بگو چی میخواي ؟ "



  من گفتم و جمله ام رو همونجا دقیقا روي پوستش نجوا کردم.
  هیچی رو بیشتر از این نمیخوام که جاستین اسممو صدا بزنه و ناله کنه. 

  
زبونمو دور کلیت چرخوندم و بعد زبونمو به پایین کشیدم و روي ورودیش 

  ار دادم . جاستین زیر من کمرشو از زمین بلند میکرد .گذاشتم و عمیقا فش
  "بهم بگو "
  
  "فکرم کار نمیکنه "

  در حالی که صداي نفس هاش بیشتر از کلماتش بود اینو بهم گفت
من به روي بدنش خزیدم و اهسته اهسته از روش باال اومدم تا به جایی که 

عم خودشو ه طباهم فیس تو فیس بشیم و سخت لباشو بوسیدم و گذاشتم ک
  از روي زبانم مزه کنه .

تو حالتی که االن افتادم روش جوریه که التم دقیقا مقابل پاهاي از هم باز  
  شده اش قرار گرفته .

  خیلی نزدیک و در عین حال خیلی دور از هم... 
  
  "میخواي که انقدر محکم بکنمت تا وقتی که فقط جیغ بزنی؟"



  "اره "
  

وستش کشیدم و بطرف گردن و شونههاش دهانمو حرکت دادم و روي پ
  بردم. بند سوتینش رو با دندونم پایین کشیدم.

  
  "دوست داري که با زبونم بکنمت؟ "
  
  "اوووه. فاك "

در حالیکه داشتم دوباره رو بدنش به سمت پایین میخزیم صداي نجواي زیر 
  لب جاستین رو شنیدم

  
  "نم اونقدر اذیتت کنم تا بهم التماس کنیومیت "
  

  دور تا دور ناف کوچولوش رو بوسه هاي نرم میذارم و زبون میکشم
  
  "اونوقت من بهت میگم ، نه و بعد از اینکه التماسم کردي "
  



  "تو جراتشو نداري "
  

  داشت رو به پایین و به من نگاه میکرد که اینو گفت
  
  "که جراتشو ندارم؟ میتونیم امتحانش کنیم "
  

  گاه میکرد یه نیشخند زدهمونطوري که رو به پایین بهم ن
  
  "تو هنوزم فکر میکنی که میتونی براي من رییس بازي دربیاري؟ "
  
من فکر میکنم که میتونم اونقدر بهت احساس خوبی بدم که حتی نفهمی  "

یکنه و اون موقع فقط میخواي که مو برات مهم نباشه که کی داره اینکارو 
  "ارضا بشی

  
مت داخلی رانش گذاشتم و در همون دندونهام رو به حالت گاز روي قس

  حالت داشتم از لرزه اي که به جونش افتاده بود ، لذت میبردم. 
  دقیقا میدونم که االن باید چیکار کنم.



  فقط االن دارم وقتمو هدر میدم.
خیلی اروم و اهسته ران هاش رو لیس میزنم و جلوتر میرم کشاله هاي 

نه م سراغه روي برامدگیه پایین ترانش رو میبوسم و بادکش میکنم. بعد رفت
  . اش 

هر جایی رو میرفتم و با لبها و زبانم لمس میکردم به جز همون قسمتی که 
  دقیقا اون میخواست و من باید میرفتم...

کامال بصورت رندوم قسمت بعدي بدنش رو انتخاب میکنم . اون هرگز 
من  ینمیتونه حدس بزنه که جاي بعدي بدنش کجاست که لمس میشه ول

  میدونم. 
  من عاشق این کارم اما مطمعنا اون نیست. 

  
  "لعنتی . تو میخواي منو بکشی "
  
  "خب خودت خواستی ، میتونیم اینجوري پیش نریم "
  

من به اهستگی نجوا کردم و لبهامو روي کلیتش مماس کردم و یه کم 
  کشیدم روش.

  "اووه "



  گاز گرفت. این صدا از جاستین دراومد بیرون و بعد سریع لبشو
  نمیخواست به من نشون بده که چقدر مشتاقه و دلش اونو میخواد. 

هستیم. و همینم االن ما هر دومون با هم دقیقا تو یک جنگ و کشمکش 
  باعث میشه که من بیشتر دلم بخواد دست رو نقاط حساسش بذارم .

  به عالوه یکی از ما باید جرقه بزنه تا اتش بینمون شعله ور بشه.  
از اینکه واقعا برم سراغ نقه ي اصلی و لیسش بزنم دوباره همون اذیت  قبل

  هارو تکرار کردم . 
خیلی نرم و ارووم زبون میزنمش و انقدر احساسی که داره شدیده که پاهاش 
منقبض شدن و جاستین پاهاشو جمع کرد ولی من دوباره با فشار پاهاشو از 

نشو لمس میکنم و سپس تمام هم باز کردم و ابتدا خیلی نرم و اهسته بد
  قسمت هاي بدنش رو میبوسم و میلیسم و میمکم. 

هر چی بیشتر میگذره حرکات من هم نرمی خودشو از دست میده و سخت 
  تر و محکمتر اینکارو میکنم.

تا زمانی که با یه ضربه ي طوالنی و محکم توسط زبانم ، جاستین ارضا 
  میشه. 

ز قبل عطر و طعم خالص جاستین دهان من میلرزید و ناله میکرد و بیشتر ا
  رو پر میکنه. 

  یکبار کافی نیست.



در حالیکه اون هنوز داره ارگاسم قبلش رو میگذرونه من هم زبانم رو عمیقا 
به داخلش فرو میبرم و با زبانم اون رو میکنم و مستقیما با زبانم اون رو 

  بطرف ارگاسم دوم میبرم.
دیوار هاي خونه ام میپیچه و اکو میشه و جاستین جیغ میکشه ، صداش بین 

  خودش کمرشو بلند میکنه و بیشتر به طرف زبان من قوس برمیداره.
  لعنتی. 

  نیست.  بس هیچوقت برام
  هیچوقت ازش سیر نمیشم.

  من بیشتر میخوام.
  همین االن. 

لباس هاي خودمو دراوردم و پرتشون کردم کنار و بعد از برداشتن یه کاندوم 
  جاستین که روي تخت ملحق شدم. دوباره به

اون همونطور که تو حال و هواي ارگاسمش قوطه ور بود رو تخت ولوو شده 
بود بطرفش که رفتم اون دستشو بطرفم دراز کرد و منو بطرف خودش 

کشید و به محض رسیدن بهش بوسیدمش و بعد اون رو به پشت 
  ت به داخلش کوبیدم.و خودمو از پش چرخوندمش
  وق العاده و لذتی باورنکردنی.یه گرماي ف

  درست مثل همون دفعه ي اولی بود که با هم بودیم. 



  کامال هیجانی و و با احساساتی که منفجر شدن.
رو نفس کشیدنم هیچ کنترلی ندارم و زنده موندنم رو فقط سپردم به حس 

  غریزه ام.
میکنم . خودمو رو تا انتها واردش میکنم و این کار رو بارها و بارها تکرار 

نمیتونم خودمو نگه دارم . البته تالشی هم براي کنترل کردن خودم نمیکنم. 
  میخوام ازاد و بی قید باشم.

  
  "ادامه بده . بیشتر "
  

جاستین جیغ میکشید و من بیشتر خومد رها میکردم . با حالت جنون امیزي 
  دارم میکنمش.

  ه .ارگاسمم شکل بگیراونقدر ادامه میدم تا انرژي به ستون فقراتم برسه و  
بعد از ارضا شدنم کامال کور میشم و در پایانش صداي خودمم همه جا 

  میپیچه.
  هر دومون باهم داشتیم نفس نفس میزدیم و بعد هردومون باهم ولوو شدیم. 

جاستین اهسته خندید به طرف من برگشت ، من یه کم ازش دور شدم و 
  باره بطرفش رفتم.کاندوم رو دراوردم تا بندازمش بیرون و دو

  "دسر خیلی خیلی خوبی بود "



  "حتی بهتر از اونایی که تو لنا سرو میکنن؟ "
  
  "در مورد اونا چیزي نمیدونم اما در مورد این یکی میتونم نظرمو بگم "
  

  با حرفم جاستین لبخند میزنه و من اونو بطرف خودم کشیدم و بوسیدمش.
  
  "یشتر تالش کنمفکر کنم دفعه بعدي سختتر میشه باید ب "
  

  سرشو روي سینه ام قرار داد و گفت
  
  "شاید "
  
  "اما خب قبل از اون به هرحال به یه دسر کامل نیاز دارم "
  
  

  9فصل 
  



  جاستین
  

  با یه صداي خیلی ضعیف از خواب بیدار شدم . صداي تلفنم بود.
صدا از اینجا نیست احتماال از همونجایه که بقیه لباسامو  هم رهاشون 

  .کردم
  کجا گذاشتمش؟

  تمرکز میکنم تا یادم بیاد.
  من اصال تو تخت خواب خودم نیستم. من کدوم جهنمی ام؟

از پنجره ها میبینم که افتاب در حال طلوع کردنه. به اطرافم نگاه میکنم و 
  کنارم چهره ي زیبا ، ارام و در خواب فرو رفته ي کینان رو می بینم.

داي من این مرد حتی تو خواب فوق من تو تختخواب کینان هستم. واي خ
  العاده ترم هست . 

  کامال ارام و کامال بیخبر از اینهمه زیباییش به راحتی خوابیده.
من قصد نداشتم که تمام شب رو اینجا بمونم اما اون بعدش به عنوان دسر  

  نگیز دیگه باهم داشتیم. ابهم شکالت داد و ما دوباره یه سکس شگفت 
ر بود ولی نمیتونم بگم چونکه اهسته بود ، هیجانش هم از بار دومی اهسته ت

  قبلی ها کمتر بود...



کشش بین ما دو تا باور نکردنیه. این حس خواستن و کشش بین ما دقیقا 
  عین یه موجود زنده و پیچک به دورمون میپیچه و اواز میخونه.

  راستی چرا من از خواب بیدار شدم؟
  اها راستی. تلفنم. 

ل کیف دستیم گذاشته بودم و اخرین باري هم که کیفمو دیدم خب اونو داخ
  ، یادمه که با بقیه لباس هام رو زمین پرت شده بودن.

به ارامی از تخت بیرون پریدم ، یه کمی سرده ولی نه اونقدري که غیر قابل 
  . تحمل باشه 

  کفش هامو تو البی ورودي ساختمان پیدا میکنم.  وکیف و لباس 
  و پال روي زمین همیشه کلیشه اس.لباس هاي پخش 

همه وسایلمو از زمین برداشتم و همراه خودم دوباره به اتاق خواب بردمشون 
  و بعد سریع به زیر لحاف میخزم.

ساعت پنج صبحه و من امروزبه هرحال اول وقت یه مشتري دارم و باید 
ام  دیگهزود از خواب بیدار میشدم. اما اونقدر خسته ام که دلم میخواد یه کم 

  بخوابم.
  



یه مسیج از لیال دارم. خودم دیشب بهش گفته بودم که میخوام برم سر قرار 
. از دیشب چندتا پیام داده و پرسیده بود که حالم خوبه و کجا هستم. اخرین 

  پیامشم همونی بود که منو از خواب بیدار کرد.
  :اینطور نوشته بود

  
و االن دیدم که که هنوز  { از خواب بلند شدم که برم سرویس بهداشتی

داختنت ننبهم پیام ندادي . لطفا فقط بهم اطالع بده که یه جایی تو یه قبر 
  }و احیانا نمردي  و هنوز زنده اي

  
  لبخند زدم و جواب پیام رو براش تایپ کردم 

  
  { سالم . متاسفم. نه خیلی زیاد نمردم . یه قراره خوب بود}

  
  دم من مکث کردم و به کینان نگاه کر

  /یا بهتره بگم یه قرار فوق العاده خوب /
  
  این تعریف لعنتی خیلی کم بود و حق مطلب رو درست ادا نمیکرد.     



انتظار ندارم که لیال همین االن پیامو ببینه و جواب بده ، االن خیلی صبح 
  زوده که اون بیدار بشه.

 تا وقتی که به خودم اجازه دادم تا چند دقیقه چشمامو ببندم و دراز بکشم
خورشید اونقدر باال اومد و هوا بقدر روشن شد که نمیتونستم نادیده اش 

  بگیرم . 
باید زودتر برم که بتونم اول برم خونه و لباسامو عوض کنم و بعد به دیدن 

  برم .  »هارولد« 
مشتریه امروزم عین یه پرنده ي سحرخیزه که ترجیح میده همیشه 

  دیدارهامون اول وقت باشه.
ن دیشب از حمام کینان استفاده کردم و حاال میدونم که حمام خیلی بزرگه م

  و یکی از لولکس ترین حمام هاییه که من حتی به عمرمم ندیده بودم. 
فکر نمیکنم خیلی براش مهم باشه که من از حمامش استفاده کردم یعنی 

  .حداقل امیدوارم که اینطور نباشه 
ییز تم هسنگ مرمر سفید و فوق العاد قسمت دوش سرپایی حمامش تماما از

بود و در ضمن خیلی هم جادار بود. یکی از اون سر دوش هایی هم بهش 
  وصل بود که اب رو از زاویه اي میپاچن.

وقتی زیر دوشش قرار میگیري انگار که به بهترین نحو زیر یک طوفان اب 
  گیر افتادي.



 ي شباهت خودشکینان دیشب دقیقا وسط ارگاسمش به مسخرگی درباره 
  و این دوش حمامش جوك میگفت که داره شبیه این دوش میپاچه بیرون.

  
  لعنتی. اون خیلی خوبه . 
  ما با هم خیلی خوبیم . 

حتی بعد از تمام اتفاقات دیروز من بازم بیشتر ازش میخوام. و حس میکنم 
  همین االنم دارم هی خیس تر میشم.

  بیدار بشه .  وقت ندارم تا صبر کنم که اون از خواب
ذت دنبال یه لاونقدر دلم میخواد که دستم بین پام میخزه و فقط به یادش 

سریعم که البته اینطوري به همونقدري هم که من میخوام راضی کننده 
  نیست.

من به اندازه کافی نرم و صاف و خیس هستم که خیلی طول نکشه که یهو 
ه اینکه اصال یادم بیاد ک یه دست از پشت سرم به دورم حلقه میشه و قبل از

  اون کینانه که پشت سرمه ، من فریاد میکشم.
التش داره از پشت به باسنم فشار میاره یک دستش رو از  لهر اینچ از طو

قسمت بازوش روي قفسه ي سینه ي من میاره و قفلم میکنه و منو بطرف 
  خودش میکشونه و دست دیگه اش یه جاي دیگه اي از من رو میگیره.

  



  "اگر تو بیشتر میخواي "
  خیلی اهسته داخل گوشم با صداي خمار حرف میزد 

  
  "بگو . من جوابم به تو همیشه بله اسبهم فقط  "
  
  "میدونم "

کینان اجازه نمیداد که من کوچکترین حرکتی بکنم به جاش منو به خودش 
  چسبونده بود ، و داشت منو دیوانه میکرد.

شتهاي دستش ریتمی رو در داخل من به لبهاش گردن منو میچالند و با انگ
  وجود اورده بود که هر لحظه تنم بیشتر منقبض میشد. 

  لذت فوق شیرین و سریع داره توي بدنم افزایش پیدا میکنه. 
بی امان داره کارشو ادامه میده و از هرچیزي که درباره بدن من بلد شده 

ینبارم . ارگاسم ا داره استفاده میکنه تا منو بسمت ارگاسم لذت بخشی ببره
ا تو یبرخالف دفعات گذشته مثل انفجار نیست اینبار شبیه جزر و مد امواج در

  بدنم میپیچه. 
اجتناب ناپذیر کل بدنم رو تو یه خلسه ي شیرین فرو یه لذت صاف و نرم و 

میبره و به سرعت خلسه محو میشه و منو تو حالت نفس نفس زدن رها 
  میکنه.



شد بلکه همراهم اومد حمام و کمکم کرد که خودمو کینان همونجا متوقف ن
  بشورم .

قبل از اینکه من موهامو کف بزنم اون با صابون روي کل بدن من رو مالید 
 .  

چیزاي خیلی خیلی کمی تو زندگی وجود داره که بتونه با این موضوع که 
  کسی موهاتونو بشوره ، رقابت کنه.

  این فکر منو به لرزه انداخت. 
  م با این نوع زندگی تجملی خودمو وفق بدم و زندگی کنم. من میتون

بالفاصله فکرم رو که تو این مسیر افتاده بود رو متوقف کردم . حتی اگر این 
موضوع شگفت انگیز هم باشه ، من و کینان هنوز هم از دو دنیاي متفاوت 
هستیم و هنوز هم بابت تفاوت هاي عظیمی که داریم جلوي هم ایستاده 

  ایم.
وقتی که از زیر دوش بیرون اومدیم کینان یه حوله به دستم داد و وقتی که 
من حوله رو ازش گرفتم و داشتم دور خودم میپیچیدم کینان منو جلو کشید 

  و بوسید .
  
  "متاسفم که از خواب بیدارت نکردم  "
  



  من بهش گفتم 
ت خباور کن من عاشق هیچی به جز هاکی بازي کردن با تو نیستم . تو ت "

  "بمونیم و کل روز رو با هم سکس کنیم. اما من یه مشتري اول وقت دارم
  

  کینان بهم یه لبخند زد. 
بود و نه هیچ نشانی از حالت ازردگی نداشت. فقط  دکه نه نیشخنلبخندي 

  یک لبخند.
  
  "مشکلی نیست. میدونم. خیلی زود میبینمت "

ه بگیرم اما االن دیروز ممکن بود که از این حرفش ناراحت بشم یا جبه
  احساس درست دارم .

  میخوام که دوباره ببینمش.
یه چیزي هست که بین ما بوجود اومده و اونقدر واقعیه که نمیشه نادیده 

  اش گرفت. 
  
  "ممنونم . اگرچه که متاسفم نمیتونم بیشتر بمونم و... کمکت کنم "
  



  با نگاهم به الت نعوظ شده اش اشاره کردم.
  .کینان ریز میخنده

نترس با همینم زنده میمونم اما خب ممکنه مجبور بشم دوباره برگردم  "
  "زیر دوش...

  
  لبمو گاز گرفتم

  "خیلی خب "
  
  "من بعدا بهت پیام میدم "

  کینان گفت
  

و بعد یه قدم به عقب برداشت و زیر دوش اب رفت. براي یک دقیقه 
ه دستشو ب ایستادم و تو همون حالت نگاهش کردم و کینان هم در حالیکه

  حرکت دراورده بود داشت به من نگاه میکرد.
  قبل از اینکه از در برم بیرون یه بوسه بهش میزنم 

 رو سرماخوردگی خودم من و بیوفته لعنتی ي حوله این اینکه از قبل باید
  .برم اینجا از سراغم بیاد که بزنم صدا



 برم اول هک میرسونم ماشینم به خودمو سریعتر خیلی و میپوشم لباس سریع 
  . کنم عوض لباسهامو و اپارتمانم

   .رسیدم کارمون دفتر به وقت سر دقیقا من. برسم موقع به شدم موفق 
  
  

 الزم هام مشتري که لوازمی و خوراکی مواد کلی خرید خودم اوقات بعضی
 ساعت که هایی مشتري براي بخصوص و مواقع اکثر اما میدم انجام دارنو

 توسط ها خرید این ، هارولد امروزم مشتریه ثلم زوده صبح ام مراجعه
 ممشتری پیش برم اینکه از قبل فقط من و میشه انجام اي دیگه شخص

  . میگیرم تحویل کارم دفتر همین از رو غذایی مواد
 ره من که اي همیشگی و شاد جو اون گذاشتم دفتر داخل پامو وقتی امروز

   .نیست حاکم اینجا ، نممیک استفاده ازش پرانرژیم روز شروع روزبراي
  . میاد غمگین بنظرم میکنم نگاه که هرکی صورت به
  
  "افتاده؟ اتفاقی چه"
  

  . میکنه نگاه بهم زدم که حرفی با سرپرستم مورگان



 میشه تخریب دیگه ي هفته دو مدت ظرف '120آشر ' که دادن خبر ما به"
"  
  

  .هارولده ساختمانه اینکه من خداي واي
  
  "چی؟"
  
 دیروز ها مجوز این که میکنم فکر. نداریم اي ایده هیچ تو مثل امم. اره "

 حال در دهنده توسعه هاي شرکت و کارگذاران از بعضی و شدن صادر
 خالص پشتش پارك و ساختمان این شر از باید که هستند اي پروژه پیشبرد

  "میگیرن غرامت هم ساختمان ساکنان که میکنم فکر البته. بشن
  
  "بزنن گندش"
  
 یه میکنه زندگی اونجا هارولد که 120اشر ساختمان. ریخت فرو یهو لمد

 یزندگ ساختمان همون تو هام مشتري از ازچندتا بیشتر و قدیمیه ي سازه
  . میکنن



 نای از زیادي تعداد ولی زیاده ساکنان جایی جابه بابت غرامت که درسته
 .ان بخونهصاح خودشون ضمن در و ساکنن اونجا که زیادیه سالهاي افراد
 ونننمیت باهاش که مزخرفیه مقدار میدن غرامت بابت اونها احتماال که چکی

    .بده پوشش هم رو سالمندان ي خانه ي هزینه حتی یا جدید ي خونه یه
 افراد از بسیاري نیاز مورد ي تازه هواي و رزشو براي خانه پشت پارك از

  . میشه ادهاستف ، اطراف ساکنان تمامی حتی و ساختمان در ساکن
 هک نیست حدي در و اونقدر اما شده خراب ساختمان کمی یه که درسته بله

  . بشه تخریب باید ساختمان بگن
   گفت مورگان

  
  "بله"
 پروژه این ببینیم و برمیاد دستمون از کاري چه ببینیم میریم یمردا ما "

 و میکردي ریزي برنامه داشتی تو. دراورده سر ناکجااباد از یهو و چطوري
  "درسته؟.  میدادي انجام رو شهر مرکز تظاهرات کاراي

  
  "البته. بله "

  . گفتم رز به اش درباره که بود کاري همون این



 همیش حفظ شهر سبزمرکز فضاي بشیم مطمعن که ازمردم امضا اوري جمع
  . نمیشه فروش پیش و سبزنمیشه خراش اسمان جاش به یهو و
  
  ". کنیم استفاده ساختمان ینا براي اون از میتونم. خب خیلی "

  گفت مورگان
  "داره ارجحیت فعال موضوع این"
  

  منم سرمو تکون دادم. 
  "هرکاري که الزمه بگین من انجام میدم "
  
در حال حاضر فقط مشتري هاي امروزت رو برو ببین. من باید برم و  "

سعی کنم افراد شوراي شهر رو درگیر کنم. بعد از اون حاال مشخص میشه 
  بابت سازماندهی ها چه کارایی رو باید انجام بدیم. که

اگر بدترین حالت ماجرا رو در نظر بگیریم که اتفاق بیوفته ما به کلی ادم  
  "نیاز داریم که کمکمون کنن محل اسکان جدید براشون پیدا کنیم

  
  لعنتی. این خیلی بده. 



بل از اگر شرکت هاي توسعه دهنده دنبال ساختمان هاي قدیمی میرن ،ق
اینکه تمام مشتري هاي شرکت ماروهدف قراربدن ، یعنی اینجا ما فقط 

  مشکل زمان داریم. 
از االن میتونم ببینم افرادي هستن که به ساختمانی که رز در اون زندگی 

    میکنه ، چشم داره. و میخواد که اونجارو هم تخریب کنه.
دف قابلیت اینکه ه میتونم در ان واحد به یه دسته ادم فکر کنم که همشون

  بعدي تخریب ساختمان ها باشن رو دارن. 
  مواد غذایی خریداري شده براي هارولد رو برمیدارم تا به ماشینم ببرمشون . 

  این مسخره اس. 
  کدوم ادم کون سوراخی میخواد که یه گروه ادم رو اواره کنه؟

 تنخصوصا سالخورده هایی که االن و تو این سن جاي دیگه اي براي رف
  ندارن ؟

  با این فکر شکمم ازترس فرو ریخت. 
  
  "مورگان کدوم شرکت صاحب پروژه اس؟ "
  

  لطفا لطفا نگو که اونه.
  خواهش میکنم.  



  لطفا هر کسی رو بگو به جز اون. 
  خدایا اگر خیري تو این جهان هست این یه بار رو به من لطف کن 

  
  "سیلورمن و بلیک"

  مورگان جواب سوالمو داد
  
 ، زمین افتاد و خورد سر دستم از خرید ي کیسه شرکت اسم یدنشن با

 غلطیدن به شروع و شدن پخش زمین روي کنسروي سوپ هاي قوطی
  . کردن

  
  "لعنتی"

 وپاد روي سریع بشن پال و پخش جا هاهمه قوطی اینکه از قبل و گفتم من
  . نمک کمک تا کنارم اومد لحظه همون هم مورگان. کنم جمعشون تا نشستم

  "خوبه؟ حالت"
  
  "بله"

  . گفتم من



  "خوردن لیز دستم از لحظه یه اینا فقط "
  . نبودم خوب خیلی من. گفتم دروغ اما
  . خبر این شنیدن از بعد نه
 یب و عاطفه بی انقدر که یکی با من که موضوع این فهمیدن از بعد نه

  . خوابیدم احساسه
  . بشه هم قلبم دوار تا دادم اجازه بهش بلکه باهاش خوابیدم فقط نه

  . کردم فکر اون با ام رابطه دادن ادامه احتمال مورد در حتی
 و همیزن صدا رو کینان هم باز شرایط این تو االن همین بدنمم و روح و قلب

 درد باعث ، بده اینکاروانجام میتونه اون که موضوع این شنیدن با و میخواد
  . میشه من کشیدن

  . اومده پیش اشتباهی یه شاید
  . میکنه زندگی ساختمان اون تو کی که نمیدونه اصال کینان شاید

 شا درباره مدت تمام در که کسیه همون دقیقا کینان و میدونه هم شاید یا
  ...میکردم فکر درست

  کنم؟ چیکار االن من
  
  

  ده فصل



  
  کینان

  
  .  انگیزه شگفت و العاده فوق روزه یه امروز

 و شدو زیر هاي لحظه اون بعدش و مشد بیدار جاستین با صبح که وقتی از
 از نم که انگار اونها ي همه و شدم سفت چقدر من جاستین رفتن بعد اینکه
  . شدم خورشید درخشان هايموج سوار موقع همون
  . میومد تر راحت و تر روشن چشمهام جلوي چی همه

   .باشیم باهم رو شام دوباره میخوام که دادم پیام ظهر از قبل حاستین به
  . امیدوارم حسابی من اما. نیومده جوابی وزهن

  . دز بهم رفتن موقع جاستین صبح امروز که لبخندي اون از بعد خصوصا
  

 مالقات و بودم باهاشون قبال نم که ازادمهایی هیچکدوم شبیه جاستین
 لبخند زیها بیشتر خیلی لبخند اون که میکنم حس عمیقا و نیست ، میکردم
  . اشتد معنی برام و بود جذاب

  . داریم ارتباط باهم حاال ما و ، داره وجود ما بین چیزي یه
 راه . روببینم جاستین دوباره شده که طریقی هر به که هستم مصمم من
  .بعدي راه سراغ میرم نشه اول



  .بدم پیام بهش دوباره نداره مشکلی که میکنم فکر. میکنم چک رو ساعت
  . گذشته قبلیم پیام فرستادن از ساعت چند

  
  }میکردم فکر بهت داشتم من. سالم{
  

 االن همین چرا  که نمیشم نگران من پس کارشه سره احتماال اون خب
  . میکنم گم کارهام وسط خودمو دوباره فقط. نمیده جوابمو

 برام واقعا این و. شماله در جدید پروژه یه ریزي برنامه حال در ما تیم
  . انگیزه هیجان
 قمناط به نسبت بیشتري خیلی امکانات همیشه باز و بکر هاي زمین

  . دارن هم بیشتري مزایاي و میکنن فراهم برامون شهر در معمولی
  . هستیم عمومی فراگیر ي پروژه یک طراحی حال در در ما بنابراین

 از   .داره وجود درش امکاناتی جور همه که شهرك شبیه جیزي یه
 تا میکنن زندگی و اومدن اینجا به محلی کالج یک براي که دانشجویانی

  . مسکونی اماکن کنار در همکاري فضاي یک ایجاد و ها رستوران انواع
  

 ودمنب زده هیجان اي پروژه ي درباره که بود مدتها من که بگم باید صادقانه
  . گذشته زیادي زمان مدت بار اخرین و



  . باشه کننده کسل برام که ممکنه اوقات گاهی فقط اینکار انجام با
 و بارها که مصوباتی و مراحل و مجوزها و اوراق و ها فرم همان ي درباره
  . میگم دارم تکرارمیشن بارها
 و مندارزش خیلی نهایی محصول اگر حتی باشه یکنواخت میتونه موارد این

  . باشه انگیز شگفت
 روي از سرمو دوم بار براي که وقتی واقع در. بودم شده غرق کارم تو من
 هیچ حال عین در و. شده تموم امروزم کاري ساعت که دیدم اوردم باال میز

  . نیومده جاستین طرف از هم جوابی
  . پیچید ام روده و دل داخل ناگهان نگرانی

 به رمفک ولی بود طبیعی ، بکنه بود نزدیک دیروز که تصادفی اون از بعد
  . شد کشیده هم اونجاها

  خوبه؟ حالش اون
  .فرستادم و کردم تایپ براش هم دیگه پیام یه من

 ور میدادم انجام باید امروز براي که رو کارهایی تمام من اسایی معجزه بطور
 یا بیرون بریم هم با یا که کنه قبول هم جاستین اگر و. بودم کرده تموم
  . میشه العاده فوق باشیم باهم و خونه بریم

  ·}ببینمت میخواد دلم خیلی نداري کاري اگر. خونه میرم دارم من{



 لباغ که کاري همون. رفتم پیاده رو میرسید ام خونه به که کوتاهی مسیر
  . میدم انجامش
 ظارانت میگه که میدونم و میخنده بهم موضوع این بابت احتماال جاستین
   .بیاي و بري ات راننده همراه به و لوکس ماشین با رو مسیر این داشتم
  . دارم ماشین من البته
  . دارم ماشین چندتا ، دونه یه جاي به

  . اونها از مختلف مدل چندین
 میدم رجیحت واقعا من ها تابستان تو خصوصا و زیباییه خیلی شهر پورتلند اما
  . کنم امد و رفت پیاده کال که
 هیچ و خوردم شاممو ، نیومده جاستین از جوابی هنوز ولی رسیدم خونه به

  . نیومد جوابی
 پیامی هیچ بازهم کردم مطالعه کم یه و موندم بیدار دیروقت تا حتی

  . نیومد ازجاستین
 هب همیشه مطالعه اما میکنم پیدا اینکارو وقت بندرت. بود خوب مطالعه
  . میکنه کمک خیلی ذهنم و فکر ارامش

  . بکنم اینکارو بیشتر و بذارم هام برنامه تو باید



 بخیر بش پیام اخرین ، تخت به برم که میشدم هاماد داشتم تقریبا که وقتی
 این جواب که نداشتم انتظار دیگه راستش ولی. کردم ارسال براش هم رو

  . بده هم رو یکی
 چون نمیده خوابیدن ي اجازه بهن ذهنم که نیست اور تعجب هم اصال

 به همش و نشه کشیده جاستین سمت به که کنم متوقف نمیتونم افکارمو
  . نه یا خوبه حالش که میکنم فکر این
  نمیده؟ هامو پیام جواب اچر پس خوبه حالش که اگر

 که ومدمی بنظر. بود خوب خیلی حالش میرفت اینحا از داشت صبح که وقتی
 دش زده هیجان هم ببینیم رو همدیگه میخواهیم دوباره اینکه احتمال از اونم

  . بره پیشم از نیست مایل اصال که کرذم احساس من حتی و
  باشه؟ کرده تغییر چیزي ممکنه یعنی

 مه موضوع این و. نمیاد خوشم کنم حلشون نمیتونم که یهای مسئله از
 چه و قراره ازچه جریان بدونم حتی اینکه بدون من که نیست چیزي

  . کنم حلش بتونم ، افتاده اتفاقایی
  . داشته سخت و طوالنی روز یه فقط جاستین شاید
  . افتاده گوشیش براي اتفاقی یه اصال شاید
   باشم داشته ازش پیام چندتا شدم ربیدا خواب از که صبح اصال شاید



 شانسی هیچ منم و نداده من به جوابی هیچ جاستین االن صورت هر در
  . بخوابم راحت بتونم و ببندم چشمامو که ندارم

  . گرفتم پیش در بام پشت بطرف راهمو و شدم بلند جام از
 ايمزای شخصی پنتهوس یه داشتن ولی ، بگه داره دوست چی هر هرکسی
  . ازاونهاست یکی هم بام پشت به دسترسی که. داره خودشو

 روف هی به تبدیل اونو و تغییردادم رو بام پشت مدل خودم ي سلیقه به من
  . کردم گاردن
 با نفره چند راحتی هاي مبل(  شزلون مبل چندتا و راحتی هاي صندلی
  )  متقارن غیر حاالت

 رارق زیبا هاي ازگل پر هایی باکس و جعبه همشون امتداد در و جلوشون که
  . داره
 امیدوارم البته و. باشه داشته دوست خیلی رو اینجا جاستین که میکنم فکر
  . بدم نشون بهش اینجارو بتونم که
  . بیاییم اینجا به باهم بیشتر یمنبتو و

  . میکنم نگاه اسمان به ، نشستم ام عالقه مورد هاي صندلی از یکی روي
 مک خیلی مواقع اغلب شلوع و بزرگ رشه این بینهایت درخشش لطف به

     .دید شهر اسمان محدوده تو هارو ستاره میشه



 اي باورنکردنی حد در ساختمان این از هر ي منظره و شهرم این عاشق من
 کنم نگاه اسمان به که دارم قهعال بیشتر من اما ، اس العاده فوق و زیبا
  ...اس ستاره بدون مواقع اغلب اگر حتی

 من ي عالقه مورد قسمت که میکنه یاداوري بهم یشهمه کردن هنگا باال به
  . کجاست دنیا این تو

 هاي کرم از پر اسمان بري جنوب بطرف شهر از کم یه اگه که میدونم
  .میشه درخشان و شبتاب

 رو انوساقی بوي بشه که هستیم نزدیک ساحل به کافی ي اندازه به اینحا از
 رو ودریار صداي میتونی حتی روش یمتمرکزبش هم کامال اگر و. کنی حس
  . بشنوي هم
 شگو که وقتایی همون مثل ، منه تصور فقط صدا شنیدن این شاید یا

  . یادم ازش دریا صداي که میکردیم فکر و گوشمون به میچسبوندیم ماهی
  . دارم دوست رو تصور این من صورت هر در

  .بزرگه خیلی اسمان
  . بینهایته 
 دلش ادم که هستن روشن اي اندازه هب معلومن که یهای ستاره باال این از

 یاديز خیلی نور باال این و اینجا. کنه لمسشون و درازکنه دستشو میخواد
 تارهس دیدن امکان بلنده اونقدر هم ساختمان و تاریکه حسابی چون و نیست

  . داره وجود شیري راه وقتا بعضی حتی و ها



  . نمیکنم فراموش شبهارو اون هرگز من
  . گذروندم اینکار به خودمو اوقات یشترب

 ازخستگی هام چشم تا میشدم خیره ها ستاره به اونقدر و درازمیکشیدم
 کار این با و میشدم خفه شب هواي گرماي و رطوبت شدت از.  میسوخت

  . کنم بیرون ذهنم ز بودنمو تنها هاي فکر که میکردم تالش
  ...میمونه باقی همیشه چیزیکه تنها اما
  .بود سکوت و شارام

 ور جنگیدنی و فریاد و داد و جیغ صداي هیچ دیگه که میشدم محو اونقدر
  . نمیشنیدم

 نهمی و اینجا زمان گذشت با حاال و نیستم اونجا دیگه که سالهاست من
  . شده ارامش و سکوت مامن به تبدبل برام هم باز بام پشت

  . ندارم ارامش احساس امشب اما
 کامال گذروندم باهاش رو امروزم کل که هوایی و لحا اون و دارم اضطراب

  . رفته ازبین
 و وندمم بیشتر با نمیخوام. افتادم راه به خونه داخل بطرف و شدم بلند جام از

 هک بهتره جاش به سپ ، کنم ابري هم اینجارو فضاي مخدوشم افکار این
  . ببره خوابم زودتر که کنم دعا کم یه و داخل برم
  



   یازده فصل
  
   استینج
  
  "نیست؟ اینطور کردي سرویس رو دهنش تو "
  
 ودب لبش روي هم ملیح لبخند یه و بازمیکرد من روي به رو در که وقتی رز

 و االب به دوباره و پایین به باال از. انداخت بهم نگاه یه رز  .گفت بهم اینو
   شد تر غلیظ لبخندش بعد
  
  "میکنی اینکارو چطوري که نفهمیدم هیچوقت "

 اپارتمانش وارد کنارش از و زدم دور رو رز بلند قدم یک با بعش و گفتم من
  .شدم

  نبود رز به ام مراجعه روزه امروز 
 درست دوستهاش از یکی براي تولد کیک یه که میخواست امروز رز  

 ازم و زده زنگ بهم خودش بار اولین براي همینم خاطر به  واقع در و    کنه
 رو مگفت که رو کیکی براي نیازش مورد وسایل از تا چند که بود خواسته
  .کرد خوشحال حسابی رو من که ؛ بیارم و کنم تهیه براش



 خودش اون نزنم حرفی اگه حتی که میکردم فکرشو خودم باید من اما
  . وسط میکشه رو موضوع این بلخره و میفهمه

  
  " اوه اوه"
  "شیمونیپ کارت از واقعا که نگو بهم. نمیاد بنظر خوب اصال این"
  

  . کشیدم اه و گذاشتم کابینت روي رو کیک خریداي ي کیسه
  "نه هم و بله هم "
  
  "کنم؟ درست چایی که الزمه "
  
 زا یکی خودش رز و دارم وقت عالمه یه من خب. انداختم نگاه یه تلفنم به

 پس داد سوق دارم االن که اي یگاشفت این بطرف رو من که بود مواردي
  . کنم استفاده اش مشاوره و ها راهنمایی از میتونم هم االن

  
  "خوبه کنم فکر. اره"
  



  " افتاده اتفاقی جه که بگو بهم و بشین پس. خب خیلی "
  

  .کردم همینکارم
 جوري براش اما.  گذاشتم کنار رو پرشورمون هاي سکس جزئیات البته

 هاینک ي درباره و باشه افتاده هاي اتفاق جریان در دقیقا که دادم توضیح
   .گفتم بهش هم اوره دلهره چقدر موضوع این و شده خالی دلم توي چطوري

 تششرک و اون اینکه بر مبنی روزپیشم دو اکتشاف هم حرفهام دنبال به و
  . گفتم هم مردمه از اي دسته اوارگی و ساختمان تخریب ي پروژه صاحب
  . بودم نداده جوابشو من ولی بود داده پیام من به کینان
 و خشمگین. بگم بهش میخوام چی اصال که نداشتم رينظ هیچ حتی

 تمتفاو چی همه کاش اي که میکردم ارزو اینها ي ازهمه بیشتر و. غمگینم
   بود
  . نبود اینجور اما

 باشه ادهنیوفت اتفاق کاش اي که کنم فکر خودم با که نیست اینجوري اصال
  . باشه همینطور هم واقع در و

  . ودب نیوفتاده اتفاق یکی این کاش اي که دمبو امیدوار امکان حد تا فقط
  .میشد پیچیده هم تو داشت هام روده شد تموم حرفهام که وقتی
  . بود ریخته چایی برامون رز و بود اومده جوش اب



  "بود؟ خوب باهاش سکس که داري قبول اما "
  
   خندیدم دلم ته از
  "بود انگیز شگفت واقع در. بود خوب خیلی اون. بله"
  
. ستینی پشیمان ماجرا از قسمت این بابت که خوشحالم حداقل. خب یخیل "
"  
  

 دستم به جایی فنجان یه هم رز و انداختم باال اي شونه حرفش بابت من
  . داد
  
  "نمیکنه حل رو مسائل از هیچکدوم موضوع این خب اما "
  
  "نمیکنن فرار دستت از هم مسائل ازاون هیچکدوم"
   گفت رز
  

  . کردم توهم رو ام هقیاف رز حرف با من



  "میزنی؟ حرفو این چرا تو که بدونم کجا از "
  
  "اینکه خاطر به"
   نشست من روبروي و اومد رز
 بین مواقع اینجور تو و میاد بکارت همیشه بگیري یاد اگه رو راز این"

  .نمیشی گیج دوراهی
 نود و نمیدونستی قبال خودت تو که میگن بهت چیزیو درصد ده تنها مردم 

 اشباه نمیخواي ولی میدونی خودتم تو که میگن بهت چیزیو همون صددر
  "بشی مواجه

  
  "میگی درست رو چیزي یه اینکه از متنفرم. خدایا"

  . کردم نجوا
  
  "شدي عاشقش تو واقع در"
  . کردم اي خنده فنجانم داخل زر که حرفی با
  
   کنم؟ چیکار باید من االن اینها ي همه با رز جدا حاال "



  "والنهی...مثل...مثل که ادمهان دسته این از که باشم کسی با تونمنمی من
  
  زدي؟ حرف خودش با موضوع این ي درباره اصال"
. رهدا قرار زنجیره این تمام راس که شخصیه یه مرد اون میگی که اینطور 

 روي پایین این هم مردم ي بقیه و شما ،. باالهاست باال اون جورایی یه
  . زمینید
 چه که ندونه اصال مرد اون که داره وجود این احتمال بگم ونممیت کامال

 سر هب بالیی چه تخریب اینکه یا میکنن زندگی ساختمان اون تو کسانی
  . میاره اونها

 ودتخ بیشتر و بیشتر فقط بدي ادامه همینطوري ازش کردن دوري به اگه و
  "میکنه عصبی رو
  
 عین در اما کرد اشاره خوبی ي نکته به رز. میدم فشار هم روي هامو دندان 

  . دارم وحشت مکالمه این از من که بگم باید حال
 داره خبر اینها ي همه از خودش که بشه معلوم باهاش زدن حرف بعد اگر

  چی؟
 یم خودش ي درباره که فکرایی بخواد یا و بده فریبم جوري یه بخواد اگه

  چی؟ کنه تثاب رو داریم فرق باهم ما چقدر دقیقا اینکه و کردمو



  . رزه با حق ام دیگه باره یک اما
. میکنه تر سخت و سخت رو کار فقط و ممکنه غیر خودم با اون کشوندن

 ینکاروا سریعتر هرچه که بهتره برسونیم پایان به رو رابطه این که الزمه اگر
  . باشیم نگرانش انقدر اینکه تا بکنیم
  .... بدیم ادامه زندگی به مجبوریم هرحال به ولی ناپذیره اجتناب دردش

  
  " نمیکنه راحتتر رو ماجرا این البته. توئه با حق "
  
 اهیگ و. میگیردش اسون برات یواش یواش زندگی اما. نمیکنه که البته"

 بهتر هم اون پاداش نهایت در ، باشه تر سخت چقدر هر چیزایی یه اوقات
  " بود خواهد
 با کامال میکردم ركت رو رز ي خونه داشتم هک وقتی من هواي و حال

  بود کرده فرق بودم شده اش خونه وارد وقتی که چیزي
 یه دیدم و کردم نگاه گوشیم به اینکه تا میکردم بیشتري سبکی احساس  

 که جدیدي انرژي این که شد باعث دوباره و بود اومده لیال ازطرف پیام
  . کنه افت بودم گرفته



 ینکها یا بشنوه خوب قرار یه ي بارهدر ازم قراره دوباره که بود پرسیده لیال
 زده توهم فقط ، خوبم قراره اون ي درباره من و بوده روح یه فقط یارو اون
  ؟!بودم
 من و دمیپرسی سوال بیشتر جزئیات و داشتم که قراري درباره ازم دیروز لیال

 اقاتف حالی در این و نگفتم بهش اش درباره هیچی که بودم ناراحت اونقدر
 یشههم و نکردم پنهان رفیقم بهترین لیال از رو هیچی تاحاال من که افتاد
  . میکردم خالی خودمو و میدادم توضیح براش رو چی همه
  . اومد دیگه پیام یه دوباره بعد ي دقیقه چند
  ...بوده؟ روح یه واقعا نکنه که بود پرسیده ازم اینبار
    بود اینجوري کاش اي که میکنم ارزو تقریبا
 زما که هرچی و میومد کینان مثال بشه اینجوري میخواست دلم بیشتر

  . میرفت و میشد ناپدید بعدش و میدادم بهش من رو میخواست
 یامپ بهم داره هم دائم و نشده ناپدید ولی اومد کینان. نیست اینجوري اما

 برام دلش که میده پیام هم گاهی و میگه بخیر شب و بخیر صبح بهم. میده
  . میکنه فکر همب داره و شده تنگ
 و چنمیپی هم تو انگشتام میبینم رو کینان هاي پیام از یکی که باري هر

  . بدم جوابشو که میخواد دلم واقعا
  . ندادم جواب هم لیال هاي سوال به من



  . میزنیم حرف باهم چیز همه ي درباره بعدا که گفتم بهش فقط جاش به 
 از هارولد ساختمان نجات بتبا دادخواست هاي برگه و اداره برم باید االن

  . یرمگب رو تخریب
 طریق از که میرسه بنظر و کرد یهسازماند رو امور تمام سرعت با مورگان
 کافی ي اندازه به بتونیم ما اگه و کرده پیدا فراري راه یه شهر شوراي
   کنیم جمع رو تخریب مخالفان و شاهدان امضاي

 متوقف رو پروژه میتونیم رهخط در جامعه عمومی منافع که کنیم تااثب و
  . کنیم

  . بتونیم که امیدوارم حداقل یا
  .میریزم عرق دارم دائم منم و گرمه حسابی هوا امروز

  .منه بنفع هوام گرماي این اما 
 که هرکجا به و برن وقت اسرع در و بزنن رو امضا سریع که میخوان مردم 

  . نشن معطل گرما این تو و برسن میخوان
 خودش کرذن کار. خوبه که توجه قابل کردم جمع که اییامضاه تعداد

 رو تالشششون تمام ازخیابان عبور موقع مردم. باشه شکرگذاري یه میتونه
 باهام و بیایستن نشن مجبور که نگیرن چشمی ارتباط من با که میکنن
  . بزنن حرف



 ردبرخو تر دوستانه کمی مردم تره مسکونی منطقه این که اونجایی از اما
 پشتش زیباي پارك و تاریخی بناي یک نجات براي مایلن بیشتر و کننمی
  . بزنن برام امضا یه
  "جاستین"
 یوقت و درمیومد جا از داشت قلبم و ریخت فرو یهو دلم اسمم شدن خونده با

 تو اصلهف با سرم پشت که مددی کنم پیدا رو کینان تا پشت به چرخیدم که
  . ایستاده رو پیاده

 ما حرفهاي يبرا اصال اینجا و االن اما بزنم حرف باهاش دبای که میدونم
  . نیست مناسب
 هی ذهنم تو از خودشو تصور که میاد باال جونم داره من که وقتی خصوصا
  . دارم نگه بیرون جوري

  
  "نیست مناسبی وقت اصال االن. کینان میکنم کار دارم من "
  
  . میده قورت رو دهانش اب
 دوري ازم داري چرا که بگو بهم برم اینکه از بلق فقط اما. باتوئه حق "

  میکنی؟
  " کنم برطرف بتونم تا بدونم رو دلیلش میخوام فقط من 



  . کنم می جمع رو شجاعتم و میدم فشار هم روي رو فکم
  
 که میدونم هستی االن و داري که جایگاهی این به رسیدن بابت ، کینان "

  . کردي خرج براش و يردا زیادي هوش
  .میشناسی منو خوبی به هم االن که دونممی و

  "بفهمی هم رو دلیلش میتونستی میکردي تالش اگر یا حداقل 
  

       .کشید بیرون من دست تو از رو بورد کلیپ و کرد دراز دستشو کینان
 دارم و هستم کی من که بود من کامل اطالعات و مشخصات اول صفحات

 پسس و خوندشون کامال که دادمی نشون رو میکنم فعالیت اي زمینه چه در
 جمع من که امضاهایی تمام به و میزنه ورق رو باقیمونده صفحات تمام
  . میکنه نگه بودم کرده
  . میشه غمگین العاده فوق صورتش حالت

  
  "بگیرم؟ قرض رو خودکارت میتونم "
  
  !چرا؟"



 هشب رو خودکار من و داشت نگه و اورد باال دستشو فقط جواب بدون کینان
  . دمدا
 بشم رمجبو من و زمین روي بیوفته فکم بود نزدیک که میکنم فکر بعد و

  . کنم جمعش رو پیاده کف از جارو با رو اون
  .ردک امضا و نوشت رو اسمش و رفت امضاها تمام لیست انتهاي به کینان

   
    "کنی؟ می داري چیکار"
  

  . برگردوند من به رو بورد کلیپ و خودکار و کشید آه کینان
 حرف درموردش باهام و نیومدي قبلش خودت چرا. فهمیدم جریانو االن "

  "نزدي؟
  
  "میکنی؟ مسخره منو داري کردي؟ امضا لیستو این چی براي"
  

  . بست چشماشو هظلح یه براي کینان
 اینطوري من اما.  میکنم ات مسخره دارم من که میکنی فکر همیشه تو "

  " نیستم



 این و پروژه مسئول تو شرکت. بلیک و سیلورمن. کینان تویی این اما"
  "تخریبه

  
  داد تکون سرشو کینان

  " کردم قف مت اونو خودم که دلیله همین به و میدونم "
  
  "چی؟"

   .گنگه مبرا و کنم معنی مغزم تو رو کلمات نمیتونم که کنم می حس
  انداخت باال اي شونه برام کینان

  
  .بدیم ادامه اي دیگه مکان تو رو پروژه همین میتونم خب "
 میتونم و نیست نشدنی اما نمیشه ال ایده اونقدرام احتماال دیگه جاي البته 

. کنیم داپی رو اي دیگه بهتر جاي که بسپرم دیگه فرن چند به و بذارم جلسه
  ". میدم قول. کنم درستش میتونم

  
 لويج خون و باال زد یهو بودم ریخته خودم تو مدت این تمام که عصبانیتی

  . کردم خالی سرش و کردم فوران چطور که نفهمیدم اصال و گرفت وچشمام



  "ی؟نک می مسخره منو يردا لعنتی توي"
  

 یستن کافی کوچولو خودکار یه بنظرم اما. میکنم پرت بطرفش رو خودکارم
  .  انداختم بطرفش یود دستم تو که بوردي کلیپ بعد و

  . میشن اکندهپر رو پیاده کل تو و میشن شل داخلش هاي کاغذ تمام
  . نداشت اهمیتی اصال من براي اما بود شده شوکه حسابی بنظرم کینان

  
   کنی؟ درستش میتونی میگی "
 این و دادي رو کاري همچین ترتیب که بودي خودت این اول ي وهله در

 رو میقدی هاي ساختمان میره کینان میکنم فکر که اس کننده منزجر واقعا
 اشج به تا بیرون میندازه رو ساکنان فکري هیچ بدون بعد و میکنه پیدا
 به هک هرکاري اینکه خاطر به فقط اونم بسازه بیشتري هاي اپارتمان فقط

 ربارهد و کنید تامل کم یه اینکه بدونانجام میدید اونم  رو میرسه ذهنتون
 ساختمان این تو دارن که افرادي اون عاقبت و اخر اصال که کنید فکر اش
  .میاد سرشون بالیی چه و میشه چی میکنن زندگی ها
  .نمیکنید هم فکر بهشون حتی شما 
 دمق یکی این نجات براي االن بکنی منو میخواي اینکه خاطر به فقط و 

  گذاشتی؟ جلو



   ام؟ عصبانی چقدر من که فهمی می
 هنقط جز به شماها امثال براي ولی واقعیه مردم زندگی میگم دارم که این

  .نیست اي دیگه چیز هیچ هدف
  "دیگه چیز نه دهیه سود و پول مقدار فقط مهمه براتون که چیزي تنها 

  
 خودم ببره اونطرف و اینطرف خودش با هارو کاغذ و بوزه باد ازاینکه قبل
  . کردم زمین روي از کاغذها کردن جمع به شروع و شدم خم

  . دارم احتیاج امضاها این هنوزبه 
 ي بقیه تا کرد کمکم و شد خم هم کینان اي کلمه هیچ گفتن بدون

  . برداشت رو بوردم کلیپ و خودکار خودش و کنم جمع کاغذهارو
  
  "توئه با حق"

  . گفت کینان
  

  . زمین افتاد فکم کوتاه مکالمه همین طی ر بار دومین براي
  "چی؟"
  



  "داره وجود قدرت تعادل عدم یه قطعا"
  داد ادامه کینان

  .ادمها ي بقیه باتقری و من بین. منه و تو بین منظورم"
 یحرفای این و بیاد که ندیدم رو هیچکس و نیومده پیش برام هرگز من اما 

  .بکوبه صورتم تو اینطوري اونم زدي که رو
 که پولی همون به فقط یا. میترسن ازم هستن من دوره که اونهایی همه 

  .میکنن فکر ، کردي اشاره بهش خودتم
 ینا کینان که بگه بهم و بیاد هک نداده زحمت خودش به حاال تا هیچکس 

  .اشتباهه کار
 والیس هیچ هیچوقت.  اشتباهه میري داري که مسیري این بگن اینکه یا

  . نمیشه پرسیده میکنم که کارایی ي درباره
 و ادمی پیش هم هایی اوارگی بلخره ها خونه این تخریب تو که میدونستم

 العاط بهم و ونستمنمید هیچوقت ولی کنند   مکان نقل که مجبورن مردم
   .هستند ما پذیر اسیب قشر و ان سالخورده شهروندها این که بودن نداده
 داري حق پس میکنم نابود اونهارو زندگی عمدا من که میکنی فکر واقعا اگر
  "هیوالم یه من کنی فکر خودت پیش که
  
  . زمین رو نشستم رو پیاده تو همونجا و دادم قورت رو دهانم اب



 با نمنمیک فک و میلرزید داشت زانوهام که بودم کرده ترشح نالینادر انقدر 
  . دارن نگه سرپا منو بتونن حالتشون این
  
 براشون اصال اونها. کردم مالقات هم رو ها عامل مدیر ي بقیه من کینان "

  "...تو فهمیدم کهوقتی و نبود مهم
  

  کرد خندیدن به شروع رمین به کینان
   غرور بدون اي خنده

  
  . نیست منطقی که نمیگم من"
  . برمیاد دستم از زیادي کارهاي که میگم فقط 

 جلوي ونمنمیت حتی یا کنم جبران قبلمو کارهاي نمیتونم من بگم واقعیتشو
 ودمخ عملکرد که کنم کاري ره میتونم اما بگیرم رو بقیه کارهاي اقدامات

  .باشه قبول قابل و خوب
 پارك تو حتی یا اینحا به قبال  هرگز من ، کن نگاه ساختمان این به 

. هکاغذ روي عدد مقدار یه فقط صرفا من براي اینجا و نیومدم هم پشتیش
"  
  



  . رفته بین از انگار هم تهوعم حالت و میشه باز شکمم انقباض
  ....بود رز با حق هم باز همیشه مثل لعنتی
 مچش یا مدیوم یه زن این که ببندم شرط حاضرم واقفا. مدیومه یه زن این

  . داره چیزي سومی
  
  . بود کرده تکرار رو گفت کینان االن که حرفهایی همین دقیقا رز
  

  گفتم کینان به من
  "متاسفم"
  "نزدم حرف خودت با و نیومدم اول همون اینکه براي"
  

 معذرت ازش بتونم اصال بارشکردم که حرفایی تمام بابت که نیستم مطمعن
  . کنم خواهی

  . کنه ثابتشون میخواد که داره زیادي هايچیز هنوز کینان انگار
 بعد و داد دستم به رو بود کرده جمع رو پیاده تو از که کاغذهایی کینان
     .بیایستم پاهام روي و بشم بلند جام از تا کرد کمکم



 که انفجاري اون وجود با حتی بود قبلتر کم یه که چیزي از روانم و روح
   بود شده تر ارام بینهایت ، داشتم

  
  "بودن جدي حرفات اگر "

  دادم ادامه کوتاهی مکث با رو ام جمله بقیه
 احتماال و پارك و ساختمان تخریب همون یعنی میگم پروژه لغو مورد در"

 ، عذب و مهندس مرداي براي لوکس هاي اپارتمان با کردنشون جایگزین
 پیام بهم خودت خب که دومی قرار اون با منم پس شده کنسل اگه واقعا

  .... موافقم بودي خواسته ازم و اديد
  "قرار سر بریم باهم که میخواي هنوز اگر البته اووووم

  
  "میخوام منم اره اره، "

   گفت کینان
  
 کردم پرداخت من بار اخرین ؛ بدهکاري من به غذایی وعده یه تو ، بلخره"
"  
  

  .نمیزنم حرفی منم و میشه تر نزدیک بهم قدم یه کینان



  . رددهم چرا که میدونم
  . دادم بهش تردید بذاي خوب خیلی دلیل یه خودم من خب

  
  "متاسفم من "

  . گفتم بهش دوباره
  
 ، همیبوس ارومی به رو من و میپیچه دورم به رو بازوش کینان که وقتی اما

  . شدم بخشیده که میفهمم
  قسمتی تا حداقل

  
  "نیستم اونها مثل من "
  میگه گوشم زیر نرمی به
  "میدم قول بهت"
  
 نفس رو اون و گذاشتم اش سینه ي قفسه روي و اوردم باال رو دستم یه

 هک ساله دو روز دو جاي به انگار که شده تنگ براش دلم اونقدر میکشم
  . دورم ازش



  "میدونم"
  

  لبخند میزنه و لبهاش رو به پیشانیه من میچسبانه
  
  "ینستمن بهت دلیل میدم که از این به بعد بهم اعتماد داشته باشی جا "
  
  "از کجا فهمیدي که من اینجام؟ "
  

  دیگه با این حرفم کینان رسما داره میخنده
  
  از لیال پرسیدم .  "

بهش زنگ زدم و گفتم راهی بلده که بتونم باهات تماس بگیرم و بعدش 
اون خودش فهمید که من به گفته ي اون همون کسی هستم که تو باهاش 

  سر قرار رفتی .
خودمم اون بهم گفت که کجا میاي و منم اومدم.  و بعد که مطمعن شد 

  خوشحالم که لیال بهم گفت.
  "اینجوري تونستم واقعیت همه چیز رو ببینم تورو ، پارك و مردم اینجارو 



  
  "باشه. منم قول میدم که بعدا حتما به حسابش میرسم "

  قول میدم.
رو  شاگرچه ، از اونجایی که من تصمیم گرفتم که دهن بهترین مشتری "

  "سرویس کنم احتماال  قبلش اون به حساب من میرسه 
  

  کینان نیشخند زد
  "من بهترین مشتریه لیال هستم؟ "
  
  "خفه شو "
  
  "باشه عزیزم "

  اون گفت و دوباره منو بوسید.
  
  

  12فصل 
  



  جاستین
  

  دوباره تو دردسر افتادم. 
  مثل همیشه .

ار اون شرایط رو گفت کینان درباره قرار دوممون با من صحبت کرد و اینب 
  که چطور باشه.

بار اول من اون رو به دنیاي خودم اوردم . غذاي خوشمزه و ارزون براش  
گرفتم ، فضاي عمومی اکثریت مردم جامعه رو بهش نشون دادم و اینبار 

  کینان گفت که میخواد من رو به دنیاي خودش ببره.
رار بته بخشی از این قمیخواد بهم نشون بده که پول همیشه بد نیست. و ال 

  رو هم قطعا لباس پوشیدن تشکیل میده .
تنها مشکلی که هست اینه که من تنها پیراهنی رو که داشتم رو تو همون 

  قرار اولی که با خودش داشتم ، پوشیدم . 
اون وقتی که گفتم لباسم خیلی زیبا و فانتزي نیست  تنها لباسیه که دارم ، 

  دروغ نمیگفتم. 
ینجوري شد که االن جلوي کمد لباس هاي لیال ایستادم و دارم بنابراین ا

  نوحه خوانی میکنم. 
  



  "لیال تو واقعا مجبور نیستی اینکارو بکنی "
  

من گفتم و لبخند گشادي که لیال به روم میزنه به معناي واقعی از بنا گوش 
  در رفته اس و میتونم بگم عرض دهنش یک مایل باز شده

  
  "قعا و واقعا اینکارو میکنماوووه. نه. من وا "
  "این براي تو عجیب نیست؟ "

  لیال لبخند میزنه
ببین چی شد. من تو رو با یه دسته گل میفرستم سراغ مشتریم و تو  "

پایانش رو تبدیل به یه قرار عاشقانه میکنی که جهان بابتش به لرزه درمیاد . 
  اونم با بهترین مشتریه من؟

  "یشتر از عجیب بودن عالیهنه من خودم فکر میکنم که ب 
  

  رو تختش نشستم
  "فکر کنم که دارم غش میکنم "
  
  "نه اینجوري هم نیست حاال بلند شو و چند تا از این لباس هارو پرو کن "



بعد لیال شروع به بیرون اوردن لباس هاي شیک و فوق العاده اي کرد که 
  من تا حاال تو تن خودش ندیده بودمشون.

  
  "اوردي؟ براي چی اصال گرفتیشون؟ اینهارو از کجا "
  
  "هیچوقت نمیدونی که کی الزمشون داري "

  لیال گفت و خندید
  نه بابا. خودت که مامان منو میشناسی . "
اون دائم داره تالش میکنه که منو بهتر از یه گلفروش نشون بده و برام  

لباس میفرسته تا حداقل وضعیت ظاهریه منو مطابق اونجوري که خودش 
ر میکنه و دوست داره که باشم ، نگه داره . منم فقط چندتا شون رو که فک

  "خودم دوست داشتم نگه داشتم 
  
  "خوب. ممنونم "
  

  این لباسها قطعا بهتر از تمام لباس هایی هستند که خودم دارمشون.
  



من جدي گفتم. واقعا میخوام که بري و جوراباي کینان رو هم از پاش  "
  "دربیاري

  
  رو روي پیراهن بنفش تیره اي که دامن کوتاهی دارد ، میکشم.انگشتانم 

  
  "بنظر میاد که تو واقعا رو این موضوع حساب باز کردي ها "
  

  لیال برمیگرده و نگاهم میکنه
  جی. تو خیلی ساله که همینطور مجرد موندي.  "

تو داري تا مغز استخونت کار میکنی و به همه هم کمک میکنی ، همه 
  ه خوده من.یعنی از جمل

این بیشترین حده نشون دادن عالقه ات به بقیه اس که داري نشونمون  
میدي. حتی اگر به نوعی تو عاشق ستاره ي روي زمین هم شده باشی من 

  میخوام که تو خوشحال و خوشبخت باشی . 
  "و اگر کینان میتونه تورو خوشحال کنه من صد در صد پشت تو هستم

  
  من خندیدم



  "شهخیلی خب با "
  

  لیال یه لباس قرمز به طرف من پرت کرد 
  "اینو بپوش "
  
  "فکر نمیکنم که لباس قرمز بهم بیاد "
  
  "بپوشش "

حرفشو گوش کردم و لباس رو پوشیدم و لیال هم با دیدنم قیافه اش رو 
  توهم کرد

  
اره واقعا قرمز  بهت نمیاد . اصال خوب نیست. فکر کنم اون یکی رو  "

  "بپوشی بهتره
  

   به همون لباس بنفشه اشاره کرد و منم بهش نگاه کردملیال
  
  "حدس میزنم که رنگ بنفش با رنگ چشمات خیلی خوشگل میشه "



لباس رو پوشیدم. پارچه ي براق از روي باسن به طرف پایین لخت و نرم 
میریزه و تا روي رون هام میاد . اندازه ي لباس به زانوهام هم نمیرسه و من 

  ومده . خیلی ازش خوشم ا
  لیال هم یه نیشخند میزنه و میگه

  "اگر من دنبال زن میگشتم ، قطعا همش میومدم و دور و بر تو میپلکیدم  "
  

یه قدم از لیال دور میشم و بطرف ایینه اي که رو بروي در قرار داشت می 
  ایستم تا خودم رو ببینم

  
  "واااو "
  

  .چیزي که تو ایینه دارم میبینم اصال شبیه من نیست 
  نمیتونم حتی اخرین باري که همچین لباسی رو پوشیدم به یاد بیارم ....

  خیلی خوشگله . 
اینجور نبوده که هیچوقت با لباس هاي فانتزي معذب باشم که 

نمیپوشیدمشون موضوع اینه که هیچوقت الزمم نشده بود که لباس فانتزي 
 ه خودمبپوشم چون افرادي که باهاشون وقت میگذروندم هم همشون شبی

  هستن.



  نمیدونم که کینان منو ببینه با خودش چی می گه. اما همینو میپوشم
  
  "بیا اینجا "

  لیال گفت
  یه جفت کفش پاشنه بلند نقره اي هم کنارم روي زمین گذاشت.

  "اینهارو بپوش "
  

  وقتی که کفش هارو هم به پام کردم ، احساس قدرت می کردم. 
  ه. مثل کسی که میتونه دنیارو فتح کن

یا در این مورد خاص مثل سر قرار رفتن من با شخصی بنام کینان 
  سیلورمن...

  
  "لیال تو جادوگري "
  

  لیال قهقهه میزنه 



فقط دارم زورمو میزنم تا لباسی روکه بیشتر از  ، من جادوگر نیستم جی "
لباس هاي ده دالري خودت که از فروشگاه هاي بصرفه و حراج خورده 

  "ه رو تنت کنممیخریشون ، می ارز
  
  "هی ، همین جین که االن تنم بود بیشتر از بیست دالر قیمت داشت "
  

  یه کم با دست موهامو اینور و اونور کشیدم 
  
قطعا همین یه دونه جین فقط مورد استثناس. میخواي موهاتم درست  "

  "کنم؟ ارایش چی؟
  
  "موهام رو اره ولی ارایش نمیخوام "
  
  "خیلی خب "

  عمیق کشیدلیال یه نفس 
پیراهن رو از تنت در بیار . وقتشه که پري مهربون کارشو شروع کنه و  "

  "سیندرالرو اماده کنه



  من نشستم زیر دست لیال تا اون موهامو بپیچه و اه کشیدم
  "بنظرت اصال ایده ي خوبیه؟ اونم بعد از همه ي این اتفاق ها؟ "
  
  "کینان پروژه رو کنسل کرد "
  
  "یدونم . ارهتا جایی که من م "
  
  "پس ، اره . هست "

  لیال گفت
چه اتفاقی میوفته اگه نتونه پروژه رو به جاي دیگه اي منتقل کنه؟ تو  "

  "بعضی موارد درگیري ایجاد میشه که به راحتی حل نمیشه
  
یا شاید همینکه تو میدونی باعث شده که در مرحله ي اول کار کینان  "

  "نظرشو درباره ي پروژه تغییر بده
  لیال ادامه داد

شایدم کینان واقعا داره تالش میکنه تا ادم هایی که پشت اون اعداد و  "
  "دهی هستند رو ببینه و زندگیشونو خراب نکنه ارقام سود



کینان بهم گفت که میخواد دالیلی بهم بده که بهش اعتماد کنم . منم 
  میخوام بهش زمان بدم تا دالیلش رو بهم بده

  
  " وارد این اجتماعات و مبارزات ضد حقوقی شدي؟چی شد که تو اصال "

  لیال ازم پرسید
  
  "خودت میدونی "
  

  اون سرشو به عالمت نفی تکون داد
  "نه. نمیدونم . هیچوقت درباره اش حرف نزدیم "
  

درسته که من و لیال االن بهترین دوست هاي هم هستیم اما تو مورد این 
حرف همدیگه رو درك نمی  مبارزات و تظاهرات هاي خیابانی خیلی خوب

  کنیم.
  ولی من فکر می کردم که اون دلیل اینکارامو می دونه.

  



.  نزدیک شده بودیم تو کالج که بودم با یکی از مشتري هام زیادي به هم "
من اون موقع داشتم دوره کارورزیه طرح اجتماعیم رو می گذروندم و باید در 

  زمینه ي اهمیت خانواده تحقیق میکردم.
ن مشتریم تو یه ساختمانی زندگی می کرد که بنا بر همین دلیل مشابهی او 

  که امروز داشتیم ، باید از اونجا بلند میشدن و جابه جا میشدن.
سرپرست پروژه تصمیم داشت اونجا اپارتمان هاي مسکونی جدید بسازه. ما 

به اندازه کافی فعالیت کردیم و تونستیم عملیات تخریب رو متوقف کنیم. 
اختمان خوب و سرپا بود و فقط چیزي نبود که صاحب پروژه می س

  "خواستش. 
  

  من اه کشیدم و ادامه دادم
  
اما اون یارو همش دور و بر ماها میپلکید . بعد براي ادامه ي تخریب به  "

کارگذاري هاي تخریب چی که الزمشون داشت خونه رو خراب کنن یه 
  اصال نمیتونه صبر کنه .  مقدار زیادي پول داده بود و بعد دید که

مردم رو عمال از تو خونه هاشون با زور بیرون کشید تا ساختمان رو تخریب 
  کنه.



اون مرد دستور داد تا اونجارو با دینامیت منفجر کنن. بسیاري از مردمی که  
 نردن دارایی شون رو از تو خونه بیرواونجا زندگی می کردن حتی وقت نک

  "و هم خونه شون رو از دست دادن بیارن. هم دارایی هاشون
  

  لیال صدایی که نشون از منزجر شدنش بود از خودش دراورد 
  "اون مرتیکه وااقعا یه متقلب کثافت بوده "
  
  "به منکه نگو "
  
  "اما کینان اینطوري نیست "
  
  "نه. اون اینطوري نیست "

  منم جوابشو دادم
  

  جوابم همینه. وقتی که به قلبم رجوع می کنم واقعا حس میکنم که
  
  



نیم ساعت بعد ، من صاف و اراسته حاضر شده بودم و موهاي حلقه حلقه 
ایم رو دور تا د.ور روي شونه هام انداخته بودم و منتظر بودم تا کینان بیاد 

  دنبالم.
ا . به هر حال وقتی اومدم و اینجبهش گفته بودم که خونه ي لیال بیاد دنبالم

  م بنظر نمیرسید که مهم باشه.حاضر شدم دیگه تا خونه رفتن
وقتی که ماشینش داخل خیابان میپیچه با اینکه تا حاال ماشینشو ندیدم اما 

  قطعا اشتباه هم نمیکنم که ممکنه کدوم یکی از اونها ماشینش باشه . 
یک ماشین اسپرت شیک که عمال میتونم بگم با جذابیت سکسیه خودش 

حاال که سوار این ماشینه جذابیت کامال همخوانی داره. و میتونم بگم که 
  سکسی خودشم صد برابر بیشتره. 

البته من نمیبدونم که یه ماشین چطوري میتونه اینکارو بکنه و ادمو جذابتر 
  و سکسی تر نشون بده ولی به هر حال االن اینجوریه. 

وقتی که کینان از ماشین پیاده میشه حاضرم که قسم بخورم تمام جریان 
  قف میشه.هواي جهان متو

یه کت و شلوار خاکستري نقره اي پوشیده که دقیقا خیاط ها اونو توي تنش 
دوختن. شونه هاي گنده اش و باسن خوش فرمش جوري خودشونو تو 

  لباس نشون میدن که دهنم از هوس اب میوفته.
  کینان هم همونجوري داره بهم نگاه میکنه که من دارم نگاهش میکنم.



یشنهاد بدم بیخیال قرار گذاشتن بشیم و من وسوسه شدم که بهش پ
کینان بطرفم اومد و من رو تو اغوشش گرفت . خیلی  کهکنسلش کنیم 
  عمیق بوسیدم

  
  "چقدر جذاب شدي"
  
  "توام همینطور "
  
  "حاضري که به دعوت من با هم بریم براي شراب و شام؟ "
  

  لبخند زدم
  
  "سراغ دسر.. مگر اینکه خیلی عجله داشته باشی و بخواي اول بریم "
  
  "هوووم. وسوسه انگیزه "
  

  کینان میگه



  "حسابه. من یه شام به تو بدهکارمب اما حسا "
  

بعد دره ماشین رو برام باز کرد و من داخل ماشین نشستم و عمیق تر وارد 
  دنیاي کینان شدم.

  
در حالیکه خودم تو بغل کینانم و اون داره منو حمل میکنه ، کفش هاي 

نوك انگشتام اویزونن و داریم از اسانسور به داخل اپارتمانش  پاشنه بلندم رو
  میریم. 

من حسابی مست و سرخوشم و نمیتونم به یاد بیارم که اخرین باري که 
  انقدر احساس ارامش و شادي داشتم کی بوده.

اما خب این نوع شادي که ناشی از نوشیدنیه اغلب برام همراه با سرگیجه 
  اس.

انی برد که غذایی رو که امشب خوردیم از کل حقوق کینان منو به رستور
ساالنه ي من بیشتر می ارزید و شرابی که نوشیدیم دقیق مثل طال میموند. 

  انگار داشتم طال مینوشیدم.
همه چیز فوق العاده و دلپذیر بود. اونجا یه موسیقی ظریف هم پخش میشد 

  و همه می رقصیدن . 



که تماما برق می زد با هم می ما هم رقصیدیم و زیر لوستر بزرگی 
  چرخیدیم. 

احتماال من بیشتر از حد نوشیدنی خوردم اما همه چیز اونقدر دوست داشتنی 
  بود که من کاري براي کنترل خودم از دستم برنمیومد. 

امشب برام مثل این بود که من انگار وارد یه داستان افسانه  اي و رویایی 
  ندگی می کنم ...شدم و دارم مثل پرنسس ها اونجا ز

  و من واقعا اون رو دوست داشتم.
اما بدون کینان و ثروتی که داره هیچکدوم اون زندگیه رویایی امکان پذیر 

  نیست.
چشمانم کامال باز بود و خودم دیدم که کینان راست میگه و همه چیز که به 

  پول مربوط میشه بد نیست. 
و دم که شاید هیچ چیزي تتو راه برگشت بودیم که یه لحظه به این فکر کر

زندگیم نمیتونه با امشب مقایسه بشه. ولی باز هم یه جایی به این رسیدم که 
باز پول مانع خیلی چیزاس که باز هم کینان تونست به خوبی منو از این فکر 

  دور کنه.
مکالماتمون در طول شب و رقص بی نظیرمون همه اش فوق العاده بود و 

هم لمس شده بودیم که من همین االن کامال  اونقدر بطور اتفاقی توسط
  اماده بودم که باهاش به تخت خواب برم.



االن که رسیدیم خونه از وقتی که داخل رستوران بودیم هشیار ترم و اونقدر 
جوري سرویس کنم که از خود بی  هوشیار هستم که بدونم میخوام دهنشو

  خود بشه. 
  قبلش یه نقشه دارم 
  "میدونی "

به کینان گفتم و در همون حال هم کفش هاي پاشنه بلندمو رو من اهسته 
  فرشی که به اتاق کینان می رسید پرت کردم

  "ما دسر نخوردیم "
  

  کینان خندید
  "بله. دسر نداشتیم "
  
  "پس بریم سراغش "

  من نجوا کردم
  
  "خیلی خب جاستین ، امشب چه جور دسري دوست داري؟ "
  



  گوشش چسبوندم خودمو باال کشیدم و لبهام رو به
  "اونجات رو بذاري تو دهنم "
  

  قسم میخورم که نزدیک بود منو بندازه
  
  "این چیزي نبود که انتظارشو داشتم بشنوم "
  
  "اینم یه ایده اس دیگه "

وقتی که به اتاقش رسیدیم کینان دستاشو شل کرد و من بطرف پایین 
  تادم.لغزیدم و روي پاهام ایستادم اما همونجا روي زانوهام اف

  من همین االن میخوامش 
  می خوام که اون رو مزه کنم ، همونجوري که اون منو مزه کرد.

  کمربندشو باز کردم و دیدم که حسابی هم سفت شده .
التش هم دقیقا به زیبایی بقیه ي قسمت هاي بدنشه . زخیم و بلند و کامال 

  صاف.
  ه.اما امشب ن نم. و زنانه و لطیف رفتار ک من باید خیلی محافظه کار باشم

  .لبامو روي سرش گذاشتم و به داخل دهنم مکیدمش 



  کینان ناله اي کرد و دستاش اومد داخل موهاي من .
کینان هم دقیقا پا به پاي من نوشیدنی خورد و به اندازه ي من تحریک شد 

د و نمک میده وقتی که زبانم رو روي سرش می چرخانم پوستش مزه ي دو
  ردم پیدا ک وکه رو قسمت زیر سر التش بود ر زبونم انقطه ي حساسش رو ب

بیشتر و بیشتر اون رو داخل دهنم فشار میدم و سعی می کنم تا جایی که 
  میتونم بیشترش رو وارد دهنم کنم.

  اما حتی به انتهاش هم نزدیک نمیشم.  
طولش خیلی بلنده و همینطوري هم فکر می کنم که اون رو لبه ي حلقم 

  نم. دارم حسشمی ک
  
  "واي خدا "

  کینان می گه.
  

  می کشم بمن می خندم و عق
  
  "نه. جاستین االن نه "
  



من دوباره میوفتم روش و اینبار سرعت مک زدنم رو خیلی بیشتر از قبل می 
کنم که خنده اش غرق در ناله اي دیگه میشه. خیلی عمیق فرو میبرمش و 

نان تا کیدر تکرار می کنم دوباره عقب می کشم و بارها و بارها اینکارو اونق
با دستاش به کمک من میاد تا من رو سریعتر به نفس نفس زدن میوفته و 

  حرکت بده .
  داره به شدت از دهن منو میکنه. 

روي سر التش تمرکز می کنم و سخت تر ساك میزنم و احساس میکنم که 
  داره میلرزه. 

  تمرکز روي همون نقطه ي حساس برا ارضا شدنش کافیه . 
می تونم احساس مکنم که نزدیکه و روي همون نقطه ي حساس کارمو 

  ادامه میدم. یه نگاه کتاه به کینان میندازم که انگار به استانه رسیده .
  لبهاش از هم جدا شده و چشماش بسته اس . 

  کامال مشخصه که در لذتی که من دارم بهش میدم غرق شده.
  دارم. من احساس مسئولیت در قبال کینان رو دوست

وقتی که کینان خودش رو روي زبونم خالی می کنه من همه ي اون رو می 
  بلعم. 

  این ماله منه. 



کینان نفس نفس زنان همونطور که داره ارضاش رو میگذرونه صداش تو 
  گوشم میپیچه که داره خدارو قسم میده.

انگشت هاش رو توي موهاي من محکم چنگ میندازه و محکم نگهم 
  تی که تموم بشه من رو بی حرکت نگه داره .میداره تا وق

  ش دهان من رو پر میکنه. تمام
منو از روي زانو هام بلند می کنه و قبل از اینکه لباس هاي خودشو کامل 
دربیاره ، اول لباس هاي منو تو یه ثانیه درمیاره و بعد ما با هم هر دو روي 

  تخت میوفتیم و در هم میپیچیم.
کنیم و دستامون رو به هر بخشی از بدن همدیگه همو میبوسیم و لمس می

  که بتونیم ، میرسونیم تا همدیگه رو با دستهامون کشف کنیم.
تیز دقیقا کنارم ، وحشت می کنم   چشمانم رو باز می کنم و از حالت یه شئ

 .  
  بعد که میفهمم چیه شروع به خندیدن می کنم. 

  نار تختش گذاشته کاکتوسی که من براش اوردم رو روي میز پاتختی ک
  
  "تو اینو نگه داشتی "
  
  "البته که نگهش داشتم"



  کینان گفت
  
تو این کاکتوس رو برام انتخاب کردي و تو درست میگفتی. کاکتوس  "

در ضمن به من یاد اوري می کنه که من هر چند وقت یکبار  پژمرده نمیشه
  "الزمه که به نفس خودم رجوع کنم

  
برق می زنن و حال و هواي ما از حالت  چشمان کینان تو اون تاریکی

  برانگیختگی به حالت فوق العاده احساسی و عاشقانه تغییر پیدا می کنه.
تمام حرکاتمون حاال دیگه ارووم و سنجیده اس و نمیشه گفت که چون 

  اروومتر شده پس لمس هامونم کمتر شده . 
  مش.خودم کمکش کردم تا کاندوم رو بذاره و به داخل خودم فرستاد

ما اینبار خیلی اهسته با هم شروع کردیم و لبهامون رو روي هم مهر و موم 
  کردیم.

این نوع اشتیاق واقعا متفاوت بود . خواستنی که کامال عمیق و با اعتماد  
  کامل و صد در صد عاقالنه بود. 

  همه چیزمون داشت با هم شکل میگرفت . 



و وقتی که من خودم نفس هامون ، لذت هامون کامال هماهنگ شده اس 
رو توي اغوش کینان میندازم ، میفهمم که کینان اونجاست ، با خوده من. 

  ما با هم یکی هستیم.
ما هر دو با هم به لذت می رسیم و پس از ان هر دو همزمان به ارگاسمی 
  سراسر پر از لذت و عمیق و به همان اندازه خالص رو با هم تجربه میکنیم.

به خودش می چسبونه و پتو رو دور هردومون  بعدش کینان منو سفت 
  میپیچه .

  اخرین باري که انقدر احساس امنیت کردم رو نمیتونم بیاد بیارم.
همه چیز بنظر خیلی ساده و ارووم میاد . بیشتر از چیزي که من تصورشو 

  می کردم...
اما در حالیکه حتی من داره خوابم میبره هم باز جراتشو ندارم تا اون کلمات 

  رو بگم !
  

  13فصل 
  

  کینان
  
  "تو نمیتونی پروژه رو بدون اطالع یهو کنسل کنی ، کینان"



  من اه کشیدم
من پروژه رو کنسل نکردم . فقط تصمیم گرفتم که جاش رو عوض کنم .  "

  همون موقع که خودت درباره اش ازم سوال پرسیدي حق با تو بود . 
  ما داشتیم به مردم فشار میاوردیم .

ونستم افرادي که تو اون ساختمان زندگی میکردن اکثرشون من نمید 
  "سالمند و اسب پذیرند

  
براندون در حال جستجوي یه چیزیه . میتونم از جایی که در جلوي دفتر 

  کارش ایستادم ببینمش.
  براندون میگه:

اره حق با تو بود که گفتی اعداد و ارقام همه به صف شدن و باید به همه "
  بدیم.ي ساکنان غزامت 

  تخریب در حال حاضر طبق برنامه ریزي براي روز دوشنبه اس. 
من بقیه رو وادار کردم که جاو بندازنش چون تمام مجوز ها اماده ان و مو  

  "ال درزشون نمیره. ما کامال اماده ي استارت پروژه ایم
  

  من سرمو تکون دادم



داخل  این کارمون اصال منطقی نیست . اینجوري به سختی به افراد "
ساختمان حتی فرصت میده که بتونن وسایلشون رو جمع کنند .چه برسه به 

  "اینکه بخوان جاي جدید هم تو این مدت کم پیدا کنن
  
خودت هم گفتی همه ي اینها با غرامت جبران  همانطور که من گفتم و "

  "میشه
  

  براندون داره براي من عمال چشماش رو تو حدقه میچرخونه
  
نم که اون ادمها هیچی از خودشون ندارن و اگه هم داشته تازه من مطمع "

  "باشن وسیله ي با ارزشی نیست
  

در حقیقت براي اولین بار بود که من داشتم جنبه ي زشت براندون رو 
  میدیدم.

یا شایدم این جنبه اش همیشه باهاش بوده و فقط من متوجه اش نبودم . یا 
  اشم .شاید خودم انتخاب کرده بودم که متوجه نب

  حضور تصادفی جاستین تو زندگیه من دیدگاه جدیدي هم بهم داده . 
  دیدگاهی که ازش خوشم میاد.



من نمیتونم که تو زندگیه مردم برم و نقش خدا رو براشون بازي کنم و البته 
  هرگز هم نمی خوام که همچین چیزي باشه.

در حال به هر حال این اقدامی مناسب براي به تاخیر انداختن پروژه  "
  "حاضره تا پیدا کردن جاي جدید

  حرفمو ادامه میدم
  
  "و این پایان گفت و گوي ماست "
  
  "ببخشید؟ "
  

  من شونه اي باال انداختم 
براي همین قبلش بهت زنگ زدم . متاسفم که دید تو نسبت به این ماجرا  "

  اینطور نیست اما این به هرحال حقیقته. 
  وز هاي جدید رو فیکس کردم. من یه ساعت پیش تماس گرفتم و مج

  "به هرحال تو بدون اوکی دادن من هم نمیتونی کاري بکنی
  
  توي لعنتی داري دنبال جذب رتبه می گردي؟ یا عیسی . کینان .  "



  "چه جور چوبی به اون کون لعنتیت خورده؟
  

  ون پشت میزش ایستاده و داره از اونجا فریاد میزنه.دبران
  
اورترین بازگشت سرمایه هاییه که ما تا به حال تو  این پروژه یکی از سود "

شرکت داشتیم و تو می خواي به خاطر چند تا پیرمرد زپرتی بیخیالش 
  "بشی؟

  
  من بهش خیره میشم و نگاهم رو پر از یخ میکنم 

  
این شرکت بهتر از هر زمان دیگه اي کار می کنه و ما پروژه هاي  "

  می کنیم .  زیاددیگه اي داریم که روي اونها کار
یکی دیگه رو انتخاب کن و در صورت مناسب بودن پروژه ي جدید دوباره 

  "همدیگه رو خواهیم دید
  
  راندون سرشو تکون داد ب



شنیده بودم که با یکی از اون فعاالي لعنتی ریختی رو هم و ارتباط داري  "
اما راستش هیچوقت فکر نمی کرم که اون بتونه خودشو به تخت تو برسونه 

"  
براندون وقتی چهره ي منو میبینه یه کم بنظر بابت حرفی که زده خودشو 

  . گناهکار میدونه اما عقب نشینی نمیکنه 
اگر من االن به این مردك بابت اینکه ثابت کنم حرفاهام با رفتارم مطابقت 

میتونستم همین االن برم جلو و خیلی محکم با مشت  ، دارن ، نیاز نداشتم
  بکوبم تو صورتش.

به خاطر همین میل شدیدم دستامو میبرم تو جیب هام و جوري نگه میدارم 
  تا مشت نشن 

  
  "تا دوشنبه سرت رو از تو کون من بکش بیرون ، براندون "
  

  منتظر شنیدن جوابش نمیمونم . عالقه اي هم به شنیدنشون ندارم.
  
  

اد یبه زمین روبروم که نگاه میکنم دقیقا چیزي رو که می خواستم رو به 
  میاورم.



  جاستین موافقت کرد که اخر هفته رو با من به اینجا بیاد .
یه برنامه کوتاه مدت براي اقامت تو ساحل ریختم و قصد داشتم که کل اخر 

  هفته رو با جاستین تو رخت خواب بمونم. 
اما این زمین یه خاطره ي خوبه و با توجه به اینکه تمام دیشب رو هم به 

  فکر می کردم این موضوع و گذشته
  
  "من همیشه باید به اینجا بیام"

  من گفتم
میتونستم وسط این زمین بزرگ و بکر دراز بکشم و فقط ستاره هارو  "

تماشا کنم . همیشه سعی می کردم تا صور فلکی جدید رو پیدا کنم ، 
  "اوناییکه تا حاال هیچ کسی پیداشون نکرده باشه

  
  "واقعا؟ "

  جاستین گفت
  "ومدي؟چطور اینجا ا "
  

  من دستش رو گرفتم و در زمین بطرف جلو براه افتادم



بهت نشون میدم. غروب که بشه کل این زمین رو کرم هاي شبتاب  "
  "میپوشونه . یا حداقل قبال که اینطور بود. سالهاي زیادیه که اینجا نیومدم

  
و در نهایت به خانه اي  ما در جاده اي باریک به پیاده روي ادامه میدیم

  ک و دور افتاده در حومه یکی از مزارع محلی می رسیم.کوچ
  با دیدن خانه من گفتم

  "همینه "
  
  "چیه؟ "
  

  من لبخند زدم
  "اینجا جاییکه من توش بزرگ شدم  "
  

  جاستین با تعجب به خانه ي کوچک نگاه می کنه
پس جاي تعجب نداره که اون شب ازم  تو اینجا زندگی می کردي؟ "

  "و گم کردم یا نه؟پرسیدي که ستاره هار
  



  من گفتم
  "اینجا خونه ي عمه ي منه "
عمه ام تو مزرعه ي کناري کار می کرد و زمانیکه پدر و مادرم دیگه قادر  "

  نبودن از من نگهداري کنن اون مدتی منو به خونه اش اورد .
ه والدین من باشن به مواد مخدرشون کپدر و مادرم به مراتب بیشتر از این 

ودن و براي هر سنت پول مواد مخدرشون با همدیگه می عالقه مند ب
  "جنگیدن

  
  جاستین به بازوي من تیکه داد و گفت

  "اوه خداي من  "
  "خیلی متاسفم  "
  

  می گویم
  "نباش"
  اومدن به اینجا بهترین اتفاقی بود که میتونست براي من بیوفته .  "

تخوانم وشت و اسمن یاد گرفتم که سالم بمونم و معنیه طبیعی بودن رو با گ
  درك کردم. 



و میدونم که سخت کار کردن به چه معناست و حاال میدونم که هرچیزي 
  ت نشون بده.اون چیزي نیست که دنیا میخواد بهکه من میدونم دقیقا 

بله. اینجا بود که من فهمیدم چطور باید زندگی خودمو کنترل کنم و مصمم 
   یچی رو با زور از من بگیره.شدم که اینکارو بکنم تا کسی دیگه نتونه ه

  و دقیقا به همین خاطره که من هر کاریو که بخوام حتما انجامش میدم.
  پول هرگز باعث نمیشه که مردم احساس ... کمتر بودن داشته باشن . 

من فقط میخوام اونقدر داشته باشم تا جوري از بابتش مطمعن بشم که 
  "هرگز نگرانیه مالی نخواهم داشت.

  
  ند میزنمسپس لبخ

این چیزي که االن هستم بهتر از اونچیزیه که اون موقع امیدوار بودم که  "
  "میشم

  
جاستین روي نوك پنجه هاي پاش بلند میشه و دهانم را با دهانش مهر 

  میکنه.
  من هم بوسه اش رو جواب میدم. یک بوسه پر از درك و دلداري.

  
  "متشکرم که اینجا رو به من نشون دادي کینان "



  استین گفتج
  "اینجا زیباست و من براي عمه ات هم متاسفم"
  

  من خندیدم
اي بابا. منکه نگفتم اون مرده. عمه ام فقط براي کار کردن تو مزرعه  "

دیگه خیلی پیر شده. من براش یه خونه تو شهر خریدم که بتونم راحتتر به 
  دیدنش برم . 

اون  ه من میرم دیدنش، اما نصف مواقعی کالبته باید بیشتر بهش سر بزنم 
از من سرش شلوغ تره. واقعا تصورشم نمیتونستم بکنم . حاضرم شرط ببندم 

  "که کل زندگیش تبدیل به پارتی شده
  
  "خب پس فکر میکنم که من از همین االن و ندیده عاشقش شدم "

  جاستین گفت و من جوابشو دادم:
  
  منم کامال مطمعنم که همینطوره. "

شرکت خدماتی مثل همونکه خودت توش کار میکنی رو در واقع منم از یه 
براش سرویس گرفتم و هزینه هاش رو پرداخت می کنم تا اونها تو تهیه 

  مواد غذایی کمکش کنن. 



  عمه ام هنوز مستقله و دوست داره که کارهاش رو خودش انجام بده. 
اما چشماش دیگه براي پشت فرمون نشستن خیلی خوب نمیبینه و 

از اون کسی که براش وسایلش رو میخره و میاره هم خیلی خوشبختانه 
خوشش میاد و حسابی با هم دوست شدن. همیشه بهم میگه که اون 

  "دوستش بهم یه حسی میده که انگار من ملکه ام
  

  جاستین خندید
کدوم سرویس رو براش گرفتی؟ چند تا بیشتر از این خدمات رسانی ها "

  "نداریم و احتماال من میشناسمشون
  

  بهش گفتم
  "سروس دلخوشی "
  

  و بعد دیدم که صورت جاستین شوکه شد
  "چی؟؟"
  "اینکه همون شرکتیه که من توش کار می کنم. اسم عمه ات چیه؟"
  



  "ایلن باسا "
  
  "اوه خداي من  "

  جاستین حاال زده زیر خنده و داره میخنده
  تا حاال ندیدمش اما تا دلت بخواد ازش شنیدم. "
  حق با توئه . 
  عمه ات واقعا زندگیش رو به یه مهمونیه بزرگ تبدیل کرده. 
فکر میکنم که اون میتونه با رز دوستاي خوبی بشن. رز هم بهترین مشتریه  

  منه. 
  "بنظرم هر دوتاشون مثل دو تا دونه نخود توي یه غالف هستند

  
  لبخند میزنم و شروع میکنیم با هم بطرف ماشین قدم زدن تا برگردیم

  
  "بتونیم اون دوتارو با هم نزدیک کنیمشاید  "
  
رز عاشقش میشه. یکی از دوستاش هم به تازگی فوت کرده و فکر   "

  "م که میتونه جایگزین خوبی هم به جاي دوست قبلیش باشهمیکن



ادامه ي مسیر برگشت رو هردوتامون ساکت بودیم و من احساس ارامش 
  ردم. عمیقی که مدت ها بود نداشتمش رو دوباره حس میک

  با جاستین اینجا بودن دقیقا درست ترین کاره.
  
  "حاال من همه ي راز هاي تورو میدونم "
  
  "نه همش "
  

  ابروهاش با حالت شگفت زده اي باال پریدن
  "اوه؟ "
  
   "بزرگترین راز من رو نمیدونی"

من گفتم و سپس با یک قدم رفتم جلوش و روبروي صورتش ایستادم 
ها هم باشم باز نمیتونم حرفم تو دلم بیان کنم احساس میکنم حتی اگر تن

  چه برسه به اینکه اینجا و جلوي خودش ایستادم و میخوام که بهش بگم
  به جاي فکر کردن ، اول یه بوسه روي گونه اش میذارم و میگم

  



  "من عاشقت شدم"
  اونجوري که اون منو بوسید بهم میگفت که اون هم همینطور...

  
  

  14فصل 
  

  جاستین
  
تونستم اصال اخر هفته ي کاملتري از همینکه با کینان گذروندم رو تو نمی

  ذهنم هم بخوام. 
نمیتونم از تعداد دفعات سکسمون بگم و بگم که چطور از شدت نزدیکی هر 

چه بیشتر به کینان دارم حس میکنم که من هم روز به روز در حال بیشتر 
  درخشیدنم.

  م. رافاتش نمیتونم که لبخند نزنبا شناخت بهتر کینان و شنیدن تمام اعت
االن صبح زوده و من براي بعد از ظهر یه مشتري دارم . همین االن یه 

حمام درست و حسابی کردم و خودمو انداختم رو تخت و دارم کش و قوس 
  میام و دلم میخواد که یه چرت توپ بزنم. 
  دیشب درست و حسابی نتونستم بخوابم .



  
  

رو شنیدم حس میکنم که چشمام رو به سختی وقتی که صداي زنگ تلفنم 
  میتونم چشمامو باز کنم و بیدار بشم.

  متوجه شدم که چند ساعتی براي همون چرت کوتاه گرفتم و خوابیدم . 
  رگانه که داره زنگ میزنه ولی منکه هنوز دیر نکردم!وم

  شاید درباره ي برنامه ي اعتراض هاي بعدیمونه که زنگ زده.
مرگان خبر لغو برنامه هاي تخریب رو بهمون داد یک  االن از وقتی که

  ماهی میگذره 
  تلفنم رو جواب دادم

  
  "سالم مورگان. چه خبرا؟ "
  
من بهت تو ساختمان آشر احتیاج دارم. اونها در شرف تخریب  ، جی "

  "ساختمانن و من به افراد بیشتري براي جلوگیري از کارشون احتیاج دارم
  

  اب یخ ریختن رو سرم احساس کردم که یه سطل 



  "چ...چی؟ این غیر ممکنه. اونکه کنسل شده بود "
  
منم میدونم که بهمون چی گفته بودن اما در حال حاضر بولدوزر ها  "

اینجان و اگر ما زودتر کاري نکنیم اونها می خوان که از قسمت پارك شروع 
  "کنن

  
  "فاك. توراهم "
  

  چه اتفاق کوفتی اي افتاده؟
هم گفت که مجوز هاي جدید رو گرفته . باید یه اشتباهی کینان خودش ب

  شده باشه.
  حتما همینطوره

واي دوباره نمیتونه این اتفاق بیوفته . دوباره نه. احتماال هنوز افرادي داخل 
  ساختمان هستند 

اگر اونها از پارك شروع به تخریب کنن به هرحال ساختمان باهاشون فاصله 
  اي نداره.

ه اونا فکر کنن که تخریب ساختمان و پیشبرد پروژه خصوصا نه وقتی ک
  و باید ساختمان رو بکشن پایین.  حقشونه



م دارمو تند تند چنگ می زکفشامو میندازم زمین تا پام کنم و هرچی که ال
  زنم و برمیدارم تا هرچی سریعتر خودمو به ماشین برسونم.

رزش داره. به محض مورد نظرم از اینجا خیلی دور نیست اما هر ثانیه ا محل
روشن کردن ماشین و راه افتادنم ، با کینان تماس میگیرم . احتماال اون باید 

  بدونه که چه اتفاقی افتاده .
  اما تلفنم مستقیم به پست صوتی وصل میشه. 

  کینان رفت خونه اما نمیدونم که خوابش برده یا به دفتر کارش رفته.
به زحمت نمیندازم که شدت پیام صوتی رووصل می کنم و اصال خودمو 

  دیوانه شدنم رو از صدام پنهان کنم
  
کینان . اونها دارن ساختمان رو تخریب میکنن . من نمیدونم که چه "

اتفاقی افتاده اما فقط میدونم که اونها االن تو پارك هستن و میخوان پارك 
  "رو تخریب کنن. من دارم میرم اونجا. با من تماس بگیر

  
یکنم و دوباره باهاش تماس میگیرم. دوباره و دوباره و باز تلفنم رو قطع م

  هم پست صوتی.
اگر کینان ندونه که چه اتفاقی داره میوفته اصال نمیتونه جلوش رو هم 

  بگیره. 



  اما حتما یه اشتباهی پیش اومده .
  اونها نمیتونن بدون داشتن مجوز بولدوزر هاشونو بیارن که. درسته؟

داده باشن که اصال به مجوز و این چیزا اهمیت نمیدن البته اگر اونها رشوه 
  که.

  ترس زیر پوستم میدوه. 
  هر کسی رو میشه خرید . این قانونیه که من خوب درباره اش میدونم. 

  هر کسی رو...
پول کافی داشته باشی میتونی متقاعد بشی که به بقیه ي مردم هیچ اهمیتی 

  ندي .
  ل مشکالته.مردم مشکالت زیادي دارن و پول حال

  این موضوع باعث میشه که همه ي ما اسیب پذیر باشیم.
در گوشه ي خیابان دور میزنم و ماشینمو تقریبا نزدیک پیاده رو پارك 

  میکنم .
  .مورگان درست میگفت. بولدوزر ها اینجان و در حال اجرا

فقط به خاطر صف نازکی از افراد مدافع که دستاشونو به هم دادن و جلوي 
  ها ایستادن ، کارشون رو متوقف کردن. ماشین 

  افراد قسمتی از پارك رو که درختها اونجا قرار داره رو مسدود کردن. 



خودمو از ماشین دور میکنم و اصال یادم نمیاد که ماشینمو قفل کردم یا نه و 
فقط به سمت مردي که اون وسط ایستاده بود و با کت و شلوار توي تنش 

  ول اینجاست ، شروع به دویدن کردم.کامال داد میزد که مسئ
  
  "هن غیر قانونیودست نگه دارید. این کارتداري چه غلطی میکنی؟ باید  "
  

در حالیکه دارم ریه هام رو پر از نفس میکنم و با سرعت بطرفش میدوم ، 
همونطور هم دارم با بلندترین حد صدام سر اون مرد داد و فریاد میکشم و 

  منه. حاال همه ي چشم ها روي 
ن خوبه . اگر چشمهاي همه بطرف من برگشته یعنی اینکه دیگه به اما ای

  اون صف نازك دوستام نگاه نمیکنن.
رسیدم بهشون و رفتم کامال جلوي اون مرد ایستادم . اون قد بلند بود . بلند 

تر و کلفت تر از کینان. بلوند. با یه لبخند مسخره هم لبهاشو پیچ داده بود 
  ي ظالمش میومد.که به قیافه 

من هرگز قبال اونو ندیده بودم اما این لبخندي که داره میزنه یه چیزاي 
  مشابهی رو داره بیادم میاره.

  لبخندي که میگه چه کارهاي وحشتناکی که میتونه انجام بده.
  



  "و جنابعالی دقیقا کی هستی؟  "
  

  اون مرد ازم پرسید و بعد دستاشو روي سینه اش چلیپا کرد
  
نیست که من کی هستم. این تخریب مجوز نداره. کنسل شده و  مهم "

  "غیرقانونیه. همین االن باید ماشین هاتو از اینجا ببري
  

  مرد سرفه اي کرد و گفت
  "من مالک این زمینم و هر غلطی که دلم بخواد با اینجا میکنم "
  
  "برو همینو به بخش مجوز ها بگو و گورتو از اینجا گم کن"
  

یه تو چشماش رو نمیشد نادیده گرفت و بعد از تو جیب کتش درخشش پیروز
  چند تا کاغذ دراورد بیرون

  



مثل اینکه قبل از اینکه اون دوست جنده ات بره و اون صف از ادمهارو  "
براي من درست کنه اینارو نشونش دادم . بنظر میاد که توام حقایق رو 

  "اشتباه فهمیدي
ي تخریب بودن . تاریخ و امضاي کاغذهایی که به دستم داد ، مجوزها

  تاییدشون براي روز جمعه بود . و ادرس دقیقا همینجاست. 
  اوه لعنتی.

  مرد روبروم شروع به خندیدن کرد. 
  
  "فکر کنم که میدونم تو کی هستی "

  مرد ادامه داد
 فقطستی که جدیدا به کینان اویزون شدي. یتو همون فعال محیط ز "

 نه وسط پاهات یه چیز جادویی داري؟نک ؟ردي ی فکر کنمیدونم با خودت چ
  اما همه ي اینها نقشه اس .

پروژه خیلی سود اوره و همونطوري که همین االنم خودت دیدي همه ي  
  مجوزها قانونیه. 

پس دست از وانمود کردن به اینکه این چهارتا درخت برات مهمه که قطع 
ی عی کنی به یکنشن و داري میمیري بهتره بساطتو جمع کنی و بري س

  "دیگه خوب بدي تا بهت از اونوري سود بده. باشه؟



  
مرد چرخید و از دست مردي که یه کم اونطرف تر کنار تخته سنگی ایستاده 

  بود بلندگو رو چنگ زد
  
   "گوش کنید "

  اون شروع به حرف زدن کرد و صداش با بلندگو داخل پارك میپیچید
  
زر هارو حرکت میدیم. ما مجوز ظرف مدت ده ثانیه ي دیگه ما بولدو "

  "ده ثانیه از همین االن شروع شد نی داریم.قانو
  

وحشت به جانم افتاد. به دوستانمم همینطور. افراد اون مرد موتورهاي 
بولدوزر هارو روشن کردن و دوستانم شروع به دور شدن از جلوي ماشین ها 

  کردن.
 براي تصمیم گیرياون مرد داخل بلندگو شمارش معکوس رو میگفت و من 

  فقط ثانیه اي وقت داشتم.
  تمام اوراقی که تو دستم بود رو زمین انداختم و دویدم.

رفتم و جلوي یک درخت دستامو از هم باز کردم و ایستادم. جلوم بزرگترین 
  ماشین قرار داشت.



  اونها منو نمیکشن.
  جراتشو ندارن.  

یچکس نمیخواد که به همیشه تهدید ها خوب و بجا عمل میکنه اما اینجا ه
  جرم قتل بیوفته زندان.

  
  مرد تو بلند گو گفت

  "حرکت کن "
  

  صداي من هرگز به اون حد نمیرسه تا بخواد بشنوه 
  اون مرد دوباره دستور داد

  "برو جلو "
  

  وحشت گریبانم رو گرفته ولی از جام تکون نمیخورم و سفت تر می ایستم. 
  ر میکنم که ندارناونها قصد کشتن منو ندارن . یعنی فک

  
قبول کن ، دختره ي هیپی ، دوست پسر خودت اینو تایید کرده و تو اگر  "

  "میخواي از دست کسی عصبانی باشی برو و یقه ي اونو بگیر 



وقتی که ماشین ها حرکت میکنن ، ماشین جلویی من بیل مکانیکی 
بزرگش رو بلند میکنه و چنگکش چند اینچیه گردن من متوقف میشه. 

  رنالین داره تو رگ هام پرواز میکنه. نمیتونم نفس بکشم.اد
  کینان نمیتونه اینکارو کرده باشه. 

  .اون نباید اینکارو کرده باشه
  . دارم تالشمو میکنم تا باور نکنم اما اخه اثباتش درست جلو چشممه

االن تنها چیزي که باعث وحشت و مرگ من میشه صداي موتور ماشین 
و گنده ایه که گلوي منو  از میدن و اون چنگک تیزهاس که دارن درجا گ

  نشونه گرفته.
  
  "تکون میخوري یا نه؟ "
  

  من دوباره سرمو تکون میدم . اینجا پر از شاهده .
اونها قصد ندارن که دخل منو بیارن . البته با نگاه به مردي که داخل 

کنه ، یگرفته و داره رانندگی م بولدوزر جلوي من نشسته و چنگک رو به روم
  حس می کنم که خیلی هم مطمعن نیستم.

  



تونستم اونطرف پارك یه رگه ي درخشان ببینم و ماشینی که در کنار پیاده 
  رو پارك میکنه.

  یادم میوفته که این ماشین کینانه.
  کینان پیاده شد و با سرعت هرچه تمام داشت تو زمین میدوید. 

  جلوي چشمام تقریبا تاره. 
به صورتش انداختم هر گونه شکی رو که ذهنم درباره  نگاه اجمالی اي که

  اش داشت رو به سرعت پاك میکنم .
  کینان نمیتونه به هیچ وجه ربطی به این ماجرا داشته باشه.

  کنم فقط میگم خشم ناب . بخوام توصیفش
  

  فرشته اي انتقام جو که داره بطرف مرد بلوند میره. 
  مردك بوره کون سوراخ.

  
تی وقت براي دیدن کینان پیدا میکنه چون بمحض مردك به سختی ح

برگشتن ، مشت کینان کوبیده شد تو فکش و اون هم پرت شد روي زمین. 
بلندگو هم از دستش افتاد و من دیگه نمیتونم حرفهایی که میزنن رو بشنوم 
به جز غرشی که به گوشم میرسه ، فقط میتونم ببینم که کینان داره سرش 

  فریاد میزنه. 



مو بور به سمت کینان یورش میبره ولی کینان به راحتی دوباره اون  مردك
رو به زمین پرتاب میکنه و در ثانیه اي بلندگو رو برمیداره و داخلش فریاد 

  میکشه
  
  "همتون بکشید عقب. همین االن "
  

یک ثانیه طول میکشه تا اونها بفهمن چه خبره اما یواش یواش از من دور 
  هم از روي من برداشته میشه .میشن و چنگک بولدوزر 

تازه فهمیدم که چقدر فجیع دارم میلرزم و چقدر ادرنالین ترشح کردم که  
  حتی نمیتونم روي پاهام بیاستم.

کینان یک ثانیه قبل از اینکه زانوهام به زمین برسه ،من رو گرفت و حاال 
  من رو بلندم کرده و به سینه ي خودش فشارم میده.

  
  "لعنتی. جاستین "
  

  من کینان رو محکم نگهش داشتم.
  دوسش دارم و انقدر سپاسگذارم که اون اینجاست حد نداره و حق با من بود. 

  اون هیچ ربطی به این اتفاق ها نداره. هیچکدوم از اونها.



  "پیامت رو شنیدم "
  کینان گفت.

  
  موتورهاي ماشین ها که عقب تر رفتن حاال میتونم صداهارو بشنوم.

  "سرعتی که میتونستم خودمو رسوندم با بیشترین "
  خنده هاش عصبی شده

  
  "ببینم از این ببعد من فقط مجبورم که کال تورو از مرگ نجات بدم اره؟ "
  
  "خوشبختانه نه "

  من گفتم و انگشتانم رو در پارچه ي پیراهنش فرو کردم.
  "اما اگر جونم تو خطر باشه ، تو تنها کسی هستی که منونجات میدي  "
  

  ان پشت منو به درخت فشار داد و خیلی سخت بوسیدم.کین
بوسه اش سراسر حس ترس و ارامش داشت و میتونم اونو حس کنم و 

چیزي تو وجودم به صدا درمیاد و بهم میگه که این حس خیلی عمیق تر از 
  اون چیزیه که من تا حاال تصورش میکردم .



  "چه اتفاقی افتاده بود؟ "
  من ازش پرسیدم

  "کی بود؟ اون مرد "
  

  صورت کینان مثل سنگ شد
  "اون براندون بلیک بود "
  "میدونی که ما سیلورمن و بلیک هستیم "
  
من قبل از اینکه بریم سفر رفتم دیدنش و بهش گفتم که مجوز هارو لغو  "

  کردم . دیدم عصبانیه ولی بهش اهمیتی ندادم.
 و اکیپ تخریب براندون هم بعد از اینکه من از شهر رفتم بیرون زنگ زده 

  رو اورده سرکار. 
  "منم اخراجش کردم

  
  من مات شدم.

  "میتونی اینکارو بکنی؟ "
  



  "میتونم "
  کینان گفت

پشت سر من و هیئت مدیره زیر ابی رفتن؟ نه . اصال نمیتونم تصور کنم  "
  "اون به راي اکثریت ما همیت نداده

  
  سرمو میذارم رو سینه اش و بهش تکیه میدم 

  "ه به خاطرم اومديممنونم ک "
  

کینان کف دستش رو روي گونه ي من گذاشت و صورتمو اورد باال تا داخل 
  چشمهاي هم نگاه کنیم و زل بزنیم.

  
  "من همیشه دنبالت میام ، جاستین. همیشه"
  

کینان منو بوسید لبهاش نرم روي لبهام قرار گرفت که هی بندرت بوسه 
  مون محکم و محکم تر میشد .

  اي وسط پارك و در انظار عمومی خیلی زیاده از حد بود. این بوسه بر
  وقتی که عقب کشید ، من نفس عمیق می کشم و بیشتر میخوام.



  فکر نمی کنم من هیچوقت از کینان سیر بشم .
  
  "من یه راز دارم "

  من به کینان می گم. و اون لبخند میزنه
  
ینم که االن یه تو همین االن تمام راز هاي من رو میدونی. منم عاشق ا "

  "دونه از راز هاي تورو بشنوم
  

  قلبم داره تو سینه ام منفجر میشه
  "عاشقتم "
  

اون لبخند شر و شیطونش پهن تر شد و بعد منو کشید تو اغوش گنده اش 
  و حسابی فشارم داد.

  
  "این بهترین رازي بود که میتونستی به من بگی. منم عاشقتم. "
  
  



  
  سخن اخر

  
  جاستین

  ماه بعد 6
  

قسمت جدید موسسه ي دلخوشی که به تازگی راه اندازي شده بسیار 
شگفت انگیزه و فکر نمیکنم هرگز بتونم مقدار زیبایی اینجا رو ارزیابی کنم 

  و به زبون توصیفش کنم. 
البته شاید فقط به خاطر این واقعیت برام زیباست که به خاطر وجوده کینان 

  اینجا هم بوجود اومده.
یک منحل شد و االن فقط صنایع سیلورمن وجود داره که به سیلورمن و بل

طور کامل از نظر تجاري فقط روي سوددهی خودش متمرکزه و هیچ 
شریک دیگه اي نداره و اکنون بخشی از شرکت کینان به بازسازي امالك 

  براي جوامع اسیب پذیر فعالیت میکنه.
جام بده فقط اولین چیزي که کینان با دیدن دفتر کار ما میخواست ان

  بازسازیه اینجا بود .



در واقع وقتی که با هم وارد خانه شدیم دیدم که وحشت تو چهره اش موج 
  میزد .

اما حاال ما اینجا یه انبار غذایی بزرگ داریم و همیشه از اینجا بودن احساس 
  شادي داریم. 

هم  در حال حاضرم داریم وسایل مورد نیاز و خواربار رز رو برمیداریم تا با
  براش ببریم.

و مجبورش کردم که هر وقت بیکار من کینان رو با طناب به خودم بستم 
بود با من بیاد بریم و به مشتري هام سر بزنیم و اینجوري شده که در حال 

  حاضر رز دوست پسر منو از خودم بیشتر دوست داره.
 حظهوقتی که اولین بار من کینان رو به خونه ي رز بردم و اون در همون ل

ي اول که درو برامون باز کرد و کینان رو دید یه نگاه از باال به پایین بهش 
  انداخت و سرشو تکون داد و گفت

  
اگر منم اینو میدم هرکاري میتونستم میکردم و خودمو به اب و اتیش  "

  "میزدم تا بتونم دهنش رو سرویس کنم. بیایید تو ببینم
  

ان هم هیچ جوره نمیتونست خنده من فقط داشتم از خجالت میمردم و کین
  اش رو قطع کنه.



  
  

مورگان داشت میرفت که به اخرین مشتریش سر بزنه و موقع رفتن براي 
من و کینان دست تکون میده و قبل از اینکه در بسته بشه منم براش دست 

  تکون دادم و حاال ما تنها شدیم. 
  

  به کینان میگم که:
  "ن ندارهواي خدا. فکر کردم اصال قصد رفت "
  

  براي یه لحظه کینان از حرفم شوکه شد . منظورمو نفهمید
  "تو مگه مورگان رو دوست نداري؟ اتفاقی افتاده ؟ "
  
  "مورگان خوبه اما من دلم میخواد با تو تنها باشم "

  من دستشو گرفتم و بطرف انبار انتهایی سالن بردمش.
  خیلی عالیه. تاریکیه اینجا براي چیزي که من براش برنامه ریختم 

  



این هفته خیلی وقت کم داشتیم اصال با هم نبودیم . من بهت احتیاج  "
  "دارم کینان

  کینانو بطرف خودم کشیدم  و کمربندشو باز کردم.
  
  "جاستین نمیتونی صبر کنی تا برسیم خونه؟ "

  با خنده ازم میپرسه
  
واي زم میخداول به رز سر بزنیم و تو واقعا ا قبل اینکه برسیم خونه باي "

منکه انقدر تابلو ام با هم بریم خونه ي رز و اونوقت من حتی به سختی 
  "میتونم بهت نگاه کنم و دلم نخواد بپرم روت و اونجاتو بخورم.

  
  کینان خندید . خب نکته ي مهمی بود.

  دهانش رو به دهان من چسبوند و من ناله اي کشیدم. 
د ، در حدي که در پایان روز ما هر دومون این هفته خیلی سرمون شلوغ بو

  فقط خسته و کوفته با هم میوفتادیم روي تخت و بیهوش میشدیم.
اما من االن بهش نیاز دارم نیازي مثل نفس کشیدن و این هم اولین 

  فرصت ما تو چند روز گذشته اس که به دست اوردیم.
  



  "یه ثانیه "
  کینان گفت و عقب کشید

  
  "کینان "

  من ناله کردم
  "ن میخوام که با هم سکس کنیم . من میخوام کینانمن اال "
  

عاشق اینم که وقتی حرفهاي اینجوري بهش میگم ، چشماش تیره میشن و 
  من نگاهشون میکنم.

  "بهم اعتماد کن "
  کینان گفت

  "منم می خوام که همین االن ترتیبت رو بدم اما اول یه چیزي برات دارم "
  

ه ي اینکه اخه االن چی از اینکه براي یه لحظه میخوام یه چیزي دربار
خودش داخل منه ، واجبتره حرف بزنم که وقتی میبینم که اون روي یه 

  زانوش روي زمین فرود میاد تمام حرفها و کلماتم محو میشن.
  



  "جاستین "
  
  "اوه لعنتی "
  
اول با خودم فکر کردم که این کارو به روش خودم انجام بدم مثال یه راه  "

پر از گل و چیز میز اما مطمعنم که احتماال تو اونو  بزرگ روي زمین
  نمیخواي بنابراین تصمیم گرفتم که فقط دنبال لحظه اي عالی باشم. 

  "االن همون لحظه اس.
  

من شروع به خندیدن کردم و همزمان اشک هام داشت دونه به دونه از 
  چشمهام پشت سر هم میریخت.

  
  "اینطوریاس؟ "
  
ششی که به هم داشتیم با هم هستیم . علی رغم ما به خاطر اونهمه ک "

اونهمه اختالفات و اون فرضیاتی که درباره ي هم داشتیم باز هم با هم 
  هستیم.



می خوام که یه کاري براي با هم بودنمون بکنم. کاري کنم که باهاش تو  
  بهترین حالت باشیم. با همدیگه.

. این مکان احساس پس اینجا ، همین االن ، کاریو میکنیم که عاشقشیم
  فوق العاده اي داره. 

  من میخوام باهات سکس کنم ، جاستین.
  "اما من بیشتر از اینها از نامزدم می خوام. با من ازدواج میکنی جاستین؟ 

  
  "اره "
  

این کلمه به همراه اشکی از چشمم که چکیده میشه ، هنوز به طور کامل از 
  دهنم بیرون نیومده بود که خفه میشم .

ی به سختی تونستم حلقه اي که تو همون حالت لب گرفتن تو دستم حت
  کرد رو به درستی ببینمش.

  اون خیلی درخشان و زیبا و عالی بود.
  خودش هم عالیه.

من رو از رو پاهام بلند میکنه و به دیوار پشت سرم فشار میده و من هم 
  پاهامو دور کمرش می پیچم 

  کینان میگه:



  "منو غافلگیر کردي "
  "کاندوم با خودم ندارم که "
  

  منم بهش گفتم
  "گور باباي کاندوم . من فقط االن تورو میخوام "
  

وقتی که کمربندش رو باز می کنم دستام رو به مقصدش میرسونم . دستام 
  داره میلرزه. 

  از گرماي لذیذي که ارام ارام وارد بدنم میشه لذت میبرم.
اال تر از این حس نیست که بعد از با هم ناله میکنیم و هبیچ چیز بهتر و ب

بله گفتن به کسی که عاشقشی اون رو براي اولین بار اینجوري حسش 
  کنی.

اون حالتی که کینان هم باسن خودش رو اینقدر منقبض کرده هم برام 
جدیده ، و من در حال حاضر اونقدر خیس و پر از نیازم که اون به راحتی من 

  رو به لبه ي لذت می رسونه.
  
  نان جلوي لبهاي من غر میزنهکی
  "لعنتی . تو حس خیلی خوبی بهم میدي "



  "بیشتر "
  

این تنها کلمه ایه که من میگم. و اون دقیقا همون چیزي رو که میخوام رو 
بهم میده و تمام اشتیاقی رو که مجبور بود تا حاال جلوش رو بگیره ، یهو 

  ازاد میکنه .
  ه اینجا هیچکس نیست. کینان منو به دیوار میکوبه و خوبه ک

چون هیچ شانسی نداشتیم اون وقتی که دارم اسم کینان رو فریاد میکشم ، 
  کسی نتونه صداي منو تو کل ساختمان بشنوه. 

کینان دستشو اورد بین جفتمون و کلیت منو پیدا کرد و با این کارش اتش  
  منو بیشتر کرد.

  و من بیشتر از این نمیتونم خودمو نگه دارم.
قدر از قبل تحریک شدم که این تحریک جدید توسط کینان باعث میشه اون 

  که به اوج لذت برسم و ناگهان احساس سقوط کنم .
خلسه اي بی عیب و نقص و فوق العاده کاملی که کینان بهم میده به طرف 

  خودش برمیگرده و اون هم به اوج میرسه.
  گرما داخل بدنم رو پر میکنه . 

  این مرد مال منه.
  اینو میخوام. من



  براي همیشه.
هرگز احساس خوش شانس بودن تو زندگیم نداشتم ، و من هرگز قادر 

نیستم براي اون روزي که لیال سرماخورده بود و منو به جاي خودش 
  فرستاد، بتونم براش جبران کنم. 

  
  "عاشقتم "
  

  اینو هماهنگ کردم و به محض اینکه نفسم باال اومد به کینان گفتم.
  
  "کنم اینجا من یه شانس بیشتر دارم فکر "

  کینان با لبخند شیرینی ادامه داد
  "که ممکنه من بیشتر عاشقت باشم "
  

  پایان.
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