
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 هوس شبانه

 نویسنده:سارا.ص

 جلد کامل

 ژانر:عاشقانه

خلاصه:درمورد زندگی ذختری به اسم رزا هست که توی یه بار شبانه کار میکنه و بامردای مختلفی سروکازداره رزا از 

ااون مرد بوده ام باتمام مردای ک میشناخته متفاوتمردای خشن خوشش میاد یه شب بطور اتفتقی با مردی اشنا میشه که 

 هدفی خاصی برای نزدیک شدن به رزا داره....

 

 درحالی که کیفش راروی پیشخوان بار می گذاشت چندتارموی سیاه وبی پروا روی  پیشانیش افتاد... 

  

 برام بیار این روگفت وباصدای خش داری ادامه داد +...یکم عجله کن دختر من تمام روزو وقت ندارم  +...یه ابجوی

  

همیشه درکمین مردای بدرفتاربودم . یک نگاه ومن فهمیدم که این مردتاچه اندازه ویران کنندست... پرسیدم: 

 +....بطری یالیوان؟... 

 

 ...بطری -سیگاری روشن کردوبه من نگاه کرد چشمای ابیش تاجلوی بلوزم پایین اومدپرازگناه شد.... 

  

 دم وروی پیشخوان بطرفش گرفتم +...سی دلاروچهل سنت یک بطری هنری ازفریز بیرون اوردم درشوبازکر

  

بایکی ازدستاش بطریو چنگ زد وبطرف لبهاش بردودرحالی که چندکام طولانی ازبطری میگرفت ...چشم هایش به من 

 خیره بودند... 

  

 وقتی بطری روپایین اورد چندتاحباب های ابجوبلندشدندوچندقطره ابجوروی لب پایینیش رولیسید... 

 

 



 اددپنجاه دلاری به من  س کنم کیف پولشوبیرون اورد یه اسکناسمیتونستم حسشوپشت زانوهام ح

 مبقیه پولشو بین دستاش گذاشتم واجازه دادم سرانگشتام کف دست گرمشولمس کنن.. لرزشی مورمورکنان نبض مچ دست

 رابه تپش

 نه های پهنش بالابیاید. انداخت.اجازه دادم نگاهم ازبازوهای بزرگ وسینه های عضلانی تاشا

 هرکس من رو میشناخت میدونست وقتی پای مردهاوسط میاد قوانین واستانداردهای خیلی کمی دارم . 

 ازمردهای بزرگ و بدخوشم می اومدفقط مردهایی باذهن کثیفوترجیح میدادم. 

د به ونوهم بایاشدم واین یعنی م نه وارهمین که به چشمای ابی مردبدوخشن روبه روم نگاه کردم متوجه تبش قلب دیوا

 کلکسیونم اضافه کنم. 

 من این مرد روبایدهمین امشب به کلکسیونم اضافه کنم واصلا مهم نیست 

 اگه بخاطربهم زدن قرارم باالکس رابطه مون بهم بخوره 

 چی توی سرت میگذره. +...

 سینه بازوهام راروی بار گذاشتم وکمی خودم راعقب کشیدم ومنظره ی زیبایی از 

 هام رابهش نشون دادم. 

کیف بولش رابازکردوارم بلیس ودرجه اش رابه من نشون داد. +...من دنبال ادی کوردووا می گردم .شنیدم 

 تواونومیشناسی. چه شانسی!یه بلیس!!!! 

 +..اره ادی رومیشناسم 

یداش .....میدونی کجامیتونم ب-تن. یه بارباهاش قرار گذاشته بودم البته اگه بشه به کاری که ماکردیم گفت قرار گذاش

 کنم؟ ادی یه خرده

 دزد بودوبدترازاون اون یه احمق کثیف بود 

 نم به این مرد کمک کنم  بدون عذاب وجدان و احساس گناه گفتم : +...شاید.. اره شایدبتو

 +...این میتونه یه معامله ی خیلی خوب باشه... نگاهش همچنان روی بدنم ثابت بود 

 بالش چی بهم میرسه؟ رنگ نگاهش عوض شد....درق-

 ....توکه نمیخوای برادرت بجای ادی گیربیفته؟ - 

چندماهی بود برایان روندیده بودم اخرین باربادعوا ازهم جداشدیم. برادرم بود.درسته عاشقش نبودم امااونم مثل من 

 تویه خانواده بی 



 ل تنها کسیه که من و رفتارامودرک میکنه.... بندباربزرگ شده جایی که صمیمیت ومحبتی بینمن نبودحداق

سعی کردم بی تفاوت باشم مشتری جدید اومده بود +...برایان مسعول کارای خودشه  سعی کردم نگاهموازاون سینه 

 های عضلانیش بگیرم 

 وبرم دنبال کارای خودم.. شایداینجوری بفهمه نمیتونه بابهونه کردن برایان مفت ومجانی ازدستم بره. 

 سفارش جدیدرواوردم وبشت بیشخوان نشستم سعی کردم خودم روسرگرم کنم.نگاهش رو روی خودم حس می کردم... 

 ...من بدون توهم میتونم ادی روبیدا کنم-

 بلندشدوصورتش رونزدیک اورد    

 کوچولو +...

 که  ردم جوری رفتارکنمنمیخواستم به این راحتی ازدستم بره ازبشت بیشخوان اومدم بیرون وبه سمتش رفتم سعی ک

 ازحرفش بشیمون شه... کنارگوشش زمزمه کردم 

 وهم به راحتی ادی وبرایان یاهرخلافکار دیگه ای روبیدا کنی بامن کنار بیای ومیتونی +...ولی ت

  

 دستمونوازش وارروی گردنش کشیدم نگاهش روی بدنم ثابت بود فک کنم خوب بیش رفتم  

 اکنین این محله دارم فکرنمیکنم این معامله ضرری برای هیچکدوممون داشته باشه +....من اماردقیقی از همه س

 اروم دستموگرفت وازخودش جدا کرد 

 ....من برای چیزی که میخوام باج نمیدم  -

بوزخنذی زدوبه سمت دررفت فکرنمیکردم اینجوری بخوادجواب بده اون یه مردخشن نیست که من فکرمیکردم یه احمق 

 به تمام 

 عناستم

 زسرجاشه ی قرار امشبم باالکس هنوبه جهنمی گفتم وبرگشتم بشت بیشخوان شایدچیزی که میخواستم وبدست نیاوردم ول 

   .لبخندی زدم وفحشی زیرلب بهش دادم

+...حالا بگرد دنبال ادی.. اوه برایان روبه کل فراموش کردم .نگرانش شدم دوباره چه خرابکاری کرده ! درسته 

 زیاده اما دزدی یش خرابکار

نمیکنه . بس چرااسم برایان رواورد!!!!! بهتره تاگندنزده یجوری جمعش کنم. گوشی روبرداشتم وزنگ زدم بهش اما 

  جواب نداد



 شایدفردا برم خونه البته اگه بازمثل امروز خلوت باشه وبتونم زودتربرگردم. 

 

بذاره برای تربیت برایان گذاشته بودمن بجای ینکه نگران اگرمادرم بای اینکه وقتشوبرای تلافی کارای اصطلاح بدرم  

 برایان باشم 

 

 میتونستم یه شب خوب روبااون بلیس داشته باشم  

  

بایاداوری رفتارش حس بدی بهم دست داداماسعی کردم بی تفاوت باشم . بابقیه هماهنگ کردم وزودترزدم بیرون امشب 

 دیگه هرجورشده 

 

 

ساعت دخترای 8شب بودومن ساعت 10س قرارداشتم یه مردبولداروخودخواه که فقط دنبال بایدخوب تموم شه. باالک

 زیبا وبقول خودش 

 

 

 هوس انگیزه حالااینکه چقدربااصالت و خانواده دار باشه اصلا مهم نیس. 

  

ر که یه دخت واین یه امتیازبرای من بود هم ازنظرمالی وهم برای برکردن شب هام..البته این شرایط هم تاوقتی هست

 بهترازمن بیدا نکرده. 

 

 

البته اگه این رابطه یخوادطول بکشه من خودم تمومش میکنم. شروع یه رابطه جدید خیلی بهترازیه تکراره !!! نمیخوام 

 تکراربرام یه 

 

 



 وابستگی شه اونم وابستگی که مثل مادرم ضررکنم. 

  

یشترکردم تازودتربه خونه برسم. بعدازچندسال کاروبدبختی این فکرهمیشه اساس تصمیم ها وانتخابات منه. سرعتموب

 وکلی وام وقرض یه

 

 واحدکوچیک وداغون ما قابل تحمل  توی یک اپارتمان قدیمی نزدیک محل کارم گرفتم .  

  

یه خونه مستقل برای جداشدن ازاون فضای اعصاب خردکن خانواده ام وبرای راحت زندگی کردن... به خونه که رسیدم 

 ع یه دوش سری

 

 

گرفتم بایدحسابی به خودم برسم امشب بایدیجورخوبی حالگیری چندساعت پیشم رو جبران کنم. اماده شدم وروی کاناپه 

 نشستم وپاهامو 

 

 

 روی میز گذاستم تایه کم ازخستگیم کم شه. کم کم دیگه باید الکس پیداش میشد... 

 

 

دم سرحال بنظربیام  درروبازکردم بادیدن برایان شوکه شدم . باصدای در خیالم راحت شدکیفم رو برداشتم وسعی کر

 این شب مزخرف 

 

....سلام +...چقدرازدیدنم خوشحال شدی نگاهی به -قرارنیست من روبه چیزی برسونه . +....اینجاچیکارمیکنی 

 لباسام کردوبدون تعارف 

 

-روخراب کنم  +....چراجواب تلفنموندادی ....نترس نیومدم امشبت -اومدداخل ویه راست رفت روکاناپه درازکشید 

 ....حوصله نداشتم 



 

...جالبه -...چراهمیشه فک میکنی من بایدیه خرابکاری کرده باشم +....چون مطمعنم -+...دوباره چه گندی زدی  

 بگوخودمم بدونم  

 

 ل تووادی  وبیخیال شروع به کندن ناخوناش بادندون کرد... +....امروز یه پلیس اومده بود باردنبا

  

....توکه ادرس من روبهش ندادی +...نه ولی فک نمیکنم براش کارسختی -هموزحرفم کامل نشده بود بلندشدونشست  

 باشه  بیخیال دوباره 

 

....من خیچوقت توکارای تودخات نکردم +....اگه برام مهم نبودی -دراز کشید +....نگوکه باادی دزدی هم میکنی؟ 

 نمیپرسیدم 

  

 حتماالکس بود باپوزخندنگاهی بهم انداختدرزدن 

 ....توفعلا برو امشبت خراب نشه برگشتی باهم حرف میزنیم واقعانمیدونستم - 

 

 بایدچیکارکنم +

 ...میمونی تابرگردم؟؟؟ دوباره با پوزخندجوابموداد 

 +...اگه برگردی... سعی کردم منم مثل خودش بیخیال باشم 

 

به حرفم تلویزیون روروشن کردوبهش خیره شد درروبازکردم خداروشکراین دفعه +...بمون تابرگردم بدون توجه 

 الکس بود 

  

ازاونجاکه میدونستم صدامون به وضوح ازخونه شنیده میشه بیخیال نقشه های اولیه م شدم وهمراه باالکس اومدیم بیرون 

 سوار ماشین 

 



رازجمعیت بود بالاخره رسیدیم پیاده شدیم وارد اسانسور شدیم وبه سمت اپارتمانش به راه افتادیم... خیابوناشلوغ وپ

 شدیم الکس ازمنم 

 

بلندتربود وبااون موهای مشکیو لبای سرخ و ابرویی که وسطشون خط افتاده وبدن تحریک کنندش برای من یه مرد 

 جذاب بود. 

 

 دستمواروم روی سینش کشیدم وپشت گردنش قفل کردم  

 مین جاشروع کردی؟ روی پاشنه پام بلندشدم +....خیلی عجله داری رزا اازه

 

 واروم سرمونزدیکش بردم لبمومماسه لبش قراردادم 

 ...خودت میدونی من فرصتوازدست نمیدم -

  

 نگاهی به چشمای سیاهش انداختم وبوسه ای روی لبهاش گذاشتم که درب اسانسور بازشد. 

  

شومیزکوتاه سفید روبه روی پنجره ایستادم این نماروهمیشه بیرون اومدیم وواردخونه شدیم لباساموعوض کردم وبایه 

 دوس داشتم  

 

 دستای الکس دورم حلقه شدن ونوشیدنی که اماده کرده بود روبدستم دادهردوبه بیرون نگاه میکردیم. 

  

 الکس پشت سرمایستاده بود دست ازادشواروم اروم بالااورد ویکی یکی دکمهای پیراهنم روباز کرد 

 بادست دیگش بابدن من مشغول بود .نم دراورد هیچ حرفی بینمون ردوبدل نمیشد مشغول نوشیدنیش بود لباسوازت

بود  هبطرف پنجره هلم داد حالاکاملا توی قاب پنجره بودیم  اروم اروم دستشوپایین اورد  اپارتمان الکس اخرین طبق 

 وازپایین چیزی دیده نمیشد 

 اون سمت خیابون قرارداشت به راحتی میتونست ماروببینه  امااگه کسی پشت چنجره اپارتمانی که

 یستادپیک شراب روازم گرفت وگوشه ای گذاشت لباساشو بیرون اورد و دوباره پشت سرم ا



   چشاموبازکردم  الکس گوشه تخت خوابیده بود

 تم و دستامو باز گداش  نجره رو باز کردم تایکم هوای خونه عوض شه چشمامو بستم\روبه روی پنجره رفتم هیچکس نبود 

 ره شده چرامتوجه نشدم کی بیدارشدبه دیوونگی خودم خندیدم وبرگشتم سمت تخت که دیدم الکس بیداره وبهم خی 

 +...چیکارمیکردی  

 ...اووم یکم شیطونی -

 دارمه قراردادخوب امروزنمیتونم بیخیال شرکت بشم ی....داری  +....چقدرانرژی 

   عی کردم لبخنذبرنمزیرلب به جهنمی گفتم وس

 ....من میرم دوش بگیرم  -

 نشستم روی تخت

 +...من میرم خونه 

 ...نمیمونی؟ - 

 +.....برایان منتظرمه  

 ...عجیبه -

 +...چی؟ 

 ...اینکه یکی ازاعضای خانوادت منتظرته  -

 سعی کردم حرفشونشنیده بگیرم 

  

 ...شب میام دنبالت -

 تم  سرموتکون دادم و اروم باشه ای گف

 نگاهی به ساعت کرد 

 ....دیرشده فک نکنم بتونم تاخونه برسونمت- 

 +...میدونم خودم میرم  

  بوسه کوتاهی روی لبم گذاشتو قبل ازاینکه بخوام عکس العملی نشون بدم ازم جداشدو به سمت حمام رفت

 ....شب اماده باش - 



 

بودن میده  نمیدونم شایداین حس منه اما همیشه  الکس بعدازهررابطه جوری برخوردمیکنه که بهم حس بی ارزش 

 بعدازیه مدت اشنایی 

 

بامردایی که تاالان توی زندگیم بودن این حس روپیدا کردم وباعث شده از هرتعهد ورابطه پایداری مثل ازدواج 

 متنفرباشم  

  

 قصیرخودمه ومشگل ازانتخابامه....من هم یه رابطه جدی رونمیخواستم اماهرزنی بعدازرابطه به توجه نیازداره .. شایدت

رابکاری رف بزنم نمیخوام خسریع لباس پوشیدم و زدم بیرون بایدزودتربرگردم امیدوارم برایان نرفته باشه بایدباهاش ح

 کنه . 

 واقعاحوصله اینکه بخاطرکاراش درگیرزندان ودادگاه بشم روندارم..

 

 ندیم...  تمام مسیر به الکس فکرکردم شایددیگه بهتره ادامه 

 

 وقتی رسیدم برایان هنوز روی همون کاناپه خواب بود 

  

 سریع دوش گرفتم وبرگشتم نمیخواستم بیدارش کنم امابایدقبل ازاینکه برم بارباهاش صحبت کنم 

 

 +....برایان بیدارشوتوکه نمیخوای تاشب روی همین کاناپه بخوابی!  

 

 ش کردمحتی زحمت تکون خوردنم به خودش نداد بلندترصدا

 

 +....برایان بلندشومیخوام باهات صحبت کنم ب  

 

 دون اینکه چشماشوبارکنه گفت  



 

+....من مثل تویه شب خوبونگذروندم اماامروزمیخوام تاهروقت که دلم بخوادانجا بخوابم والان بهنرین کاری که 

 تمیتونی برام انجام بدی اینه که اونقدربااون صدای جیغت اسمموصدا نزنی 

  

 ...امامن میخوام تاقبل ازاینکه برم باربرام توصیح بدی چرایه پلیس بایددنبال توباشه.-

 

 بلندشد نشستودستی بین موهاش کشید  

 

+...رزا من هیچوقت نخواستم توی کاراونصمیماتت کنم چون فک میکنم توتنهاکسی هستی که میتونی برای زندگیت  

 ه منم ازتومیخوام  بهترین تصمیم روبگیری ودقیقیا همون چیزیه ک

  

 من واقعانمیخواستم توی کاراش دخالت کنم .. من فقط نگرانشم..... 

 

 +....برایان من فقط نمیخوام اشتباه کنی وتودردسربیفتی 

 

 ....من خودم میدونم چی برام دردسره چی نیست - 

  

 تظربمونم تاگندکارش دربیادبحث کردن بابرایان بی فایدست یابایددل خوش باشم که کاری نمیکنه یااینکه من

 

 بلنذشذم  ورفتم اشپزخونه  

 

 +....نمیخواستم ناراحتت کنم به هرحا روت خودت خواستی بگومن شنونده م نه به عنوان یه بزرگتر به عنوان یه دوست 

 

 +....حالا م بلندشووصورتتوبشوربیاصبحانه بخوریم من بیشنرازاین نمیتونم تحمل کنم   

  



 که دوساعت توی ارامش بخوابم  ....نمیذاری -

 

 +....غرنزن زودباش معدم سوراخ شد باخنده گفت

 

 +....یه صبحانه ام بخوراونجاکه شب ... 

 

 حرفشوقطع کردم 

 

 ...برایان خفه شووبیاصبحانه بخور - 

 

 خندیدورفت سمت دست شویی 

 

 +...باشه اروووم مگه دروغ میگم

 

 زم توسطل اروم یه چیزیوتوی دست شوی گفت که نشنیدم +....من صبخانموبخورم همه چیزو میری 

 

 +....چی میگی باخودت اونجا  

 

 ...نشنوی بهتره  -

 

 بازخندید 

 

 +....بامزه شدی 

 



 ...اره بخاطردیشبه  خنده ام گرفت-

 

 صبحانه ام راروی میزچیدم ونشستم که اومدبیرونودستاشوبهم زد  

 

گرفتم ازبس کسی نبود به دادم برسه اینوگفت وامدروی صندلی روبه روی  ....خب بریم سراغ صبحانه که زخم معده-

 من نشست یه لقمه گرفتم و شروع کردم  

  

 +....نگوکه شام نخوردی 

 

 .....خسنه بودم خوابیدم -

 

 نمیخواستم حالا که دوباره داره میخنده حالشوخراب کنم امابرام سوال بود چرادیشب اومداینجا    

 

 هترشد؟ +....مامان ب

 

اخرین باری که رفتم بهش سربزنم حال خوبی نداشت وقراربودبره دکتر امااینقدردرگیربودم که یادم رفت دوباره بهش 

 سربزنم

 

 اماباپرسیدن این سوالم میخواستم دلیل اینجاومدنشو بدونم  

 

 ....نمیدونم چندوقتیه خونه نرفتم -

 

 +...بازدعواتون شده؟ بهم نگاه کرد  

 



خوام یه مدت اینجابمونم حوصاه دعواهاشونوندارم میدونم اینجایی تاازماجداباشی اماسعی میکنم مزاحمت ....می-

 نباشم

 

 میخواستم دلیلشوبدونم امامطمعن بودم اگه بپرسم جواب درستی نمیده فقط بهش نگاه کردم نمیدونستم چی بگم    

 

 نه بگیریم....فقط یه مدت کوتاه بعدش قراره بایکی ازدوستام یه خو-

 

 +...پولشوداری؟  

 

 ....اره یع کاری بهم پیشنهادشده که اگه انجامش بدم پول خوبی بهم میرسه - 

 

 +...میتونم بپرسم چکاری؟ مردد نگام کرد 

 

 ....اکه قرارشدانجامش بدم بهت میگم  -

 

 میدونستم نمیخوادبگه اماامیدوارم هون کاری نباشه که بخاطرش پلیس دنبالشه 

 

 .کارتوکه به ادی ربطی نداره؟ بلندشدو به سمت سالن رفت +... 

 

 ....من میرم بیرون یه دوری بزنم -

 

 میدونستم بااصراربیشترلج میکنه وازگفتنش پشیمون میشه   

 

 تاخودش چیزی رونخودانجام نمیده.... 



 

شیده هاموبالابستم چشمام کسرموتکون دادم و ازسرمیزبلندشدم حوصله نداشتم ظرفاروجمع کنم  لباساموعوض کردمومو

 ترشده بود وخمارتر.... 

 

 لباس کوتاهه قرمزرنگموبرژلب قرمزم ست کردم وازخونه زدم بیرون

 

 دید پیدا کنم  یه تجربه جدید....بایدمیرفتم بار.. یه سوژه ج  

 ت پیشخوان نشسته بودباهمین فکرابه باررسیدم  امیلی پش

 

 +...سلام 

   ...اوه رزا چه تیپی زدی- 

 دستاشوبهم زدوباصدای مردونه ای ادامه داد 

 ....نظرتون چیه یه شب خوب روباهم داشته باشیم -

 

 خندیدم و صورتموبهش نزدیک کردم  

 ر منتظراین پیشنهادازطذف توبودم +....اوه میدونی چقد 

 دستامودوطرف صورتش گذاشتم و گفتم : 

 +....مگه میشه این درخواست 

 رزا شوخی کردم ...اوه نه نه نه-  

 یدم و ازش جداشدم که باخنده گفت خند 

 ....بایدبه الکس بگم بیشتربهت برسه  -

 

   چشمکی زدم و همونطورکه روی صندلی روبه روش مینشستم باذوق گفتم

  +....اره باورکن الکس خیلی خوب میتونه منوراضی کنه



  

 امیلی خندید

  +...تودیوونه ای رزا 

  

هموتوی فضای بارچرخوندم معمولااین ساعت زیادشلوغ نبود ومعدودافرادی میومدن  قفسه هردو خندیدیم  نکا 

 هرومرتب کردم 

 

 چرخی دورخودم زدم  امیلی سرش توی گوشی بودولبخندمیزد  

 

پوفی کشیدم و به در ورودی خیره شدم  برعکس اون چیزی که فکرمیکردم امروزداشت به کسل کننده ترین روز عمرم  

 شد تبدیل می

 

 اهنگ مایم و ارومی داشت پخش میشدچشمام داشت گرم میشد باضربه ی محکم دستی روی میزمقابلم ازجام پریدم 

 

 انتظارنداشتم دوباره ببینمش  ابروموبالافرستادم و خیلی رسمی گفتم   

 

 +....میتونم کمکتون کنم اقای...؟ 

 

 ....ادی کجاست؟ -

 

 +....من خبری ازش ندارم

 

 که حالادیگه خوابیده بودنگاهی کردوروی پیشخوان خم شد  به امیلی  

 

 ...نکنه ازپیشنهاددیروزپشیمون شدی! -



 

 +....من به یادندارم به شماپیشنهادی داده باشم  

  

 ....من وقت ندارم و ازت میخوام بهم کمک کنی من کارمهمی دارم -

 

برایان رو توی دردسرمیندازه  ازطرفی هم خیلی عجیبه دودال شده بودم هنوزبرایان حرفی نزده نمیدونم گفتنش چقدر 

 که یه پلیس اینقدر گیراطلاعات من باشه... 

 

 چیزی نگفتم و بهش خیره شدم انگارتردیدموفهمید که کلافه گفت: 

 

 ....من فقط میخوام ادی روپیدا کنم تاازش کمک بگیرم  تاحدودی خیالم راحت شد-

 

 ت+...من ازکجابایدبدونم اون کجاس 

 نگاهش روی بدنم چرخیدو به چشمام خیره شد   

 

 ...شایدبتونم بهت کمک کنم تایادت بیاد- 

   حالا که شرایط به نفع منه بایدخودش ازم بخواد لبخندی زدم و گفتم 

 +....متوجه منظورت نمیشم 

 

  پوزخندی زدو نگاهش روی بدنم ثابت شد کارتوبرداشتموسری واسش تکون دادم 

 هم خبربده  ....تاشب ب- 

 ....حتماااا -

 

 نکاهی بهم کردوباپوزخندگفت 



 +...شب خوبی درپیشه  

 

 تکیه دادم به صندلیو بهش نگاه کردم که خداحافظی کردو به سمت خروجی رفت 

 

ابتی نداره  حتمابرایان میدونه بایدادرسشوگیرمیاوردم  اخرین ادرسی که ازش دارم برای یک ماه پیشه و ادی هم جای ث 

.  

  

 ساعت ازنه گذشته بود ازباراومدم بیرون وبه سمت خونه رفتم بایدبرنامه امشبم باالکس رومیپیچوندم 

 

 اصلا حوصلشوندارم امشب

 

 نمیدونستم برایان خونه هست یانه  دروبازکردم و واردشدم  

 

 +....برایان  

 

 جواب ندادحتماهنوزبرنگشتع  لعنتی....  

 

 روی میزگذاشتم واااای کاش زودتربرایان برگردهلم دادم روی کاناپه و پاهامو

 

 بلندشدم و لباساموعوض کردم و برگشتم روی کاناپه نشستم وگوشیموبرداشتم وبه الکس زنگ زدم    

 

 +....رزا الان میخواستم بهت زنگ بزنم خیلی صداش خسته بود   

 

 ....سلام چرا -



 

 +...من امشب یه مشکلی دارم فردا میام دنبالت

 

 ...اشکالی نداره منم زنگ زدم بگم خیلی خستم.- 

 

 +...اوکی پس فردا میبینمت شب خوش   

 

 ....باشه شب بخیر-

 

باچرخش کلیدتوی درسرموبرگردوندم برایانوتوی درگاه دردیدم  اومدوروی کاناپه روبه روم خوابیدواروم  سلام کرد  

 خسته بنظرمیرسید  +....برایان

 ....هوووم؟ -  

 دی رومیخوام  +...ادرس ا

  

 چرا -

 +....باهاش کاردارم  

 ...چه کاری -

 +...لزومی نداره بهت توضیح بدم 

 

 هیچ جوابی نمیدادعصبانی شدم من بایدبه خواستم میرسیدم   

 

 +...برایان منوعصبی نکن  

 

 اینوواقعاباحرص گفتم چهره متفکری به خودش گرفت 



 باشه....اووم فک نکنم عصبانیتت به من مربوط - 

 

+....برایان خستم نکن خودتم خوب میدونی پای توهم وسط گیره درسته من میدونم اون مردبرای کاردیگه ای دنبال   

 ادی میگرده اماشایداینجوذی بشه اززیر زبونش کشید

 

 خندید  

 

 ....خب پای من چه ربطی به توداره  وبلندترخندید -

 

 +...مسخره

 

 ارداره بهش کاری نداره منم فقط میخوام بهش کمک کنم ....اون مردی که گفتم باهاش ک- 

 

 چشاشوریزکردوبهم نگاه کرد  ودوباره زدزیرخنده 

 

 ....اره میدونم چقدرادم خیرخواهی هستی  -  

 

 واقعاداشت حرصمودرمی اورد محکم زدم روی میز

 

 +...بسه بامزه نباش اینقدر  

 

 قیافه جدی گرفت اماهنوزچشماش میخندید  

 

 اشه...باشه  ...ب-



 یه کم ساکت موند یهوزدزیرخنده  

 

 .....تواینقدربه همه مردا کمک کردی که باید جایگاه روبه توبدن  دیگه داشت دیوونم میکرد -

 

 بلندشدم ورفتم توی اتاق وروی تخت درازکشیدم  

 

جربه یه سوژه جدید چشماموبستم تافردا بایدهرطورشده ازبرایان ادرسشومیگرفتم  متنفربودم ازاینکه برای ت

 بایداینطوری به دنبال یه موضوعه الکی بگردم  

  

 گوشی روبرداشتم به الکس پیام دادم 

 

 +....مشکلت حل شد؟  

 

هرچقدر منتظرموندم جواب نداد بیکارتوی گوشی گشتم  صدای تلویزیون میومد وبرایان که هرچند دقیقه یکبار 

 ه...بلندمیخندید این بچه همیشه حرص منودرمیار

 

 نفهمیدم کی خوابم برد   

 

صبح بااحساس سنگینی سرم ازخواب بیدارشدم اینقدردیشب خوابیدم اینجوری شدم بلندشدم ویه کم خودموکشیدم 

 ورفتم توی سالن

 

 +...برایان...   

 

 جواب نداد حتمادوباره رفته بیرون  کاغذی روی میز بودبرداشتمش 

 



 ...."گفتم موفق باشی خواهرخیرخواه مناینم از ادرس ادی  نفهمه من "+.... 

 

 جیغی ازخوشحالی کشیدم بهترازاین نمیشد بایدبهش زنگ میزدم اصلا اسمش چی بودچرانپرسیدم  

 

 لبموگازگرفتم بالاخره تونستم به هدفم برسم  امشب..  

 شمارشوبرداشتم و زنگ زدم  صدای خوابالودش توی گوشم پیچید 

 

 +...بله؟ 

 

 اهربرایان  انگارکه جابجاشده باشه صدایی  اومد وبعدگفت: ....رزا هستم خو-

 

 ...+چیشده ادرس ادی روپیدا کردی؟ 

 

 ....بیا بار بهت میگم -

 

 تماسو قطع کردم و حولموبرداشت و وارد حمام شدم  

 

 بالاخره بیرون اومدم موهاموباز گذاشتم ودورم ریختم

 

 لبام کشیدم وبه چشمام خیره شدم  لباس کوتاهه مشکی رنگمو پوشیدم برق لبی روی  

 

 نه نمیتونست به این چشما نه بگه ...

 

 ازخونه بیرون اومدم سوارتاکسی شدم و به سمت باررفتم 



 

واردشدم اهنگی روزیرلب زمزمه می کردم  چشمموبین افرادتوی بارچرخوندم چندتامردمسن ..ودخترای نیمه برهنه  

 توی اغوششون

 

 ودن  اما... ادمهای زیادی توی بارب 

 

 اونی که من میخواستم هنوزنیومده بود رفتم کنارپیشخوان امیلی مشغول قفسه ها بود  

 

 +...سلام 

 

 برگشت و بادیدنم تعجب کرد  

 

 ...سلام رزااینجاچیکارمیکنی ؟- 

 عادت نداشتم غیرساعت کارم خیلی بیام اینجا 

  

 +...یه قراردارم بهم نگاهی انداخت و لبخندی زد 

 

 ..بااین وضعیتت بهتربودتوخونش قرارمیذاشتین که خندیدم و روی صندلی نشستم  .-

  

 

 ...چیزی میخوری؟- 

 

 +....نه منتظرمیمونم   

 



باشه ای گفت و کارشو ادامه داد نیم ساعتی بودنشسته بودم سرموروی میزگذاشتم باکشیدن انگشتایی روی سرشونم 

 چشاموباز کردم

 

 ی که پوشیدم کوتاه بودوسرشونش لخت بود دستاش ازروی شونم پایین اومدودورکمرم حلقه شداماسرموبلندنکردم  لباس 

 

 سرموبلندکردم 

 

 ....تنهایی- 

 

 حوصله نداشتم 

 

 +...نه  

 

 میشه.. امابادیدن پلیسه  حلقه ی دستی که دور کمرم بودو باز کردم وحرفموناتموم گذاشتم وبه سمتش رفتم 

 

 

 +....سلام  

 

 زموهام پایین اورد چندثانیه ای روی شونهای لختم مکث کردوپایین اومدنگاهش ا 

 

 ...ادرسوبده- 

 

 وشونهام درمعرض دیدش بود  ه قشنگتری اتکیموبه دیوارکنارم دادم موهام ازروی شونهام افتادومنظر 

 



 جلوی پام گذاشتم  پامواوردم بالا و روی صندلی

 ربرابرابن ژست عکس العملی نشون ندهبایدواقعاناتوانی جنسی داشته باشه اگه د 

 

 نگاهش روی پاهام بالا اومدنفس عمیقی که کشیدکاملا واضح بود پوزخندی زدم و بهش خیره شدم   

 

 +....امیلی دوتا نوشیدنی واسمون بیار روی یکی ازکاناپهانشستم روبه روم نشست  

 

 +...من وقت ندارم رزا   

 

 م  ....برعکس من تادلت بخوادوقت دار-

 

 +....رزا... 

  

 

 ...ادرسومیدم اما.... -

 

 +..اماچی؟! 

 

 ...امانه الان -

 

 خیزبرداشت سمتم نفسش کاملا توی صورتم میخورد 

 

 +....با من بازی نکن  

 



...این بازی نیست میتونیم امشب باهم یه شب خوب داشته باشیم واوووم بعدم ادرس روبهت بدم میتونیم نیای وخب - 

 نمیاد  ادرسم گیرت

  

 نفس کلافه ای کشیدبلندشدبدون حرف ازبارزدبیرون

 

 تنهابرگ برندم ادرس ادی بود ازامیلی خداحافظی کردم وبه خونه برگشتم    

 

 شماره الکس روی گوشیم افتاد

 

 حوصله جواب دادن نداشتم دیگه مثل قبل برام جذاب نبود دلم یه سوژه جدیدمیخواست 

 

   اپه لم دادم  تمام ذهنم مشغول پلیسه بود من بایداون چیزی روکه میخوام بدست بیارملباسموعوض کردم و روی کان 

 

 سرموتکون دادم و چشماموبستم یه چرت کوتاه میتونست سرحالم کنه

 

 اگه امشب شب طولانی درپیش داشته باشم این خواب مبتونه خیلی ارامش بخش باشع   

 

 بانفسای عمیق یواش یواش به خواب رفتم   

 

 باکشیده شدن چیزی روی موهام ازخواب بیدارشدم 

 

 سرموبلندکردم مامانم بالای سرم نشسته بود 

 

 +...سلام مامان اینجاچیکارمیکنی   



 

 ...اومدم یه سربزنم بهت-

 

 سرمو دوباره روی کاناپه گذاشتم و چشاموبستم  

 

 +....ساعت چنده 

 

 ...هفت عصر..-

 +......مثل اینکه خوشحال نشدی

 

 خودمم نمیدونستم خوشحالم یاناراحت امانمیخواستم ذوقشوکورکنم   

 

 +...من خواب بودم گیجم چراخوشحال مباشم وبوسه ای روی گونش گذاشتم 

 

 زیادوابیده بودم اما بازم احساس کسلی وخستگی میکردم 

 

 +....میرم یه دوش بگیرم سرحال شم بعدمیام ازسروکولت بالامیرم   

 

 فتم سمت حمامچشمکی بهش زدمور 

 

 +....مامان میشه یه حوله تمیزازکمدبرام  بیاری  

 

 توی اینه به خودم نگاه کردم چشمام پف کرده بود نمییدونستم چقدرخوابیدم که اینجوری شدم 

 



 ....رزا - 

 

حوله  حوله روازمامان گرفتم و واردحمام شدم قطره های اب داغ روی پوست بیشترخوابالودم میکردن  اب 

 وبازکردم تاخواب ازسرم بپرهسردر

 

 ی سینم بخاطرشاهکار الکس کبودبودنگاهی به بدنم انداختم بالا 

 ازحمام بیرون اومدم 

  مامان توی اشپزخونه بود

 +....چیکارمیکنی  

   ....یکم اینجارومرتب میکنم-

 ستموزیرچونم گذاشتم  وبهشونه ای بالاانداختم و روی صندلی نشستم موهای خیسموازادکردم و روی شونهام ریختم د

 کارش خیره شدم

 +....چیشده که تووبرایان دوتاتون دلتون هوای منوکرده   

 

 ...چندروزی بودمیخواستم بهت سربزنم توکه حواست به من نیست اصلا زندگیتومیکنی به ما کاری نداری - 

 

 +...سرم شلوغ بوداین چندوقته راستی حالت بهتره؟  

 

 ....اره بهترم-

 

 رایان فک کنم تاشب برگرده من بایدبرم بار....اممم میمونی امشب؟ +ب 

 

 ...نه برایان وببینم برمیگرده اونم مثل توفراری شده ازما  - 

 

 +...غرزن خوشگله 



 

 ...برومزه نریزدیرت میشه -

 

فتم باربهش ر چشمی گفتم و بلندشدم رفتم تواتاق جلوی میزارایش نشستم گوشیموبرداشتم الکس چندبارزنگ زده بود

 زنگ میزنم  

 

ساعتموروی مچم بستم وکرم مرطوب کننده رو روی دستام کشیدم خط چشم نازکی کشیدم دحدی که فقط حالت چشمام 

 کشیده  بشه 

 

 رژلب زرشکیموروی لبا م کشیدم وبلندشدم بایدامشب لباسی میپوشیدم که ازهمیشه لوندتربنظربیام  

 

 عوض کردم مطمعنم امشب هم میادبار لباسامو

 

 +...مامان من دارم میرم کاری نداری؟ 

 

 ...مواظب خودت باش کی برمیگردی؟- 

 

 +...معلوم نیست شایداخرشب شایدم صبح  

 

 ...باشه  ازخونه زدم بیرون حوصلم نمیشدپیاده برم سوارتاکسی شدم-

 

 شیو روی گوشم گذاشتم  بایدبه الکس زنگ میزدم  واردبارشدم نسبتا شلوغ بود شماره الکس روگرفتم و گو 

 

 +....چه عجب بالاخره افتخاردادی  

 



 ....سرم شلوغ بود-

 

 +....امشب چی  

 

 ...الکس  -

 

 کلافه بودم نمیدونستم چطوری ردش کنم

 

 +...بله 

 

 ....امشب نه - 

 

 +...چرا 

 

 ...نمیدونم حس میکنم بایدبیشتردرموردرابطمون فک کنم -

 

 م امادیگه گفته بودم  بلافاصله ازگفتنش پشیمون شد 

 

 خندید +...چیه دلتوزدم؟ 

 

 ...الکس توخودتم تقریبا میدونی ررابطهابرای من جدی نیستن برام مهم نیست چقدطول کشیده و... حرفموقطع کرد -

 

 +...پس واست جذاب نیستم؟ 

 



 ....نه مثل روزاول -

 

 +...عاشق این صراحت کلامتم 

 

 بلندخندید ....رابطه مابه جایی نمیرسه  - 

 

 +...منم نمیخوام رابطمون به جایی برسه و بازیچه یه دخترشم ازت خوشم میادچون دقیقا متل خودم فک میکنی 

 

 ...خب الکس من بایدبرم اگه خواستی بعدا باهم صحبت میکنیم  - 

 

 +...شب خوبی داشته باشی  گوشیوقطع کردم و رفتم پیش امیلی  

  

 +....رزا بالاخره اومدی

 

 ...اره -  

 

 +...پس بهتره من برم امروز کلی کاردارم نمیتونم بیشترازاین بمونم 

 

 ...برو عزیزم  گونشو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم  -  

 چندساعت گذشته بود و هنوز خبری از اقاپلیسه نبود

 

ه رو جلوی دخترپسری ک شایدم خودش ادی روپیدا کرده  من که شانس ندارم  بااین فکرفحشی نثار شانشم کردم  ابجو

 تازه اومده بودن گذاشتم و بهشون خیره شدم 

 



 +...رزا  

 

 باشنیدن اسمم برگشتم نه هنوزم میتونم به شانسم امیدوارباشم  بالاخره اومد 

 

 لبخندی زدم و به سمتش رفتم 

 

 +...چه عجب بالاخره پیدات شد دیگه کم کم داشتم ناامیدمیشدم    

 

 ه شد  پوزخندی زدو بهم خیر

 

 +...حیف که کارم پیشت گیره 

 

 مثل خودش پوزخندی بهش زدمو پشتموکردم بهش   

 

 ....بهتره منتظربمونی تاکارم تموم شه-

 

بدون اینکه اجازه حرفی بهش بدم به سمت قفسه هارفتم نمیخواستم منتظرش بذارم امابارفتار الانش ترجیح میدم   

 تامیتونم عصبانیش کنم

 

 چه عصبانیتی پاهاشو روی زمین میکوبه وهرچنددقیقه یکباربه ساعتش نگاه میکنه  میدیدم که با  

 

 دختربلوندی به سمتش رفت وباناز دستشوتخت سینش گذاشت وخودشو بهش نزدیک کرد 

 بااخم به دختره خیره شد دستشو پس زد لبخندی زدم و به حرکاتش خیره شدم 

 



 قفل شدچشماش توی جشمام واسه چندلحظه  دختردوباره بهش نزیک شد اینباروقتی برگشت 

 تشون رفتم دستموروی شونش گذاشتم باخونسردی به سم

 +....انگاریه شریک دیگه واسه خودت پیدا کردی باشه پس به ادرس ادی نیازی نداری من برم  

 

 مچ دستموگرفت وباصدایی که ازبین دندوناش شنیده میشدگفت 

 

 دربری   +...کجابری!مگه من میذارم ازدستم 

 

 تقلاکردم دستموبیرون بیارم ازدستش

 

 ....اه ولم  کن -  

 

 دختری که کنارش بودروپس زدواونم بااکراه فحشی  دادودورشد 

 

 برگشت سمت من 

 

 +...ادرس ادی  

 

 ....نمیدم مچ دستموبیشترفشارداد-

 

 ....ولم کن لعنتی دستم شکست  - 

 

 کارلس به سمتمون اومد 

 



 مده؟+...مشگلی پیش او

 

 فشاردستشوکم کرد  

 

 +....نه ازفرصت استفاده کردم ودستموبیرون کشیدم   

  

 .....من بهت شرطموگفته بودم نمیدونم مقاومت مسخرت چیه اما منم اونقدردیوونه نیستم که لنگ توباشم ...-

 

 دیگه مهم نیست برام اماازادرس ادی هم خبری نیست پاتندکردم و به سمت قفسه هارفتم 

 

 شم وازاین فاصله هم توی چشماش میدیدم خ 

 

 +....حتما دلیلی دارم  

 

 واقعامرداینقدررومخ ندیده بودم  

 

 ....گفتم دیگه برام مهم نیست- 

 

 +....کی کارت تموم میشه   

 

 دستامو به پیشخوان تکیه دادم وبهش خیره شدم  

 

 +....فک نکنم به شمامربوط باشه 

 



 شدم امابه روی خودم نیاوردم  محکم زد رومیز یه کم شوکه  

 

 +....بیرون منتظرمیمونم کارت تموم شه  

 

 وبدون اینکه منتظرجواب من باشه رفت بیرون  شونموبالاانداختم ورفتم دنبال کارام 

 

 تقریبا بارخلوت شده بودو بچهامشغول تمیزکاری بودن  خسته سرموروی دستام گذاشتم   

 

 +....هی رزا  

 

 ...هوم  - 

 

 ..بلندشوبروخونه این مردم باخودت ببر هرنیم ساعت یه بارمیاد میپرسه کی کارت تموم میشه +..

 

 چشمای خستموبه کارلس دوختم   

 

 ...باشه الان میرم ازبچهاخداحافظی کردم و ازباراومدم بیرون   -

 

 +....رزا وایسا 

 

 ...چی میگی -

 +...توبایدبهم کمک کنی

 

 ....بایدی در کارنیس  - 



 

 ....برایان تودردسرمیفته+

 

 ...بدرک مهم نیست هرکاری دلت میخواد بکن - 

 

 توی چشمام نگاه کرد

 

 +....خودت خواستی  

 

بروبابایی نثارش کردم و بی حوصله سوارتاکسی شدم  سرموبه پنجره تکیه دادم و چشمام و بستم  خسته بودم و تموم  

 حس وحالم پریده بود به خونه رسیدیم 

 

حساب کردم و پیاده شدم  کلیدو بیرون اوردم ازپلهابالا رفتم پله ی اخررسیدم بازوم کشیده شد امااونقدربی  کرایه رو

 حال بودم که هیچ تلاشی برای نگه داشتن خودم نکردم 

 

 به دیوار کوبیده شدم و متعاقبا صدایی بغل گوشم شنیده شد 

 

 

 +...بهت گفتم بیخیال نمیشم  

  

 و فقط  تمرکز کردم ببینم ادرس ادی روکجاگذاشتم تا بهش بدم واقعاخستم کرده بود توسکوت بهش خیره شدم

 

 اماقبل ازاینکه کاری کنم کیف دستی کوچیکی که دستم بود وکشیدو محتویاتش داخلشو بررسی کرد . 

 

 .+لعنتی کجاست وقتب سکوتمودید بازوموکشیدوسوار ماشینش کرد 



 

 تابخوادنگرانم بشهنگران نبودم چون کسی منتظرم نبود 

 

 شایداولش میخواستم ادرس روبدم اماالان میخوام بدونم بامن چیکارداره  

 

 صندلی ماشینوخوابوندم چشاموبستم چقدر به یه خواب طولانی مدت احتیاج داشتم  

 

خص مشمشخص بود از کارم تعجب کرده چندلحظه خیره بهم موند و بدون هیچ حرفی ماشین و روشن کرد ازرانندگیش   

 بود اعصابشو خرد کردم  

 

 چشماموباز کردم و بهش نگاه کردم ازصورتشم مشخصه ... 

 

 لبخندی زدم و کمی جابجاشدم و دوباره چشماموبستم 

 

 باصدای ترمز شدید ماشین چشماموباز کردم ولی سریع چشماموبستم  

 

 رشوشنیدمهرجابودیم اصلا دلم نمیخواست ماشینوترک کنم واقعاخسته بودم  صدای غرغ

 

 +....من اوردمش اینجا بترسونمش این گرفته خوابیده   

 

 لبحندتاپشت لبام اومداماسریع ظاهرموحفظ کردم 

 

 دستشوپشت گردن و زانوم انداخت و بلندم کرد  ازیه مسیر کوتاهی گذشتیم زنگ خونه ای رو فشرد  

 



 +...تام باز کن منم     

 

 اومدم غلطی زدم و چشمامو بستمدربازشدو واردشدیم روی جسم نرمی فرود

 

 چقدرگرم بود صدای بم و جذابی به گوشم رسید حتما تام بود 

 

 ...کریس این دختر کیه- 

 

 +....قضیش مفصله بعدا بهت میگم  

 

 ...حالت خوبه؟-

 

 +...نه لعنتی بخاطراین دخترهنوزنتونستم ادی روپیدا کنم   

 

 پوزخندی زدم تقصیرخودته نه من..

 

 دخترچیکارست  ...این- 

 

 +...این همونه که ادی رومیشناسه یعنی برادرش ادی رو میشناسه وخب اینم ادرس ادی روازبرادرش گرفتع

 

 ....خب چراازش نمیگیری   ازسکوتشون معلوم بودکریس داره نگاهه معناداری به تام میکنه  -  

 

 دم +....اگه این دختربه اسونی زبون باز میکرد که الان من اینجانبو

 ....چی ازت میخواد -



 

 - +....یه شب باهاش باشم

 

 اوه اینکه عالیه پسر ....

 وبلندخندید +.....اره امانه وقتی که ذهنم اینقدردرگیرپرونده ادی هست وبااین وضعیت من 

 

 ....اندام قشنگی داره - 

 

 ....+...اره تو بارنگاهای زیادی روشه اماانگار ازهرکی پسش بزنه بیشترخوشش میاد 

 

 ....اووم چه سوژه جذابی کمتردختری پیدا میشه پنین رابطههایی روبخواد -کلافه شدم  

 

 +...حالا که پیدا شده و متاسفانه به تورمن خورده  

 

 ...اونوقت ازنظراین دخترتوخشنی؟ -صدای همراه باخنده تام به گوشم رسید  

 

 +....اینجوربنظرمیرسه

 

 رد اماجواب ندادم تافکرکنه خوابماومدبالاسرمنو چندبارصدام ک  

 

یه کم بافاصله ازم شروع کردن حرف زدن امااونقدراروم حرف زدن که فقط فهمیدم حرفاشون راجع به ادی و پروندش   

 بود 

 

 اما هیچی ازش حالیم نشد   دستموروی چشمم کذاشتم و سعی کردم بخوابم 



 

 شپزخونه رفتم و بطری اب رو برداشتم باحس تشنگی زیادبلندشدم همه جاتاریک بود به سمت ا 

 

حوصلم نشد بریزم تولیوان و همونجوری خوردم  بطریوسرجاش گذاشتم و دریخچالوبستم که نفسای داغیوپشت گردنم 

 حس کردم 

 

 توهمون حالت برگشتم چهرشو نمیشناختم پس بایدتام باشه  سوالی بهش خیره شدم 

 

 +...منم تشنه ام    

 

 برنمیاداب توی یخچاله ...خب کمکی از من-

 

 +....من نگفتم اب میخوام    

  

 یه تای ابروموبالاانداختم و بهش خیره شدم 

 

 دبه قفسه سینم افتاد نزدیکتراومدنگاهش ازچشمام به لبام و بع 

  دستموروی سینش گذاتم و هلش دادم

 ...چیکارمیکنی- 

 خواست دوباره نزدیک شه که صدای کریس مانع شد  

 

 اچه خبره+...اینج

 

 ...من اومدم اب بخورم -  



 

 به تام اشاره کردم و ادامه دادم  +....اینونمیدونم   

 

 وبحرص ازاشپزخونه زدم بیرون وبرگشتم سرجام هنوزکسل بودم 

 

 سرماتوی تنم پیچید پتورو دورخودم پیچیدم وچشماموبستم صدای زمزمه اروم تام و کریس رو میشنیدم 

 

 دنش نکردم  بهتربودبخوابم..... اما تلاشی برای فهمی 

 

 باصدای سوت زدن یه نفرچشمامو باز کردم تام بایه حوله تن پوش جلوی اینه ایستاده بود بابلندشدنم صورتشو برگردوند 

 

 +....صبح بخیر 

 

 جوابشوندادم  

 +...دیشب چطور بودخوب خوابیدین؟ 

 

 خندیدبه چشماش خیره شدم  

 ...افتضاح بود -

 

 دم بدون توجه بهش دنبال سرویس گشتم روموبرگردن

 

 دلم نمیخواست باهاش حرف بزنم  انگارمتوجه شدبه ته راهرو اشاره کرد و خندید 

 

 +...اوه اوه چه مغرور  



 

 زیرلب مسخره ای گفتم و وارد سرویس شدم 

 

نه دم و وارد اشپزخوچشمام پف کرده بود  چندمشت اب سرد به صورتم زدم تاکمی ازورم صورتم بخوابه صورتموخشک کر

 شدم  

 

 ...کریس کجاست-

 

 +....خوابیده  

 

 ....همینطوری میخواست منوبترسونه- 

 

 وپوزخندی پشت حرفم زدم و روی صندلی نشستم  تام خیلی سردوجدی گفت :   

 

 توهست گ..+کریس اگه بخوادمیتونه به سی ثانیه نکشیده هرچیزی رو پیدا کنه مطمعنایچیزی این بین هست که هنوزلن

 

 ...خب بره پیداکنه پس چرااینقدربه پروپای من میپیچه -  

 

 +...گفتم که یچیزی این بین هست

 

کنجکاوشدم  راست میگفت اون یه پلیسه مطمعنا واسه بدست اوردن یه ادرس اینقدربه پروپای یکی نمیپیچه  شونه ای  

 بالاانداختم هدفش هرچی باشه مهم نیس

 

 که نشد.... هدف من یچیزدیگه بود  

 



 ...من کلی کاردارم وازاونجاکه دوستتون قصدنداره ازخوابش بگذره وتکلیف منومشخص کنه من میرم -

 

 همین لحظه کریس وارداشپزخونه شد

 

 +....تاوقتی ادرس ادی رو بهم ندی هیچ جانمیری  

 

 ....توخودت میتونی ادرس ادی روگیربیاری نیازی به من نیست -  

 

 بالاانداخت یه تای ابروشو 

 

 +....حتمانیازی به توهست که الان اینجایی    

 ...کریسه درسته؟-

 

 +...اره خب ...  

 

 ...ببین من ادرس رو گم کردم روی یه کاغذبود که نمیدونم الان کجاانداختمش-

 

 +....دادشاشت که هنوزهست   

 

 بستم ازاشپزخونه بیرون اومدم وبی هدف وارد یکی ازاتاق هاشدم و محکم درو

 

 خودش بهترمیدونه جوابم چیه واینکه اونقدر مقاومتش برای چیه برام جای سواله   

 

 دربازشد +...کریس  



 

 ....ازکجامیدونی من کریسم ؟-

 

 باصدای تام برگشتم  قیافه مسخره ای رو به خودش گرفته بود 

 

 +....دیوونه تواینجاچیکارمیکنی؟  

 

 ن اینجااتاق منه....این سوالومن بایدازت بپرسم چو-

 

 خوستم سمت دربرم که سریع اومد جلوم ومانعم شد   

 

 سرجام ایستادم و باتعجب بهش نگاه کردم  

 

 چرخی دورم زد و پشت سرم قرارگرفت خیلی نزدیک بهم ب

 ....کجابه این زودی - 

 

 دم +...بروکنار دستشو روی پهلوم گذاشتو بالاتراورد منوچرخوند حالا دقیقا روبه روش بو 

 

 دستش روی سینم قرارگرفت  لباسموپایینترفرستاد تقریبا بلندگفتم   

  

 +....تام دستتوبکش 

 

 ...اگه نکشم؟ - 

 



 کمرموبه دیوارچسبوندو جلوم ایستاد 

 

 بندحولشوبازکرد بد ن ورزیده ای داشت شونهای درشت وسینه ی پهن خیلی خوب 

 مشتموروی سینش گذاشتم وهلش دادم 

 

 گذشت بروکناردیگه میخوام برم  +....خب خوش 

 

 ....کجابری - 

 

 +...تام اذیت نکن 

 

 ...من ازکریس خیلی بهترم-  

 

 +....ولی من  اونوترجیح میدم   

 

 صدای بی حوصله کریس ازاشپزخونه اومد  

 

 +...تام 

 

 ...دختره ی سرتق پشیمون میشی- 

 

 +...باشه روزی که پشیمون شدم همومیبینیم  

 

 رون اومدم  کریس توی اشپزخونه نشسته بود وفنجون رو توی دستش میچرخوند افکارشوبهم زد ازاتاق بی 



 

 +...کریس منوباید برسونی خونه به اندازه کافی ترسیدم  وپوزخندی زدم  

 

 +......بااینجانگه داشتن من چیزی عایدت نمیشه   

 

 سری تکون داد  +....نیاوردمت که بترسونمت 

 

 یزگذاشتو به جلوخم شدفنجون رو روی م 

 

 +....اوردمت اینجاکه باهات حرف بزنم امانتونستم    

 این مردحتی نمیتونه حرفاشوبزنه منوبگوچی ازش میخوام 

 

 +...برام مهم نیس منوبرگردون خونه  

 

 ...لباساموبپوشم میام - 

 

 نشستم روی یکی ازصندلی های اشپزخونه و زیرلب غرغرکردم 

 اسفم این مردازمنم ضعیف تره ....واقعابرای خودم مت 

 

 نه به قول تام یه قضیه ای وجودداره وگرنه اونقدرمحکمه که روز اول توی باردیدم  

  

 تام وارداشپزخونه شدو روبروم نشست  

 

 +...هنوزوقت داری تاحرفتوعوض کنی 



 پوزخندی بهش زدم  

 +...خواهشا بیشترروی مغز من نرو   

 

 ک نمیکردم اینقدربدسلیقه باشی....دختربه این لودی ف-

 

 خندید  به صندلیم تکیه دادم و خیره بهش گفتم  

 

 +....وقتی مردی مثل کریسوانتخاب کردم نشون میده که بدسلیقه نیستم   

 

 ...ولی بارد کردن من که اینوثابت کردی - 

 

 +...اگه تورو انتخاب میکردم قطعا بدسلیقه ترین زن دنیابودم 

 

 روبرداشتم وبقیه قهوش رو مزه مزه کردم  فنجون کریس   

 

 +....بهترین قهوه دنیا باطعم لب های کریس 

 

 ...خیلی متاسفم که فقط قهوه ش بهت میرسه  دلم میخواست این پسرو خفه کنم- 

 

 +...مهم نیس من بالاخره بدستش میارم و بعدازاون شاید راجع بهت فکر کردم  

 

 ه رو به لبم نزدیک کردمسرموپایین انداختم وفنجون قهو  

 

 +...فکرنمیکنم زنی به بی بندوباری توروازنزدیک دیده باشم که درمورد رابطه هاش برنامه ریزی کنه    



 

 خیلی حرفاش برام سنگین بود اماجوابی بهش ندادم ..

 چشاش برقی زد انگارکه این گفتگومون یه جنگ بود واون موفق شده بود منوشکست بده  

 

 ارم اون موقع من اشتیاقی واسه بودن باهات داشته باشم  وپوزخندمیزنه  +...امیدو 

 

 +...من چیزیوازدست نمیدم وقطعاخوشحالم که با ی عوضی رابطه نداشتم بااومدن کریس بلندشدم 

 

 تام دستشو به سمتم دراز کرد   

 

 +...خیلی خوشحال شدم ازدیدنتون خانوم

 

 چیزی شبیه به منم همینطورلب زدم  واسه چندلحظه فقط دستشولمس کردم و  

 

 ازتام بدم نمیومد ولی توفرصت مناسبی باهم اشنا نشده بودیم حالاهم ترجیح میدادم اصلا بهش فکرنکنم  

 

 شایدبقول تام بی بندوبار باشم اما تاوقتی بافکر کریسم نمیتونم به تام هم نخ بدم این تنها قانون من بود ...

 

 هیچ حرفی حرکت کردیم ..  سوارماشین شدیم و بدون 

 

 روبروی اپارتمان ایستاد

 

 +...خیلی بی عرضه ای نه ترسیدم نه حرف زدیم نه به قولت عمل کردی ازاونام بگذریم نه مهمون داری رو بلدی  

 



 منتظرجوابش نموندم پیاده شدم البته حرفی هم نزد 

 

 فقط ماشینو گاز دادودورشد درو باز کردم واردشدم   

 

 خونه نبودم یادداشتی روی دریخچال بود لباساموعوض کردم ودوش مختصری گرفتم هیچکس 

 

قهوه ای درست کردم و باهمون موهای خیس وارد تراس شدم هوای خنک به پوستم میخورد به رو به رو خیره شدم هیچ  

 هدفی نداشت نگام 

 

 فقط خیره بودم به هرچیزی که درراستای دیدم قرارداشت   

 

 خورد جواب دادم  گوشیم زنگ 

 +...بله؟ 

 ...ادرسوهمین امشب به دستم برسون -

 

 +...برایان اینجانیست

 

 ...مطمعنم که ادرس رو بلدی ولی باشه حرفت رو باور میکنم ولی هرطورشده توبایدامشب ادرس رو بهم برسونی - 

 

 ....بایدی در کارنیست- 

 

 +....اماتواینکارو میکنی    

 

 ؟مجبونیستم کاری روانجام بدم..چرااینقدرمطمعنی-



 

+...چون توهنوزم دلت میخوادیه شبو بامن سرکنی  بااینکه واقعا هنوزم ازتهه دل میخواستم اماخودمو بی تفاوت نشون  

 دادم وگفتم: 

 

+...راستش دیگ خیلی برام مهم نیست جذابیتتو واسم ازدست دادی ....بی عرضه ترازاون چیزی هستی که من شب اول 

 دیدم 

  

 ...واسه من نقش بازی نکن -

 

 +...چه اعتمادبنفسی !!اصلااینطورنیست توخوب منونمیشناسی  

 

 ...برعکس من تورو بیشترازهرکسی میشناسم - 

 

 اینوگفتوقطع کرد 

 

 +...منظورش چی بودمنومیشناسه ماکه خیلی وقت نیس همودیدیم   

 

 روی تخت درازکشیدم نمیتونستم دیگه به این موضوع فک کنم وارداتاق شدم و 

 

اهنگ ملایمی گذاشتمو چشماموبستم چهره کریس جلوی چشمام نقش بست چرااینقدردرگیرش شدم من بایدادرسو بهش 

 میدادم تابره...

 

 من دنبال دردسرنیستم امااین مرد... انگارخوددردسره. 

 

 بود   بااین فکرا بالاخره خوابم برد  باتکونای تخت بیدارشدم مامان کنارم نشسته 



  

 +....کی اومدی؟ 

 

 ..نمیدونم ساعت چنده؟-

 

 +...نزدیک ظهره   

 

 ...کجابودی؟-

 

 ..+.همین اطراف کارداشتم گفتم بهت سربزنم  

 

 ...برایان نیومده ؟- 

 

 +....دیشب اومد یک ساعت موندباهاش حرف زدم ولی زودرفت 

 

 سرموتکون دادم ...  

 

 +....ناهارچی داریم گرسنمه  

 

 کموبیا پاستا درست کردم همون مدلی که همیشه دوست داشتی ...ش-

 

 وارداشپزخونه شدیم  +....مرسی مامان  اگه به من بود همین پاستای ساده روهم درست نمیکردم  

 

 پاستارو با میل خوردم  +...مرسی مامان  



 

 درطول ناهار اینقدرسوال پیچم کردکه دلم میخواست فرار کنم

 

 وردم و بلندشدم .دوباره وارد تراس شدم نمیدونم این تراس چی داشت که اینقدر منوجذب می کرد  زود ناهارم رو خ  

 

 ولی هرچی که بود باعث میشد ساعتهااینجابایستم وبه افق زل بزنم

 

 گاهی اوقات ازغروب تا نیمهای شب همینجا می ایستم و به اسمون زل میزنم  دستایی شونمولمس کرد  

 

 میکنی  +...به چی نگاه 

 

 ...هیچی-

 مامان کنارم ایستادواونم به هیچی که منوچندساعت اینجانگه میداشت زل زد  هیچی نبود ...هیچی  

 

 امانگاه کردن به همین هیچی چقدرمنواروم میکرد

 شب شده بودوبایدمیرفتم بار   

 

 +...من میرم بار نگاهشوازروبه رو گرفت   

 

نم گذاشت و یه کم بغلم کرد نمیدونم به یادچی افتاد که اینجور منوبغل کرد ازم +..منم کم کم میرم  بوسه ای روی گو

 جداشد

 

 +...من برم خونه قرص هامونیاوردم  وسریع رفت و کیفشو برداشت  

 



 +...وقت کردی بیا یه سربه خونه بزن  

 

 ...چشم حتما - 

 

پام پوشیدم لباس سفیدرنگه استین سه ربعمم به خداحافظی کردورفت  منم بایدزودتراماده میشدم شلوارکوتاهی تا مچ 

 تن کردم

 

 نیم ساعتی زودترازخونه زدم بیرون وارد فروشگاه سرخیابون شدم .  

 

 بایدیه سری وسایل میخریدم اخرهفته رو میخواستم برم خونه و هیچوقت عادت نداشتم دست خالی برم   

 

 ه  خیلی وقته به خونه سرنزدم ودلم برای بابا هم تنگ شد

 

 بابابرای مامان خوب نبود.. امابرای من بدنبود.. شایدبیشترازهمه من شبیهه بابا باشم .. بابا هیچوقت عاشق مامان نبود ... 

 

هیچ وقت عاشق هیچ زنی نبود نشد... اما چیزی که منوازاوناجدا کرد این بودکه تحمل زندگی پرازدعوا وجدل برام 

 ونه  سخت بود واین تقریبا وضعیت هرروزش

شایدمنم مثل بابا هیچوقت عاشق نشم ... عاشق هیچ مردی... یه سری خرت وپرت خریدم واومدم بیرون قیمتا خیلی 

 گرون بود دوباره به خونه برگشتم وخریدا رو روی میزاتاقم گذاشتم  وازخونه اومدم بیرون 

 

هواحال هرکسی رو گرفته میکنه کرایه  و سوارتاکسی شدم  اسمونوابرای سیاه احاطه کرده بودن  هواگرفته بوداین

 روحساب کردم و پیاده شدم 

 

 وارد بارنشده بودم که یه نفراسمموصدا کرد  تام بود 

 



 +...سلام 

 

 نگاهی مشتاق به بدنم انداخت  

 

 +...توی شلوارجین خیلی جذاب میشی 

 

 ...چرااومدی اینجا- 

 

 فکرنمیکنم میازبه توضیح داشته باشه +...اینجا یه بارهست و من هرباری که بخوام رومیرم 

 

 ...پس چرا منوصدا زدی - 

 

 +...فک کن اتفاقی دیدمت 

 

 پوزخندی زدمواز کنارش رد شدم و گفتم    

 

 ....فک کن منوندیدی مشتاق دیدارت نیستم -

 

 باخشونت دستموکشیدو به دیوار چسبوندم  

 

   +...کریس چی داره که من ندارم که اونجوربراش مشتاقی 

 

 لحنش تحقیرامیز بود  فشاردستش روی بازوم تمرکزموبهم میریخت نگاهه عصبی بهش انداختم و گفتم  

 



 ...حتما یچیزی داره که تونداری -

 سرشو به گوشم نزدیک کردو گفت  +...یه روزی بدستت میارم اون روزو هیچوقت فراموش نمیکنی   

 

 –زش جداشدم گوشیم زنگ خورد برایان بود سری تکون دادم و ا

 ...بله  برایان؟ 

 +...ادرس رو بهش دادی؟ 

 ...گمش کردم برام بفرست -

 +...اوکی

 گوشیوقطع کردم و به سمت قفسه ها رفتم  تام دقیقا روبه روم نشسته بود جذاب بود..  

 

 برخلاف کریس راحت میشد باها ش کنار بیای  

 امافعلا.... کریس بود...  

 م اذیت کردناما تام بدنبود برای یک 

 

 من که هنوز با کریس رابطه ندارم پس یه کم شیطونی اشکالی نداره  

تودلم به فکرم خندیدم  بادستم شروع کردم به بادزدن خودموانگارکه هواگرمه بدون توجه به تام گردنم و در معرض  

 دیدش قرار دادم 

ر زدم و برای برداشتن چندتا بطری به سمت چشمای خمارش روم بودو هرحرکتموبا چشماش می کاوید قفسه ها رو دو 

 تام رفتم

لعنتی به شانسم فرستادم که چراامروز لباس اسپورت پوشیدم تام روی صندلی نشسته بودو و بطریا دقیقا پشت سرش   

 گوشه دیواربودن  

 

 روبه روش ایستادم و خم شدم تابطریا رو بردارم

 

 حس میکردم   فاصلمون خیلی کم بود نفسای داغشو روی گردنم 



 ازعمدکمی معطل کردم دستشو بالااوردو باسرانگشتش خطی از گردن تا سینم کشید و یه کم مکث کرد 

 

 ه به چشماش بودم بدون هیچ حرکتی خیر

 چشمکی بهش زدموبه سمت قفسه ها رفتم  سرگرمی خوبی بود.. 

 قیافه متعجبش خیلی بامزه بود داشتم بالبخندکارانجام میدادم 

 ارش مشتریا رو می اوردم نگاهشو روی خودم حس میکردم  امابهش توجه نکردم وقتی سف

 اینم تلافی حرفات اقای خودشیفته!!  

مثل بچه ای که برای اولین بار موفق میشه کاری روانجام بده خوشحال بودم  کارم که  تموم شد رو به روش نشستم و به 

 صندلیم تکیه دادم 

 +...چیه  

 کنم و لبخندزدمنتونستم خندموجمع 

 +...من بخاطرحرفم ازت معذرت میخوام   

 ....بیخیال - 

 چشمکی زدم یاخیالش راحت بشه  این حرفو از خیلیا میشنوم امانمیدونم چراوقتی تام بهم گفت بهم برخورد 

 ...نوشیدنی - 

 +...نه مرسی

 یه کم مکث کردانگارمیخوادیچیزی بگه و اول میخواست سبک سنگینش کنه 

 ..کریس علاقه  به رابطه باهیچ زنی نداره  +.  

 ...چرا-

 +...نمیدونم ولی هیچ رابطه ای که حس توش باشه رو دوست نداره شاید به همین دلیله که ازرابطه باتو فرار میکنه   

  

 گوشیموچک کردم ادرس ادی روواسم فرستاده بود 

 چندتادخترکنارتام بودن 

 شماره کریس رو گرفتم  



 +...کریس 

 ...بله رزا-  

 +....بیابار   

 ....سرعقل اومدی-

 +....بیاتادوباره دیوونه نشدم  

 گوشیو قطع کردم و به این فکرکردم حالا که ادرس ادی رو بهش میدم فک نکنم دیگه ببینمش. 

 .این اخرین فرصت منه  

 کریس اومد

 +...سلام 

 ...سلام- 

 کردو گوشیو دادبهم ادرس گوشیوباز کردم گرفتم طرفش ادرسویادداشت  

 ...باورکنم بدونه اینکه ازم چیزی بخوای ادرسو بهم دادی؟- 

 +....اخرشم نفهمیدم وقتی میتونی به راحتی ادرسشو پیداکنی چرااومدی سراغ من 

 ....توفک کن واسه یه اشنایی- 

 +....راه های دیگه ای هم واسه اشنایی بود دلیلت چیزدیگه ایه   

 تره  ....این راه جذاب- 

 +...فقط این نیست مطمعنم به هرحال دیگه ادرس رو داری

 ...باتشکرازتو الان دارمش - 

 ...رزا-

 +...هوم  

 ...کمک خواستی میتونی روم حساب کنی -

 

 نگاهی بهش انداختم و شونهامو بالاانداختم که گفت 

 درحدیک دوست  - 



 ازپشت قفسه ها اومدم و کنارش قرارگرفتم 

 پیشنهادم هستم +امامن هنوزسر

 ....به اونم فکرمیکنم -خندید  

 +...من خیلی کم طاقتم   

 به چشماش نگاه کردم 

 +...تام میگه ازترس عشقه 

 لبخندزد   

 ...شاید-

 +....منم ازت عشق نمیخوام  

 همونطوربانگاهه نافذش توی چشمام زل زد +...بدون عشق چجوریه نفرو تحمل میکنی؟

 یه  ...کلا چیز بدردنخور- 

 ...بایدخیلی بی احساس باشی -چشمکی زدم و هردو خندیدیم  

 +...من اگه دنبال عشق بودم مطمعنا ازاول اون پیشنهادو بهت نمیدادم  

 ...فکرمیکنم به پیشنهادت بازم ممنون  بابت ادرس - 

م حس رت نفساشو میتونستلبخندی زدم  دستاشو کنار کمرم تکیه دادم و خم شد روم  سرشو بهم نزدیک کرد طوری که حرا

 کنم  

 ...امااعتراف میکنم واقعاوسوسه انگیزی-

 لباش گوشه لبم نشستن و بوسه ارومی رو ی لبم نشوند نذاشتم سرشو عقب ببره و بوسه رو عمیق تر کردم  

 نمیخواستم این بوسه اینقدرزودتموم شه اماسریع ازم جداشد و ازباررفت بیرون 

 اربود....شروع خوبی بودمیشدامیدو  

 تمام بدنم ازحرارت این بوسه داغ شده بود لبموگازگرفتم نگاهم به نگاهه تام گره خورد  

شاید من حس میکردم عصبیه امااونقدربوسه ی کریس واسم شیرین بود که نمیخواستم یه لحظم رفتارتام رو تجزیه تحلیل  

 کنم و حسمو خراب کنه  

  

 لی نشستمنمیتونستم روی پاهام بایستم روی صند



 +...رزا    

 بااصدا تام سرمو بالا گرفتم 

 ...بله  - 

 +...فک کنم متوجه منظورم نشدی 

 ...چطور؟-

 +...من بهت گفتم اون دنبال عشق نیست اماتو.. 

 ...منم ازش عشق نخواستم- 

 توکسری از ثانیه حالت چهرش تغییرکرد  

 +...باورم نمیشه توفقط رابطه میخوای  

 نیست که من عاشقش بشم و فک نکنم اصلا بخوام عاشق مردی بشم   ...کریس کسی- 

 کلفه لبخندزد  +...حرفم دوستانه بود

 ...ممنون- 

 +....میخوام برم اگه کارت تمومه باهم بریم   

  

 ...من بایدتانیم ساعت دیگه اینجاباشم -

 +...منتظر میمونم باهم بریم  

 رده بودوبه جایی خیره بود سرموتکون دادم  به تام نگاه کردم اخم ک 

 یادبوسش توی خونه ش افتادم  تام پرحرارت بود...

 نمیدونم چرا سعی میکنم نسبت بهش بی تفاوت باشم....

تقریبا تا وقتی کارم تموم شه تام با سیگار خودشو خفه کرد ... کیفموبرداشتم و با  بقیه خداحافظی کردم ورفتم جایی که  

 سته بود  تام نشسته بود  چشماشو ب

 +...من کارم تموم شد

 ...خسته نباشی-  

 +...مرسی 



 بلندشد و جلوتر ازمن به سمت درخروجی رفت  حداقل یه بفرماییدمیگفنی!!  

 

 فکرنکنم مادوتا بتونیم باهم کنار بیایم پشت سرش راه افتادم تا رسیدن به ماشین هیچ حرفی نزدیم  

 و به روم خیره شدم  خندیدوگفت: وقتی سوارشدیم ادرس رو بهش دادم و به ر 

 +...حالا چرایه جور قیافه گرفتی انگارراننده شخصیتم ؟ 

 ...تاوقتی نفهمی چجور با یه خانوم محترم رفتار کنی همینجوری رفتار میکنم -

 باتعجب گفت 

 +...باتو؟ 

 ...خانوم محترمی غیرازمن اینجاست؟ -

 رم رو باتاکیدگفت  +....نه قطعا خانوم محترم دیگه ای نیست  محت

 ...خب وقت منونگیر زود منوبرسون خونه خستم -

 +....چشم خانوم دستوردیگه ای ندارین ؟  

 ...حرکت کن دیگه-

 به جلوم خیره شدم  خندید و اروم پررویی گفت و ماشین رو روشن کرد  جدی پرسید   

 +....مطمعن باشم دیگه ازم ناراحت نیستی؟ 

 بهش نگاه کردم  

 قطعا اگه ناراحت بودم اینجاتوی ماشینت نمی نشستم  ...نه-

 +...منظوری نداشتم تقصیرخودت بود عصبیم کردی   

 برگشتم و بهش نگاه کردم

 ...کاش تاهمه چیو ننداختی گردن من بحث رو عوض کنم-  

 باخنده گفت  

 ...وتا دوباره دعوامون نشده -  

 +...دقیقا 



ه قطعابایدباهمدیگه دوست باشیم چون مادوتا همخونه ایم و بخوای نخوای ...خب اگه رابطت با کریس اوکی ش- 

 بایدمنوتحمل کنی 

 +...متاسفانه   

 ...بعدا متوجه میشی که این یکی ازبهترین اشنایی های عمرته -

 +...بله بله قطعا 

 ...بازم میگم مطمعنم منوبشناسی قیدکریس رو میزنی- 

 ختمت یه مرد خودشیفته ی دیوونه که زود قاطی میکنه و...+....فک کنم به اندازه کافی شنا  

 و سوالی بهش نگاه کردم  

 +...صفت دیگه ای هم داری که جاانداخته باشم ؟  

 دستاشو به نشونه تسلیم بالا اورد  

 ...نه فک کنم به اندازه کافی منوشرمنده کردی  خندیدم و به خیابون نگاه کردم  -

 

 یبه ...یچیزی برام خیلی عج-

 +...چی؟ 

..کریس میگفت از موضوع بین اون و ادی بی اطلاعی امابااینکه بابرایان خیلی صمیمی نیستی وقتی فهمیدی اونم - 

 درگیره چیزی درموردش نپرسیدی  

  

+....برام مهمه ...ازبرایان هم خواستم برام توضیح بده اماچیزی نگفت ...والبته که مطمعنم اگه از کریس میپرسیدم 

 عا جواب نمیگرفتمقط

...ادی و کریس باهم دوست بودن امایه مدته که ازهم بی اطلاعن هفته پیش پرونده ای رو به کریس سپردن که ادی و - 

 برایان به عنوان

یکی از مظنون هایی که توی سرقت اطلاعات ازیکی ازشرکت های بزرگ بوده معرفی شدن و دنبال مدرک برای اثباتشن  

 اما کریس

 اول خودش قضیه رو از ادی بپرسه اون میگه ادی تنهاخرده شیشه ش دزدی های کوچیکه میخواد 

 



+...باهاش موافقم این دوتااونقدربی عرضه هستن که توانایی همچین کاری رونداشته باشن  برخلاف حرفم استرس  

 داشتم  اصلا نمیخوام 

 برایان پیام دادم  برایان رو توی زندان ببینم ... گوشیمو ازکیفم در اوردم و به 

 "کجایی برایان ؟"

 ...ساکت شدی ؟ - 

 +...باید یچیزی بگم؟! 

 ....خب حداقل بگوکدوم ساختمون ؟-

 تازه متوجه شدم رسیدیم به خیابون خونه مون  

 +...ببخشید متوجه نشدم ساختمون اخرخیابون    

 ....نگران نباش کریس مطمعنه کاراونا نیس  - 

  

 نظربرسم اما مثل اینکه موفق نبودم  نمیخواستم نگران ب

 +...فقط ذهنم درگیرشد چجوربراایان پاش به این قضیه باز شده نگران نیستم

لبخندی زدوهیچی نگفت  وقتی ماشین ایستاد متوجه شدم رسیدیم  اینقدرذهنم درگیرشده بود اصلا متوجه نشدم   

 تشکرکردم وپیاده شدم 

 ه جلو شیشه ماشین رو پایین کشید وخم شدب

 ...حداقل یه چایی مارو دعوت میکردی-

 +...وای ببخشیدذهنم درگیره بفرمایید   

 ....هروقت یادگرفتی بایه جنتلمن چجوررفتارکنی دعوتت رو قبول میکنم -

 حرف خودموبهم برگردوند منم کم نیاوردم دستم رو به کمرزدم و به اطرافم نگاه کردم  

 +...باکدوم جتلمن ؟  

 جزمن جنتلمن دیگه ای توی این خیابون خلوت باشه  ..فک نکنم-

 خندیدم و دوباره بهش تعارف کردم 

 ...مرسی بایدبرم بیمارستان - 

 خواستم بپرسم چرابیمارستان که بادیدن الکس که ازماشین جلویی پیاده شدو اومدسمتم ساکت شدم 



 

 اوت برگشتم سمت تامالکس اینجاچیکارمیکنه؟یادم نمیادباهاش قرار گذاشته باشم بی تف 

 +...بیمارستان چرا؟مشگلی پیش اومده ؟   

 ...همین دیگه نمیدوستی وگرنه یه دکتر باشخصیت رواینجوری بی تعارف رد نمیکردی -خندیدوگفت: 

 +...فک نکنم پزشک بودنت چیزی به شخصیتت اضافه کنه هنوزم همون مردی هستی که گفتم  

 ...بله یه جنتلمن جذاب و... - 

 

 رفش باایستادن الکس کنارماشین قطع شد ح

 ...سلام رزا  - 

 کلافه برگشتم سمت تام که گفت 

 ...مزاحمت نباشم رزا میبینمت -

 

 وبدون اینکه منتظر جوابم باشه حرکت کرد  

 ...اینقدرجذبش شدی که بدون اینکه حتی بدونی شغلش چیه باهاش... - 

 مون رفتم منتظرنموندم حرفشو تموم کنه و به سمت ساخت

 

 ....رزا - 

 

 +...یادم نمیاداینجاباهم قرار گذاشته باشیم 

 ...ولی من باهات کاردارم- 

 +...من خسته ام   

 ....درسته رابطمون تموم شده امامیتونم به عنوان یه دوست روت حساب کنم دیگه -

 برگشتم سمتش 

 یخواد مقدمه چینی کنی حرفتوبزن  +....اونقدرمیشناسمت که بدونم اینجا اومدنت بی دلیل نیست نم  



 ...بریم بالا -

 و جلوترازمن به سمت ساختمون رفت  دیگه واقعا دوروورم شده پراز ادم های مغرور و مضخرف!!  

 توی راه پلهاالکس و کریس رو باهم مقایسه کردم بجزپول توی بقیه گزینها کریس بهتربود

 نگاهه خیرم شدوقتی رسیدیم جلوی در واحد برگشت سمتم متوجه  

 ....پشیونی فایده ای نداره-  

 

 ازپرروییش خندم گرفت پرروترازخودش جواب دادم   

 +...نه داشتم برتری های دوست پسرجدیدمو به تومیشمردم  

 ..برتری هم داره ؟-

 +...شمارشش ازدستم دررفت  

 ...قراره تمام روز رو پشت دربمونیم و تو ازبرتری های دوست پسرت بگی؟- 

 دررو باز کردم و مثل خودش بدون تعارف وارد شدم  الکس هم پشت سرم اومد   

  

 کیفم رو روی میز گذاشتم و روی مبل دونفره نشستم 

 

 +...خب منتظرم  دقیقا کنارم نشست  

 ...ازت یه کمک میخوام - 

 +..خب؟  

 دت مونده باشه  ...توی اخرین مهمونی که رفتیم یکی ازرقیبامو بهت نشون دادم امیدوارم یا-

+....اون مهمونی پراز ادم هایی بودکه یاباتوشریک بودن یارقیب توبودن انتظارنداری که بدون هیچ توضیحی بفهمم 

 درمورد کی حرف میزنی؟

 ...توی اون جمع فقط یه نفراز م جوونتربود که تمام مهمونی نگاهش روی توبود - 

 

 یارم و به کمکت نیازدارم ...میخوام ازیکی ازبرنامهاش سردرب-+...خب  



 

 مشکوک بهش نگاه کردم 

 +...من فکرنمیکنم بتونم بهت کمک کنم    

 ...چرا -

 گیج جواب دادم

 +...اصلا این موضوع به من چه ربطی داره ؟منظورت از کمک چیه؟  

 ...منظورم واضحه رزا - 

 نزدیکتر اومد و دستشو روی پام گذاشت  

 ین... ...اون چشمش دنباله توعه ا- 

 منتظراین حرفش نموندم بلندشدم و به سمت دررفتم درروباز کردم 

 +...ازدیدنت خوشحال شدم الکس..  

 

 ...رزاهرچی بخوای.. -

 حرفشو قطع کردم اصلا نمیخواستم بشنوم چی میگه سعی کردم اروم صحبت کنم امامثل اینکه موفق نبودم

 

 نگفتم تنمومیفروشم  تقریبا داد زدم   +....الکس من بهت گفتم رابطه پایدار نمیخوام  

  

+...الکس چی درمورد من فکرکردی؟من اگه پول برام مهم بود قطعا تورو سفت میچسبیدم نه اینکه بیام و بشم جاسوست 

 تاهرچی بخوام برام فراهم کنی 

  

 سعی کردم اروم باشم  

 ه .+..الکس خوشحال شدم ازدیدنت ولی دیگه نمیخوام ملاقاتمون تکرارش

  

 روبه روم ایستادو چندلحظه خیره بهم نگاه کرد 



 ...فقط قراربود ازش اطلاعات بگیری ..بدون عشق...همون چیزی که همیشه میگی نمیخواستم ناراحتت کنم - 

 

 بیرون رفت بدون اینکه برگرده شب بخیرگفت و ازپلها پایین رفت 

 دررو محکم بستم و خودم رو روی یکی ازمبل هاانداختم   

 

دیگه نمیخوام بهش فکرکنم کنترل رو برداشتم و تی وی رو روشن کردم بی هدف کانالارو زیرو رو کردم وقتی به هیچ  

 نتیجه ای نرسیدم 

 گوشیم رو برداشتم  برایان هنوز جوابم رو نداده نمیدونستم بهش زنگ بزنم یانه؟

 

 ندارم    نگرانشم امااونقدر عصبی بودم که مطمعنم تحمل جواب ندادن هاشو 

 گوشیموپرت کردم روی میز  اوه پلاستیک خریدام فراموش کرده بودم قراربود برم خونه و به مامان بابا سربزنم...

 

بی حوصله بلندشدم و به سمت حمام رفتم یه دوش مختصرگرفتم تاذهنم اروم شه پیرهن سفیدو شوارجینم رو پوشیدم   

 ارایش ملایمی کردم درحدی که بی روح نباشم

 

دارم میرم پیش مامان اگه دوست داشتی بیا حداقل دوتایی راحت تر ازپس غرغرهاشون "برای برایان پیام فرستادم    

 "بربیایم

 

 میدونستم نمیاد... کیف و خریدا رو برداشتم و ازخونه اومدم بیرون اولین تاکسی که ایستادسوارشدم  

 

وای این دونفرروندارم ... بااینکه دیگه دارن پیرمیشن اماهنوزباهم امیدوارم امشی دعوانداشته باشن که اصلا حوصله دع 

 سازمخالف دارن  

 رسیدم.. 

 پوا تاکسی رو حساب کردم و پیاده شدم  کلیدرو پیدا کردم و بی سرو صدا وارد شدم 

 



 فقط صدای تی وی میومد مثل اینکه وضعیت سفیده 

 صدای بی حوصله بابا بلندشد  

 ...برایان - 

 نم بابا  +...م 

 ...اوه رزا تویی-

 

 سمت نشیمن رفتم بابا کنار مبل ایستاده بود    

 ...دختره ی بی معرفت بیاببینم -

 خندیدم و رفتم سمتش بغلم کرد.. 

 

 ...چیشده که اومدی به بابای پیرت سربزنی  گونش رو بوسیدم و ازش جداشدم هردو روی مب دونفره نشستیم - 

 

 ...وگرنه دلم واسه دواهاتون تنگ شده بود +...سرم شلوغ بود بابا 

 خم شدسمتم و اروم توگوشم کفت 

 ...دیررسیدی نیم ساعت پیش تموم شد ...-  

 حالا هم پیش مادرت اسم دعوا رونیار بازشروع میکنه 

 خندیدم 

 +....اذیتش نکن بابا  خودت الان گفتی  پیرشدی..   

 تکیه دادوحق بجانب گفت 

 م خو دش دوباره  بحث های قدیمیش رو پیش کشید خواستم جواب بدم که صدای مامان روشنیدم ...من کاری  نکرد- 

 ... رزا -

 +...سلام مامان 

 اومدو روبه روم نشست   

 ....ازاومدنت ناامیدشده بودم  -



 کاملا سعی میکرد به بابا بی اعتنایی کنه  

 +...عه مامان مگه چندروز پیش منوندیدی 

 ...عادت داره به همه گیربده -وی گفت  باباخیره به تی 

 دستامواوردم بالا و خندیدم 

 +...اگه شروع کنین من فرارمیکنم .  

 دوتاشون ساکت شدن اصن حس نمیکردن پیرشدن . 

گرچه بابا پیرشده و دیگه اون خانوم های رنگارنگ دورش دیگه نیستن اماباپیش کشیدن بحث های قدیمی استارت دعوا 

 رو میزنن

 ..برایان  کجاست؟.- 

 +...نمیدونم مامان خبری ازش ندارم چندبار پیام دادم باهاش کارداشتم اماجواب نداد  

 

 ...اون دیگه نمیخواد بامازندگی کنه یعنی کلا بیخیال ما شده اماتوحواست باشه-باباهمچنان خیره به تی وی گفت  

 دوستاش انجام میده و میخواد چندوقتی رو ازمادور باشه +...نه بابااصلااینجوری نیست اون فقط داره یکاری رو با  

 حس میکردم هردو ناراحتن سعی کردم بحث رو عوض کنم   

 ...+من گرسنم نمیخوای برای دخترت شام بیاری 

 

 ...به منم شام نداده- 

 باباباحرص گفت خنده ام گرفته بود  

 امشب رو پیششون میمونم  

 نفره بگیریم؟موافقین؟ +...چطوره امشب یه شب نشینی سه 

 ...من ازخدامیخوام بابچهام دورهم باشیم ...من میرم شام درست کنم  و بلندشدو به سمت اشپزخونه رفت -مامان گفت  

 

 بلندگفتم   

 +...مرسی عشقم 



 برگشتم سمت بابا و باذوق گفتم  

 +...با یه نفراشناشدم  

 ...عاشقشی؟ - 

 سرموتکون دادم و گفتم

 میشم +...اووم   

 ..رزا این حرفو راجع به الکس هم زدی-

 +...خب بابا من که نمیتونم بایه نگاه عاشق بشم 

 ....من بهتراز هرکسی هدفت اززندگی رو میدونم  -  

 +...اصلا بیخیال نمیخوام بیشتردرموردش حرف بزنیم 

 کرد هیچ حرفی بینمون زده نشد سرشو باتاسف تکون داد و باز به صفحه تی وی خیره شد تاوقتی که مامان صدامون 

 تمام شب رو حرف زدیم و خندیدیم نزدیکای صبح بودکه به بهونه کار من رفتیم و خوابیدیم  

  

واقعاخسته بودم اماخوابم نمیبرد دلم میخواست به کریس پیام بدم اماقطعاالان خوابیده ولی وقتی بیدارشه که پیاممو 

 میبینه  

 کاش الان بیداربود..  "چیشدادرس رو گرفتی و دررفتی؟"دم گوشیموبرداشتم وبهش پیام دا

 وقتی بعدازچنددقیقه جواب نداد گوشی رو کنار گذاشتم و سعی کردم بخوابم 

صبح حدودا ساعت ده بود که ازخواب بیدارشدم گوشیم رو چک کردم دوتاپیام از کریس داشتم که نیم ساعت بعدازپیام  

 "یداری ؟چراتاالان ب"من جواب داده بود  

  "فردا چه ساعتی کارت تموم میشه بیام دنبالت ؟" 

 سریع بلندشدم و روی تخت نشستم به بارزنگ زدم وگفتم امروز حالم خوب نیست

 بعدازکنسل کردن بار پیام دادم به کریس 

  "بی خوابی زده بودبه سرم ..من امروز هیچ برنامه ای ندارم "  

ایستادم نیازبه یه حمام درست و حسابی داشتم اروم ازاتاق رفتم بیرون هنوزخواب  ازروی تخت بلندشدم و روبه روی اینه

 بودن ..

 وسایل هام رو برداشتم و یه یادداشت گذاشتم که بایدبرم کاری برام پیش اومده و برگشتم خونه...  



 روی تخت دراز کشیدم امروز بایداونقدرجذاب بنظربرسم که نتونه چشم ازم برداره ... 

رو برداشتم واردحمام شدم بعدازیک ساعت اومدم بیرون توی اینه خودم رو بادقت نگاه کردم ازکارام خندم گرفته  حوله

 بود انگاراولین 

 باربود میخواستم بایکی قراربذارم  

  

 "5"گوشیم رو چک کردم پیامی ازکریس داشتم   منتظرم باش من بعدازظهر بیکارمیشم ساعت 

 

 موزیرورو کردم کمدموباز کردم و لباسا

 یرهن بنفش کوتاهی که بنداش روی بازوم میخورد وانتخاب کردم وباکفشای به همون رنگ ست کردم  و کنارگذاشتم

بود ومیتونستم یه چرت بزنم موهاموخشک کردم واتوکشیدم و درازکشیدم خیلی اشتیاق داشتم واسه ساعت 2تازه ساعت   

 الارمو تنظیم کردم 4

فوق العادست ناخوداگاه تام جلوی چشمم اومد  سرموتکون دادم و فقط فکرمومنعطف به کریس  کریس.. وای این مرد

 کردم 

 یعنی امروز چی پیش میومد..  

 یه عشق بازی کوتاه توی ماشین یایه رابطه کوتاه توی اتاق خوابش یاشایدم...

 نمیخواستم به گزینه هیچکدوم فکرکنم  

 م بلندشدم و ابی به صورتم زدم شروع به اماده شدن کردمباصدای الارم گوشیم چشماموباز کرد 

 لباسموپوشیدم وموهامودورم ریختم  

 رژلب جیگری رنگی زدمو و کیفموبرداشتم و منتظرنشستم   

 بالاخره کریس زنگ زد بلندشدم و برای اخرین خودم روتوی اینه چک کردم و رفتم 

 +....سلام 

 ...سلام خسته نباشی - 

 +...ممنون

 ..کجامیریم؟.- 

 +...یکم میگردیم و بعدشام مهمون من   



 سرموتکون دادم و به بیرون خیره شدم کنار دریاچه  ایستادو گفت  

 +...پیاده شو 

 باهم قدم باهم لب دریاچه قدم میزدیم  

 +....باقایق سواری که مشکلی نداری؟

 ...نه - 

 سوارقایق کوچولویی شدیم و کنارهم نشستیم 

 

 انقدرساکتی؟+...همیشه  

 ...نه-سرمو تکون دادم   

 +...فک کنم تام یه چیزایی بهت گفته  

 ...تام خیلی چیزا به من گفته - 

 خندید +...حتما بهت گفته خیلی وقته دیگه دختری توی زندگیم نیست ...نمیخوام عشقی توی زندگیم باشه  

 ...اوهوم و منم بهت گفتم برام مهم نیست -

 +...خوبه  

 ه ای توسکوت گذشت کریس دستشو روی پام گذاشتو بهم نگاه کردچنددقیق

 +...لباست خوشگله   

 ...مرسی - 

سرموبه شونش تکیه دادم هیچ عکس العملی نشون ندادخورشید غروب کرده بود و سطح دریاچه باچراغای کوچیک  

 روشن بود

 صورتم حس میکردم کریس بهم نزدیک ترشد  خیلی نزدیک ... اونقدری که نفساشو روی پوست  

 هیچکدوم حرفی نمیزدیم فقط خیره به هم بودیم دستشو بالااوردو سرانگشتاشو روی بازوم کشیدو بالاتراورد

 +...پس توعشق نمیخوای... سرموتکون دادم   

 +.نه 

 ..مطمعنی؟ 



 ...این تصمیمم بخاطرتونیست خودمم همینومیخواستم -

ونه اش برداشت و بهم خیره شد چندثانیه بیشترنگذشت که داغیه لباشو روی دستشو زیر چونم گذاشتو و سرمو ازروی ش 

 لبام حس کردم 

 دستمو دور گردنش قفل کردم و پرحرارت ترازخودش مشغول لباش شدم  

 دستشو روی کمرم گذاشتو بیشتربه خودش فشردم ازلبام جداشدو منوتوی بغلش نشوندوتکیه داد به لبه قایق

 

 قط لامپای کمی باعث میشدن صورت کریسوچشای خمارشو ببینم همه جاتاریک بودو ف 

دستمو روی سینش کشیدم و نفسمو توی گردنش رها کردم  سرانگشتامو روی پوست گردنش کشیدم ودکمهای لباسشویکی 

 یکی باز کردم 

 

 شیم و پیرهنشو بیرون اوردم همه چیو حدس میزدم جزاینکه روی یه قایق وسط دریاچه مشغول عشق بازی با

 لبموروی چونه و گردنش کشیدم و بالاتربردم و لباشو شکارکردم  

 دستای کریس روی پام نشستو بااتررفتن جایی که  نشسته بودماثارتحریک شدنشو به خوبی حس میکردم  

 اصدای قایقی که بهمون نزدیک میشد ازهم جداشدیم لباس هامونو 

   مرتب کردیم

 بخندی تحویلمون دادنزوج جوونی از کنارمون رد شدن و ل

 +....فک میکنم کافیه بنظرم بهتره بریم شام بخوریم میترسم غرق شیم   

و چشمک زد گیج نگاهش کردم چرا غرق شیم باخنده ی بلندش تازه متوجه منظورش شدم  سرموتکون دادم و موهامو  

 که پخش شده 

 بودن درست کردم رژلبمو بیرون اوردم  

 +...نزن

 ...چی- 

 گم رژلب نزن +...می 

 ...چرا-

 قایق ایستادو کریس برگشت سمتم دستشو روی چونم گذاشتو فشارداد 



 +....چون هنوز کارم باهات تموم نشده بوسه کوتاهی روی لبم نشوند وازم جداشد 

 +...حالابزن  

 ازقایق اومدم بیرون و سوارماشین شدم رژلبمو تمدید کردم 

 +...کجامیریم   

 ...شام بخوریم-

 ..خب کجا +. 

 ....نمیدونم جایی مدنظرت نیس؟ -

 +...نه ولی حتما توی مسیر یه فست فود هست  باتعجب نگام کرد

 +...فست فود؟  

 ...اره - 

 +...باشه

 کناریه فست فودایستادو پیاده شد  

 +...چی میخوری 

 ...پیتزا قارچ و گوشت -

 ه اتفاقایی که بینمون افتادفکرکردم چشم کشیده ای گفت ورفت سفارش بده ومن توی ماشین نشستم ب

 خب خداروشکرکریس ناتوانی جنسی نداشتو برعکس خیلیم جذاب وهات بود به فکرخودم خندیدم 

 خیلی نگذشت که پیتزاهارو اورد به پیتزام نگاه کردم سبزیجات!!!! 

 +...هووم خوشمزست  

  

 پیتزای اون قارچ و گوشت بود ومال من سبزیجات

 ی پیتزاش دید خندید و گفت  نگاه خیرمو رو 

 +...دوست نداری؟ 

 ...من ازسبزیجات متنفرم -

 بیخیال برگشت و به جلوش نگاه کرد



 +...نه همین بهتره رژیمی بخور نمیخوام اندامت خراب شه   

 خندید باتعجب بهش نگاه کردم ازش بعیدبود شوخی کنه یه کم گذشت وقتی بی میلیم رو دید گفت 

 +...میخوری  

...اوهوم ازهمون قاچی که خودش خورده بود گرفت طرفم بهش نگاه کردم و یه گاززدم طعمی که این پیتزاداشت - 

 باهمه ی پیتزاهایی که 

 تاحالا خورده بودم فرق داشت یاشایدم بخاطراین بودکه کریس نیمه دیگه پیتزارو خورده بود 

  

 پیتزاهارو خوردیم  کریس پیتزای منم خورد 

 ا چیکارکنیم؟ +...خب حال 

 شونه ای بالاانداختم

 +...نمیدونم   

 ...میرسونمت خونه- 

 +...باشه   

 دوست نداشتم امشب همینجاتموم شه امانمیخواستم اصرارکنم حالانوبت اونه که اشتیافشو برای رابطمون نشون بده 

 شب کوتاهی بود ولی خوب...   

 مام تنم داغ شد چشاموبستم ونفس عمیقی کشیدم ازکناردریاچه ردشدیم بابخاطراوردن چندساعت قبل ت

 چشمامو باز کردم وقتی سرمو برگردوندم نگام به نگاهه کریس گره خورد  

   

 +....چیشد؟ 

 دستشو روی گونم گذاشت و بابدجنسی خندید

 +...چقدداغی تب داری؟ 

 پام گذاشت و بی صدا به رو به روشدرجوابش فقط بهش نگاه کردم تب نداشتم داغیم ازیچیزدیگه بود دستشو روی رون  

 خیره شد و فقط 

 هرچنددقیقه فشارکوچولویی به پام میاورد رسیدیم و ماشینونگه داشت  

  



 +...رسیدیم 

 ...مرسی شب خوبی بود-

 +...کم کم داره ازت خوشم میاد 

 نتونستم اشتیاقموپنهون کنم و خندیدم   

 واج میکردم چی میشدی +...فقط گفتم ازت خوشم میاد اگه درخواست ازد

 بامشت به سینه اش زدم  +...نامرد 

 دستموگرفت و نوازش  کرد  +...منم ازتوخوشم میاد

 خندیدوگفت +...خوبه پس میتونیم باهم کنار بیایم   

 لبخندی زدم و بهش خیره شدم  دستشو زیر چونم گذاشتوگفت  

 گذاشت و بلافاصله لباشو روی لبام+...لبای وسوسه انگیزی داری  

 نرم روی لبموبوسید  

 دادم  نفس کم اوردو ازم جداشد امافاصلمون هنوزخیلی کم بود  

 +...خوشمزه بودباطعم پیتزا  بوسه کوتاهی روی لبم نشوندو گفت  

  

 +...دعوتم نمیکنی به خونت؟ 

 ..اره اره حتما بیاداخل-

 دم و گفتم ازماشین پیاده شدیم و باهم به سمت ساختمون رفتیم درو باز کر 

 +...بفرمایید 

 ....اول شماخانوم  - 

 واردشدم و کریسم پشت سرم اومد خواستم درو ببندم کریس دستموکشید و چسبوندم به درو باحرارت مشغول لبام شد

 هنوزتوی شک بودم و دستام کناربدنم بودن چشماموبستم دستمودور شونش حلقه کردم و لبشو مکیدم   

ت که صدای سرفه کسی به گوشم خورد اماانگار کریس حواسش نبود دستموروی سینش دستش روی بندلباسم نشس

 کذاشتمو بزورازش 

 جداشدم  چشمای خمارشو بهم دوخت و گفت  



 +...چرا 

 ...کریس فک میکنم یکی توخونست -

رو حین یه نف کریس رفت کنارو لامپو روشن کردم درست حدس زدم برایان روی کاناپه نشسته بود و مثل کسایی که مچ 

 ارتکاب جرم 

 گرفتن بهم خیره شده بود

 +...برایان    

 ....تاحالاندیده بودم کسیو بیاری خونت-

 با پوزخند به کریس خیره شد   

 +...این سوژه جدیدت یعنی خونه ای چیزی نداشت که اومده خونه تو 

 اخمای کریس توهم رفت و خواست چیزی بگه که گفتم 

 توربطی نداره برایان اصلا تواینجاچیکارمیکنی +....رابطهای من به 

 +....یه هدیه واست اورده بودم روی تخته من دارم میرم   

 و بعدباشیطنتی که توی صداش بوداضافه کرد  

 +...اگه وقت کردی یه نگاه بهش بنداز 

 کیفمو پرت کردم طرفش که خندیدوگفت   

 ی  +...حالانمیخوادهمین اول نشون بدی چقدروحشی هست

 +....برایان  

 +...باشه باشه  

 چشمکی زدو ازخونه رفت بیرون  کریس روی کاناپه نشست و گفت  

 +...ازاون چیزی که تصور میکردم بچه تره 

 ...اره برایان هنوزبچست -

 نشستم کنارشو ادامه دادم 

 ...و ازاین میترسم که باهمین بچه بازیا توی دردسربیفته -  

 هم خیره شد بوسه کوتاهی روی لباش گذاشتم و بلندشدم  هیچ جوابی نداد و ب 



 ...برم ببینم چی اورده -

+..باشه وارد اتاق خواب شدم و به سمت تخت رفتم خواستم جعبه ای که روی تخت بودو باز کنم که دستای کریس دور  

 کمرم حلقه 

 شدن و سرشو توی گردنم فرو کرد

 +...خب کجابودیم 

تموبهش خیره شدم ازم جداشد و روی تخت درازکشید دست منم کشید که افتادم روش  دستمو روی دستش گذاش  

 چونموبلندکردوگفت  

 +...ازلبات نمیشه سیرشد

 بوسه کوتاهی روی لبم  

 دنشو بوسیدم  زیپ لباسمو باز کتوگلو خندیدم و گر

  

 حس خواستنش برام غیرقابل تحمل شده بود موهاشو نوازش کردم 

 

 فس زدن بالاخره کنارم ولوشد . . . بانفس ن

  

 لبخندی زدمو چشماموبستم هیچ انرژی برام نمونده بودیه خواب میتونست خیلی ارومم کنه سرمو روی سینش گذاشتم  

 +...خیلی خوابم میاد دستاشو نوازش وار روی کمرم کشید چشماموبستم و غرق نوازشاش بخواب رفتم... 

 م دادم تمام بدنم کوفته بود  کریس نبود اینقدر بی خبررفته!!! چشماموباز کردم و کش و قوسی به بدن

 بلندشدموجلوی ایینه ایستادم 

 پیروزمندانه توی اینه لبخندی زدم شدیدا به دست شویی رفتن نیاز داشتم روبدوشامبرمو پوشیدم و ازاتاق بیرون اومدم   

  

 باصورت توسینه یه نفرفرورفتم  

  

 +....اوه صبح بخیر 

  بح بخیرکریس  ...ص-



 گوشی کریس زنگ خورد

 اه لعنتی چه موقع زنگ زدنه!!!!! 

 .اقطع شدماسش تسمت اشپزخونه رفت یس بدون توجه به گوشیش کر

 گوشی کریس دوباره زنگ خورد

 ...لعنتی.-  

 . از توی جیب شلوارش گوشیشو اورد بیرون و بادیدن صفحه گوشیش گفت 

 یتونه داشته باشه....تام این موقع چه کار مهمی م- 

گوشی رو وصل کرد و از اشپزخونه رفت بیرون بلندشدم و برگشتم توی اتاق و لباسموپوشیدم و برگشتم و میزصبحانه رو   

 چیدم 

 کریس گوشی رو قطع کرد

 ...تام باهام کارضروری داره گفت تایک ساعت دیگه برگردم خونه-  

 +...مشگلی پیش  اومده ؟   

 گفت ...نمیدونم چیزی ن-

 +...فک کنم اونقدروقت داشته باشی که صبحانه توبخوری  

 ...البته من صبحانه ی اصلیموگرفتم  -چشمکی زد و پشت میزنشست   

  

 +...اما من گرسنه ترازقبل شدم 

 نیشخندی زد و به صندلیش تکیه داد 

 ...این خیلی خوبه - 

 خندیدم   

 من اونقدر گرسنه ام که اگه رومخم بری میخورمت  +...قطعامنظورم اونی نبود که توبهش فکرمیکنی 

 چشاشو تنگ کرد و بهم خیره شد

 ...که منظوری نداری ولی میخوای منو بخوری-  

 تازه متوجه حرفی که زدم شدم بادستام صورتموپوشوندم   



 +....وای فکر کنم گرسنگی مغزمو از کار انداخته  

 خندید و لیوان شیر رو برداشت  

 میمونم که اگه نیاز داشتی صبحانه توکامل بخوری ...پس من -

 این دفعه کم نیاوردم و توچشماش خیره شدم  

 +...بدمم نمیاد یه صبحانه کامل بخورم اما فکر نکنم اونوقت بتونی به تام برسی 

 ...اصلا مهم نیست همچین چیزی رو نباید ازدست داد -  

 بهش خیره شدم لبخند بدجنسی زد و بهم خیره شد با درماندگی  

 +...من ازاین کارمتنفرم کریس...

 نه انجام داد و نه انجام خواهم داد حالت جدی به خودش گرفت

 ...خیالم راحت باشه من تورو مجبور به انجام هیچ کاری نمیکنم -  

باقدردانی لبخندی زدم شروع به خوردن صبحانه کردم امیدواربودم تام زنگ بزنه و بگه هرچه زودتربره  

 امازودترازانتظارم ازسرمیزبلندشد 

 ...مرسی بخاطر همه چی.. - 

 بلندشدم و رو به روش ایستادم 

 +....دوست داشتم بازم ازاین قرارا بذاریم  و لبخند پهنی زدم   

 خم شدوخیلی کوتاه لبم رو بوسید و قبل ازاینکه بخوام عکس العملی انجام بدم ازم جداشد

 اره وسوسه ام نکردی ...بهتره زودتربرم تادوب-  

 خندیدم و به سمت اتاق رفتم  کتش رو اوردم و بهش دادم گوشیش دو باره زنگ خورد 

 ...مثل اینکه تام خیلی کارش ضروریه خداحافظی کر و سریع رفت درو پشت سرش بستم و به در تکیه دادم-  

 

 به شب گذشته فکر کردم و چشمامو بستم بی نظیربودشب خیلی خوبی بود   

 زر لب اهنگیو زمزمه کردم و رو به روی ایینه ایستادم لباسموازتنم بیرون اوردم 

 شلوارمو بیرون اوردم و وارد حمام شدم  

  



 ابه داغو باز کردم و زیر دوش ایستادم 

 موهاموشستم و حوله رو دورم پیچیدم و بیرون اومدم

 ی کمی صحبت کردم روی تخت دراز کشیدم و گوشیموبرداشتم باامیلوهاموخشک کردم م 

 گوشیو کنار گذاشتم یادم افتاد به بسته ای که برایان روی تختم گذاشته بود بلندشدم و برداشتم 

 جعبه رو باز کردم یه جعبه کوچولوتر داخلش بوداونم باز کردم  

 یه گردنبند بودساده ولی خیلی اشنا بود برام نوشته کنارشو برداشتم نوشته بود

سالگیم بود گردنبندشکل یه گیتاربود که  8ردنبند واسهگجیرش پاره شده بود وعوض کردم کردم زن+...اتفاقی پیداش  

 داخلش 

عکس میذاشتم یه باروقتی بازی میکردیم بادستای کوچولوش چنگ انداخت توی گردنم و پوکید یادمه که همون لحظه 

 بغض کردم 

 ش لبخندی زدمو بوسیدمش  امابادیدن برایان که اماده گریه کردن بود واسه خرابکاری

  

ساله. انداختم دورگردنم و بهش 8ازاون موقع دیگه گردنبندو ندیدم بازش کردم عکس منوبرایان داخلش بود رزای 

 خیره 

 برایان فرستادم  3شدمگوشیموبرداشتم و پیامی واسش 

  

 +...مرسی برایان بهترین هدیه ای بود که میتونستی بهم بدی 

 و سعی کردم بخوابم باید شب برمیگشتم به بار...  دو باره دراز کشیدم

غلطی زدم و چشمامو باز کردم حس میکردم روزها خوابیدم یه خوابه مفید کاملا سرحال بودم  بلندشدم موهام هنوزنم 

 بود

 سشواروروشن کردم و موهاموخشک کردم حالتی بهشون دادم و روی شونهام رها کردم 

 بنداش پشت گردنم بسته میشد عوض کردم  رژلب و گوشیمو توی کیف دستیم انداختم لباسامو بایه لباس طلایی که  

کت چرمه مشکیموروی لباسمپوشیدم و ازخونه اومدم بیرون  لب خیابون ایستادم تاتاکسی بگیرم اما خیابون خیلی خلوت 

 بود

 ومد بازش کردم کریس بود زمان داشتم و یکم پیاده روی بدنبود  از پیچ خیابون رد شدم پیامی روی گوشیم ا 



 +...ساعت چند کارت تموم میشه ؟ 

 ...نیمه شب -یکم فکرکردم نوشتم  

 +...بچهایه مهمونی گرفتن دیرشروع میشه میتونم به عنوان یه همراه روت حساب کنم؟ 

 نگاهی به لباسام کردم مناسب مهمونی نبودن میتونستم برگردم و عوضش کنم 

بالم  گوشیموبستموراهموادامه دادم وارد بارشدم قبل ازهرواکنشی توی بغل کسی فشرده شدم +...اره حتما بیاخونه دن 

 و صدای جیغ توی 

 گوشم بازتاب خورد  

  

 ازخودم جداش کردم باید حدس میزدم انجلا تنها دخترعموم که سالی یبار اونم توبدترین زمان ممکن میدیدمش.. 

 +...اوه انجلا چه سوپرایزی چطوری 

  

 ..اوه رزا توهنوزعوض نشدی توقع داشتم استقبال گرمتری ازم بشه.-

 گونش رو بوسیدم و پشت قفسه ها جاگرفتم   

 +...انجلا منوکه میشناسی خوشحالیم بیشترازچیزیه که نشون میدم

 ....میخواستم بهت سربزنم واقعادل تنگت بودم -  

 +...خیلی خوبه عزیزم چیزی میخوری؟  

 ...یکم ابجولطفا -

 رفتم پشت پیشخوان و کارموشروع کردم انجلا تاجایی که میتونست حرف زد واقعاکلافه شده بودم

....حتما  -واقعاخوشحالم که دنیل تونست سرشو گرم کنه گوشیم زنگ خورد  +...انجلا گوشیه منومیشه بهم بدی لطفا  

 کریس بود ضربه ای به پیشونیم زدم به کل قرارمونوفراموش کرده بودم 

 +...رزا من توی راهم 

 ...یه مشگلی هست کریس- 

 +...چی؟ 

 ...دخترعموم اومده- 

 +...نمیخوای بگی که قراره کل شب رو پیشت بمونه؟  



 ...متاسفم اماهمینه  -

 کلافه گفت  

 +...دعوتش کن بیاد چیکارمیشه کرد 

 ...باشه میبینمت - 

 گوشیو قطع کردم و برگشتم سمت انجلا

 شب میخوام به یه مهمونی برم توهم میای؟ +...انجلا من ام 

 ...عالیه امالباسام... -

 +...برمیگردیم خونه 

 ...باشه واردسرویس بهداشتی شدم و دستی روی موهام کشیدم رژلبموپاک کردم و صورتمواب زدم  -

  

 رژلبمو تمدیدکردم رژکونه کمرنگی روی گونهام کشیدم ریملمو روی مژهام زدم چندبارپلک زدم

افی بود اونقدرخسته بودم که حتی حوصله نداشتم به این مهمونی برم  باانجلاازبار بیرون اومدیم کتموپوشیدم و کریس ک 

 رو دیدم که به 

 ماشینش تکیه داده اه چرازوداومده!! 

 به سمتش رفتم

 +...سلام 

 ...سلام خسته نباشی-  

 +....ممنون کریس دخترعموم انجلا   

 رماشین شد..خوشبختم انجلا سوا-

 +..خسته ای؟ 

 اروم به انجلا اشاره کردم  

 ...بیشترذهنی- 

 دستشو پشت گردنم گذاشتولبمواروم بوسید 

 +...سرحالت میکنم  



 چشمکی زدم و سوارماشین شدم قبل ازاینکه کریس سوارشه انجلا باذوق گفت  

 +...رزا این پسر خیلی جذابه 

 ری باهمین وضعیتت بیایم؟+...کریس مابایدبرگردیم خونه انتظار ندا

 ...اماهمینجورم میخوامت و.- 

 . باصدای گلو صاف کردن انجلا ساکت شد

 به هم برنم  تونول ازاینکه تمام برنامهاجذاب هم برای من جورکنین  قب +..بهتره یه پارتنر   

 لبخندی ازحرفای انجلا روی لبم اومد 

 +...صبرداشته باش ددختر 

 ار جدی همین اول کارداده باشم +...فقط خوستم یه هشد 

 اینوگفتوبه صندلی تکیه داد 

 ازپرروییش خندمون گرفته بود وقتی رسیدیم خونه انجلا زود پیاده شد و به سمت ساختمون رفت

 اون حتی از منم مشتاق تربود  

 ورت اصلا به مهمونی+...من همینامنتظرمیمونم و شماهم بهتره زودتراماده شین قیبل ازاینکه بیام بالا که دراون ص

 نمیرسیم  

 لبخندی زدو سیگارشو روشن کرد باخنده پیاده شدم و به سمت ساختمون رفتم 

نیم ساعت بعدهردو اماده پایین بودیم باتوجه به زمان کمم تمام تلاشموکرده بودم تااونقدرجذاب بنظربرسم تاکریس نتونه 

 چشم ازم برداره  

  

د لبخند محوی روی لبش اومد مسیرطولانی نبودوتمام مسیردست کریس روی رون وقتی سوارشدم کریس نگاهی بهم کر

 پام بود

 نمیتونستم به حرکت دستش که به سمت بالای رونم میومد فکرنکنم  

  

 قطعا اگه انجلا توی ماشین نبوداینجور اروم نمی نشستم  

 لا گفتمبالاخره رسیدیم ازماشین پیاده شدیم بازوی کریس رو گرفتم و رو به انج

 +...امیدوارم یه همراه خوب پیدا کنی  



 چشمکی زدو گفت 

 ....نگران نباش من توی این زمینه خیلی بااستعدادم -  

 و جلوترازماوارد شد تعدادزیادبود به سمت گروهه چندنفره ای که حلقه زده بودن رفتیم  اولین نفرتام رو دیدم  

 و بعدبی تفاوت روشو برگردوند  نگاهش روی دست من روی بازوی کریس ثابت موند

  

کریس من وانجلا رو به همه معرفی کرد تقریبا همه به جزتام رفتار گرمی داشتن کمی ایستادیم و کریس بادوستاش 

 صحبت کرد  

  

انجلاهم با یکی ازدوستای کریس گرم گرفته بودکم کم داشتم ازاومدنم پشیمون میشدم همین اول کارایستادم و حرفای 

 بقیه رو گوش میکنم  مسخره 

  

 چنددقیقه ای گذشت که کریس کنار گوشم گفت  

 +...بریم یکم توی باغ فدم بزنیم ؟ 

 ...اره  برگشتم سمت انجلا-

 +....انجلا یکم تنهات میذارم   

 خوش بگذره ای گفت و لبخندمعناداری زدوارد باغ شدیم و روی تاب نشستیم کریس کمرمو گرفت ومنوبین پاش نشوند 

 بادمیومدو سرد بود اماتوی بغل کریس بودن مانع اعتراضم شد   

  

 چندتا زوج دیگه یه کم دورترازمادورهم نشسته بودن 

 کریس کتشو بیرون اورد وروی پاهام انداخت دستشو ازساق پام نوازش وار بالااورد و رونمولمس کرد

 بهش نگاه کردم و به بقیه اشاره کردم    

 شنگهخیلی ق+...کریس اینجا 

 سرانگشتاشو روی پوستم میکشید حالادیگه سرمارو حس نمیکردم گرمای دستای کریس بدنمومیسوزوند 

 ....کاش میشدتااخر مهمونی اینجابشینیم-  

 +...واقعاهمینومیخوام امامتاسفانه انجلا داخل تنهاست ونمیخوام بیشترازاین تنهاش بذارم 



  لباسامو مرتب کردم هردو خندیدیم  

 دور کمرم حلقه کرددستشو 

 +...مرسی خیلی خوب بود لبخندی زدموسرموروی شونش گذاشتم   

 رفتیم پیش بقیه انجلا رو دیدم  که توی بغل تام نشسته بود و لباشون قفل هم بود ازهم   

  جداشدن وتام به من نگاه کرد پوزخندی زدو گردن انجلا رو بوسید

ه انگارداره ب همچنان به اون دوتا بود  +... دست کریس روگرفتم امانگاهم تام مشغول انجلا بود امانگاهش روی من بود

 انجلا خوش

میگذره  دستشو دور کمرم حلقه کردو یکم دورترازبچهانشستیم خودمو روی پاش جابجا کردم و دستمودور گردنش حلقه  

 کردم  

  

 م به جمعیتی که وسط بودن خیره شدم تام و انجلاتوی بغل هم بودن  نمیدون

 چرادلم نمیخواست انجا توی بغل تام باشه مخصوصاالان که به جای رقص بیشترداشتن باهم  ورمیرفتن  

  

نگاهمو ازشون گرفتمو سرموروی شونه کریس گذاشتم دستمو روی سینش گذاشتمو به صدای قلبش گوش دادم  

 نمهرکسی که اینجا بود نگاه کتندتندمیزد چشماموبستم و به تپش قلبش گوش کردم چشامو بستم نمیخواستم به 

 +...رزا خوابیدی؟

 صداشو میشنیدم اما اونقدر خمار خواب بودم که حتی قادر نبودم جوابشو بدم 

 

 کمی جابجا شدو تام رو صدا زد 

 +....رزا خوابش برده کلید خونه همراهم نیست کلیدتو بده من برم 

 

 +....ماهم میایم چنددقیقه صبرکن 

 ما!!!!

 ن زودی تام و انجلا شدن مایعنی بع ای

 سرمو به سینه کریس فشردم 



 کاش میشدصداهارو نشنوم 

 دستی زیرزانوم قرارگرفتو از بغل کریس جداشدم 

 

 نمیتونستم حدس بزنم که کی هست!!

 باصدای انجلا که گفت تام مواظب باش متوحه شدم که توی بغل تامم 

 

 و وارد باغ شدیم اماچرااینقدرقلبش تندمیتپه از سالن خارج شدیم 

 +....من که میدونم بیداری 

 چشامو بهم فشردمو سعی کردم هیچ عکس العملی نشون ندم 

 

 +....شایدم دلت میخواسته من بغلت کنم که خودتو زدی بع خواب

 بااین حرفش اخمی روی پیشونیم نشست من توی بغل کریس بودم اون خودش اومد منوبغل کرد 

 

 شونیم حس کردم و لحطه ای بعد لبای تام ازم دور شدنموجی از گرما روی اخم پی

 +....اخم نکن حالا پیشی شوخی کردم 

 

 بامکث تام متوحه شدم که سوار ماشین شدیم 

 +...انجلا توجلو بشین من رزا توی بغلمه عقب میشینم

 

 +....باشه 

 ماشین حرکت کرد موزیک ارومی پخش میشد 

 که خوابه امیدوارم توهم مشگلی نداشته باشی +....امشب میریم خونه ما انجلا رزا 

 

 



 سرانگشتای تام روی بازوم قرار گرفتن نیم تنم توی بغلش بود و سنگینی نگاهشو حس میکردم 

 موهامو از روی صورتم کنار زدو دستشو روی گونه و لبم کشید اروم زمزمه کرد 

 +....چرا بامن راه نمیای

 و نوازش کرد کتفموبوسید دستش ازروی بازوم بالا اومد و گردنم

 

انگار یه جویان برق بهم وصل کرده بودن توی بغل تام جابجاشدم اثار خواستسو ازجایی که توی اغوشش بودم حس 

 میکردم 

 

 پس کی میرسیدیم این راهه لعنتی چراایقد کش اومده 

 

 باتوقف ماشین تام از ماشین بیرون اومد و دوبارع منو توی بغلش گرفت 

 ام میذاشتی خودم بغلش کنم +....هی ت

 +....کریس فقط درو باز کن لطفا  

 

 چند دقیقه طول کشید تا روی به جسم نرم و داغ فرود اومدم 

 اماهنوز سنگینی نگاه و داغی نفسای تام رو حس میکردم 

 

 توی گوشم اروم لب زد 

 +....بالاخره یه روز بدستت میارم 

 

 اهی روی لبم نشوند و بالاخره ازم جداشد سرانگشتاش گونمو لمس کردن و بوسه کوت

 

چشمامو اروم باز کردم همه بدنم داغ بود نفس عمیقی کشیدم باصدای دراتاقی کع داخلش بودم فورا چشامو بستم و 

 سعی کردم طبیعی باشم

 



 بعداز چنددقیقه کریس کنارم دراز کشید بوی عطرشو حس میکردم چرخیدم و پشت به کریس قرار گرفتم

 

 من ک بهس گفته بودم اللن نه!!!!ام اینکارارو میکرد!!!چرا ت

 

 لبمو گاز گرفتمو سرمونامحصوص تکون دادم

 دستشو اروم برد زیر لباسم و مشغول نوازش تنم شد 

 +...میخوای باهمین لباس بخوابی؟!

 

 گاز گرفتم سرمو تکون دادم اونقدر خسته بودم که لباسم اصلا برام مهم نبود لبمو

 

 سمو باز کرد و گفت زیپ لبا

 +...پاشو تنبل 

 ....خیلی خسته ام_

 

 +...میدونم بخاطر همینه که میگم خودت لباستو در بیار 

 

 وقتی دید اصلا قرار نیست تکون بخورم دستاشو دورم حلقه کرد 

 +...خوابی!!!

 ...اوهوم_

 +...مشخصه

 ...خب بیدارم کردی _

 

 چرخیدمو سرم رو روی سینش گذاشتم 

 هیچی از خودت نمیگی ...چرا_



 باخنده گفت

 +....توکه خوابی 

 ....نذاشتی که بخوابم _

 +....چی بگم 

 ....نمیدونم من فقط اسمتو میدونم و شغلتو بهترین دوستتو خونتو _

 +...خب توتقریبا همه چیز رو میدونی بقیه ش هم فکر نکنم اطلاعات به درد بخوری باشه برات 

 

 و گفت  دستشو بین موهام حرکت داد

 

 +...توچرا چیزی از خودت نمیگی 

 ...توهمه چیزو میدونی _

 

 دقیقا مثل خودم جواب داد

 +...من فقط اسمتو خونتو محل کارتو برادرتو میدونم 

 خندیدم و مثل خودش صدامو کلفت کردم و گفتم 

 

 ....خب بقیه ش اطلاعات به درد بخوری نیست _

 

 خندید و کمرمو توی دستاش فشار داد

 ....با برایان خیلی صمیمی نیستی درسته؟!+

 

 ....ترجیح میدیم توکار هم دخالت نکنیم ...خونه ما اونقدر بحث بود که جایی برای صمیمیت نذاره_

 

 سرمو روی سینش فشردم 



 امشب دلم میخواد حرف بزنم....

 

 قت یه مرد خوب رو داری +....اما دلیل نمیشه اینجوری روابطتو پیش ببری تو هیچی کم نداری رزا ...و لیا

 

 خندیدم 

 

....شاید دلیل اینکه من الان تو بغل توام پدرم باشه حس میکنم ناخواسته منم اون رابطه و هیجانو ازش به ارث بردم اما _

 من هیچوقت به هیچکس خیانت نمیکنم 

 

 +....رزا 

 حرفشو قطع کردم 

 

 توهم دقیقا همین روابط رو داری  ....بهتره قبل از نصیحت کردن من بهت یادآوری کنم که_

 

 سرشو توی موهام برد و اروم گفت 

 

 +....من هیچوقت اینو نمیخواستم امازندگی همیشه اونجور که میخوای پیش نمیره

 

 منتظر موندم خودش ادامه بده اماوقتی سکوت کرد

 

 نفس عمیقی کشیدم و سینشو بوسیدم دستمو نوازش وار روی سینش تکون دادم 

 

 شیطونی نکن رزا+....

 خندیدم و زبونمو زیر گلوش کشیدم بوسه ریزی زیر چونش زدم و اومدم روش



 نفس عمیقی کشیدم و سینشو بوسیدم دستمو نوازش وار روی سینش تکون دادم 

 

 +....شیطونی نکن رزا

 خندیدم

 موهام روی صورتم ریخته بود دستشو بین موهام فرو کردو موهامو زد کنار 

 ه گوشم چسبوندو گفت بینیشو به لال

 +....دختر شیطون 

 مورمورم شد سیبک گلوشو بوسیدم 

 لبموبوسیدو منو توبغلش قفل کرد 

 +....بخواب هردو خیلی فعالیت داشتیم و حسابی خسته ایم 

 

 چشمامو بستم وقتی ازشدت خستگی چشمامو میبستم و بدون هیچ فکری به خواب میرفتم بهترین اتفاق ممکن بود 

 

 فکرای بیهوده فراری بودم خودمو توی بغل کریس جمع کردم و چشامو بستم ثانیه اخر چشمای تام جلوم نقش بست من از 

 

 امااونقدر خوابم میومد که نمیتونستم حتی به رفتاراس فکر کنم

 

 باصدای کریس چشمامو باز کردم 

 +....نمیخوای بیدار شی خوابالو ...

 +ـ..صبح بخیر 

 صلع ی بین دوابرومو بوسید موهامو نوازش کردو فا

 +....خوب خوابیدی؟

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و چشمکی زدم 

 +....بهتراز همیشه 



 +....من باید برم رزاسرکار میخوای برسونمت؟.

 +....بایدباانجلا برم بیداره؟ 

 کریس چشماشو چرخوندو گفت 

 ر بیدار کردم +....تاصبح با تام مشغول بودن الان هردو بیهوشن تام رو بزو

 خندبدم و گفتم 

 +....خب از شناختی که ازانجلا دارم تا ظهر بیدار نمیشه اشگال نداره مابمونیم اینجاتا شما بیاید؟

 +....نه عزیزم چه مشگلی راحت باش 

 لبخندی زدم و بلند شدم 

 +....کریس من لباس ندارم 

 +....بیا یکی از لباسای منو بپوش 

 ه ای رو بهم داد تا زیر باسنم بود استیناشو زدم بالا و توی ایینه به خودم خیره شدم پیرهن سورمه ای مردون

 +...هوووم بهم میاد 

 چشمکی زدو گفت 

 +....توهمه چی بهت میاد 

 ازاتاق زدیم بیرون 

 +....کریس منو بیدار کردی اونوقت خودت دوساعته توی اون اتاقی 

 فرستادو با نگاهش انالیزم کرد نگاهش به من افتاد یه تای ابروشو بالا 

 +....خیلی خب تام اومدم دیگه بریم 

 +....برو میام 

 کریس بوسه ای روی گونم کاشت و از دررفت بیرون 

 به سمت اشپزخونه رفتم قدمای تام رو پشت سرم حس میکردم 

 +....دیشب خوش گذشت ؟

 به سمت اشپزخونه رفتم قدمای تام رو پشت سرم حس میکردم 

 دیشب خوش گذشت ؟ +....



 پوزخندی زدموگفتم 

  +....به شماکه بیشتر خوش گذشته

 دستشو روی گونم کشیدو گوشه ی لبم دستشو نگه داشت 

 یه قدم جلوتر اومده و گفت 

 +....اما تویه چیزدیگه ای لعنتی 

 سرمو کشیدم عقب و گفتم 

 +....بکش کنار 

 و بهت یاداوری میکنم +.....توباور نکن اما روزی که عاشقم شدی این روز

 پشت چشمی براش نازک کردم و در یخچال رو باز کردم 

 

 قدماش دور شدو ازخونه رفت بیرون 

 یه لیوان شیر ریختم و وارد نشیمن شدم 

 تی وی رو روشن کردم و روی کاناپه لم دادم

 لباساموعوض کردم و بعدازمرتب کردن تخت باانجلاازخونه اومدم بیرون 

 یس فرستادم و بهش خبردادم که ماازخونه زدیم بیرون پیامی برای کر

 

 +...انجلا یکم پیاده روی کنیم؟

 +...وای اره من تمام عضلات پام و کشاله رونم گرفته 

 

 خندیدم و گفتم 

 +...پس حسابی دیشب فعالیت داشتینا 

 +...رزا نمیتونی تصور کنی چقدر تام عالیه 

 چشممو چرخوندم و چیزی نگفتم 

 ا کریس چطوره؟+....رز



 +...عالی

 +...همین؟فقط عالی؟

 +...اوهوم

 +...تاکسی بگیریم انجلا؟خستم شد 

 کرایه تاکسیو حساب کردم و پیاده شدیم وارد خونه شدیم حولموبرداشتم و وارد حمام شدم 

 تمام تنم کوفته بود

 حرفای انجلا توی سرم بودن 

 تام خودشم نمیدونست چی میخواد 

 یکرد و بادخترعموم میخوابید،...ادعای داشتن منوم

 ناخوداگاه اخم کردم و موهامو شستم 

 حوله رودورم پیچیدم و ازحمام اومدم بیرون 

 +....انجلا من یکم میخوابم اگه چیزی خواستی و ندیدی صدام کن 

 

ش نتی الان وقتگوشیمو چک کردم یه پیام از تام داشتم پیامو باز کردم و باخوندنش چشمامو به هم فشردم چرااخع لع

 نبود

 +....گردنبندتو خونه من جاگذاشتی ...

 درجوابش نوشتم

 "بده به کریس واسم بیاره"

 چنددقیقه ای گذشتو صدای پیام گوشیم اومد 

 ".من وسایل هرکسیو به خودش تحویل میدم"

 

 لعنتی اون هدیه برایان بود ...دیگه بهش جواب ندادم یجووی ازش میگرفتم

 مو چشمامو بستم گوشیو کنار گذاشت

 +...هی رزا مگه نمیخوای بری سرکار بلندشو دیگه 



 

 +...ساعت چنده مگه 

 +...هفت 

 +...اوه دیرم شد 

 بلندشدم و لباسامو سریع پوشیدم 

 موهام شلخته دورم ریخته بودن بستم بالا و ازخونه اومدم بیرون 

 تاکسی گرفتم و رسیدم 

 م و باخستگی بالاخره اومدم خونهچند ساعتی باادمای جورواجور سروکله زد

 

 +...انج...

 باشنیدن که ازتواتاق خوابم میومد باتعجب وارد اتاقم شدم 

 

 چشمام گرد شد  وانجلابادیدن تام 

 رومو برگردوندم و محکم درو بستم 

 پیامی برای کریس فرستادم 

 "کجایی"

 "خونه"

 "تام اینجاست"

 "..اماده شو بیام دنبالت.."

 

 نجلا و تام بود و نمیتونستم لباسمو عوض کنم ابی به صورتم زدمو موهامو مرتب کردم اتاقم دست ا

 

 گوشیم زنگ خورد 

 "بیاپایین"



 کیف و گوشیمو برداشتم و ازخوته اومدم بیرون 

 سوار ماشین شدم

 +...سلام

 ...سلام خسته نباشی-

 +....مرسی توهم همینطور

 +...تام اینحابود؟

 خونه صداشونو شنیدم  ....اره من اومدم داخل-

 +...اوه 

 +...کریس

 +...بله

 ...میشه نریم خونه؟-

 +....خب کجابریم 

 ....نمیدونم -

 +....بریم یجاییو نشونت بدم

 بعدازنیم ساعت رسیدیم 

 پیاده شدیم دستمو گرفتو وارد محوطه ای شدیم پرازدرخت بود برگای پاییزی سرتاسر محوطه ریخته بود

 و از چند تا پله رفتیم بالا رسیدیم به یه محوطه ی کوچولو نشستو منو نشوند بین پاش توی بغلش  ازبین درختا ردشدیم

 

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد ازاین بالا همه شهر زیر پامون بود 

 +...چقدرقشنگه اینجا کریس 

 سرشو توی گودی گردنم فرو کردو گفت 

 +...نه به قشنگیه تو 

 گردنم و بوسیدو زمزمه کرد 

 +.....میخوام اینجا یه اولین بار دیگه ای رو باتو تجربه کنم 



 دستش زیرلباسم پوستمو لمس کردو بوسه ریزی زیر گردنم کاشت

 ذره ذره بدنم داغ و داغتر 

 سرانگشتاشو روی پوست کمرم کشید 

 +...هی کریس اونجارو ببین 

 سرشو روی شونم گذاشتو گغت سریع یه ارزو کن 

 دار بود یه ستاره دنباله 

 چشمامو بستم همه چی اومد پشت پلکام 

 خودمم متوجه نشدم دقیقا چه ارزویی کردم 

 بادسردی اومد 

 +...سردته رزا؟

 ...اره یکم -

 +....میخوای بریم توماشین؟

 ....نه همینجا خوبه-

 

 سرمو به سینه کریس تکیه دادم و به اسمون خیره شدم 

  +....روز به روز ببشتر ازت خوشم میاد

 دستشو بین موهام فرو کردوادامه داد

 +....میخوام بیشتر باهات اشنا شم بیشتر ازرابطه ی هم خوابگیمون 

 

 سکوت کردم تاحالت هیچکس به من همچین پیشنهادی نداده بود 

 

 یه حس جدیدی داشتم 

 +...کریس 

 ...رزا ففط یه اشنایی بیشتر نه عشق -



 توی ذهنم به افکارم خندیدم 

 ق.......نه عش

 معلومه که هیچکس عاشق من نمیشه 

 لبخندی زدم که اگه صورتمو میدید راحت میتونست مصنوعی بودنشو بفهمه 

 +...باشه

 

 باخودم تکرار کردم 

 ...بدون عشق...رزا ...بدون عشق،...

 منوچه به عشق اخه....

 +...رزا

 +...ازمن ناراحتی؟

 +...نه چطور مگه

 +...اخه ساکت شدی 

 شه باید من حرف بزنم اخه +...مگه همی

 بااین حرفم برگشتمو دستمو بین موهاش فرو کردم 

 پاهامو دور کمرش انداختم و چشمک شیطونی تحویلش دادم

 قلبم میسوخت...انگار اتیش روشن کرده بودن ....عشق نه....

 سرمو تکون دادم 

 بعداین همه سال حالا چرا دلم هوای عشقو کرده 

  یه جووی حرفاشو فراموش میکردم د لبشو نرم بوسیدم بای

 نتونستم....فراموشم نشد....عشق نه...

 یه قطره اشک سمج روی گونم سرازیر شد 

 

 کریس لبشو جدا کرد



 چشمامو بستم و گفتم 

 +....هیس ...چیزی نگو...من امشب دیوونه شدم 

 سرمو روی سینش گذاشتو و بین موهام نفس کشید

 میشیم+....ماهممون یه شبایی دیوونه 

 

 عشـــــــق نه....رزا اون عاشق نمیشه حداقل عاشق تونمیشه ...تورو فقط واسه تختش میخواد ...

 عاشقش نبودم ...ولی چرا..چرا عشق نه...

اشکاموپس زدم بسه رزا ...چیکارمیکنی ..خیره به اسمون شدم ...حتی یه ستارم واسه خودم نداشتم...چرا...کی اینقدر 

 حالا دارم به خودم میامبی هدف شدم....چرا

 

نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم...به درک که الان وسط شهربودیم ....بدرک...من الان این لحظه رو ازهمیشه 

 بیشترمیخوام

 

 +...خوابیدی رزا؟

 خطای فرضی روی سینش کشیدم و گفتم 

 +...نه

 بادسردی اومدخودمو توی بغل کریس جمع کردم

 یس+...تاصبح اینجاباشیم کر

 ...تاصبح منجمدمیشیم دختر-

 +...نمیشیم اینجاروخیلی دوس دارم

 

 باشیطنت گفت

 +...سردت شدبگو گرمت کنم

 

 کم کم چشام گرم شدوبه خواب رفتم 



 بادسردی میومد خودمو جمع کردم و بازوهامو پیچیدم دورم

 

 +...من میگم سرده حرفمو گوش نمیکنی دختر منم خوابم برد چهارصبحه 

 

 رمیکرد چشامو به هم فشردموسعی کردم بخوابم دستشو انداخت زیرزانووگردنم و بلندم کرد کریس غرغ

 

 سوارماشین شدیم گرمای بخاری که بهم خوود تازه فهمیدم تمام بدنم بی حس شده ازسرما

 

 نالیدم 

 +...کریس سرده 

 ...حرفمو گوش نمیکنی بهت میگم سرده -

  چشمامو بستم حالا هی میخواست غرغر کنه

 +...کجابرم رزا خونه تام؟ یا خونه خودت؟

 +...هرجایی که تام نباشه

 ...احتمالا اللن پیش انجلاست میریم خونه تام -

 سرمو تکون دادم

 رسیدیم 

 +...کریس باید بغلم کنی من خوابم میاد 

 بغلم کردو وارد خونه شدیم منو روی تخت گذاشت یه چشممو باز کردمو نگاش کردم 

 

 و بیرون می اورد فقط با یه لباس زیر به سمتم اومدبوسی براش فرستادم و گفتم داشت لباساش

 +...ازصدقه سر شغلت هیکلت خیلی قشنگه 

 خندیدو اومد کنارم منو کشید توبغلش و پتورو انداخت رومون 

 +...بخواب دختر 



 امامن تازه بیدار شده بودم 

 لباسموبیرون اوردم و با شیطنت به کریس نگاه کردم

 باباز شدن ناگهانی در کریس سریع اومد روم 

 صدای تام مثل خنجری روی مغزم بود 

 +...اوه ببخشید مثل اینکه بدموقع رسیدم 

 نمیدیدمش کریس کاملا روم بود 

 +...برو بیرون تام 

 +...کریس جاستین زنگ زد و گفت که گوشیت دردسترس نیست کار فوری داشت باهات

 میام +...باشه برو بیرون الان 

 سرشو روی سرم گذاشتو بازدم عمیقشو توی صورتم فرستاد 

 +....دلم نمیخواد برم الان اصلا نمیتونم ازت جداشم

 دستمو بین موهاش کشیدم و گفتم

 +...شب ادامه میدیم

 

 نفس کلافه ای کشیدم و گفتم باشه کریس لباسشو پوشیدو اومد سمتم 

 کاشت دستشو قاب صورتم کردو بوسه سریعی روی لبم 

 +...شب میبینمت 

 ....میبینمت -

لباسامو پوشیدم و ازاتاق رفتم بیرون تام روی کاناپه لم داده بود و بالبخندی که نصف صورتشو گرفته بود باگوشیش 

 مشغول بود 

 سرفه ای کردمو گفتم 

 +...من امادم 

 تام انگاراصلا صدامونشنید حتی سرشم بالانیاورد

 ...تام -



 نشون نداد بازم عکس العملی 

 کیفمو برداشتم و ضربه ای به کمرش زدم 

 +...بلندشو دیگه دوساعته دارم صدات میکنم

 ...خیله خب چته تو الان میریم -

 زودتر از تام از خونه اومدم بیرون 

 سوار ماشین شدیم

 +....دیشب خیلی بهت گذشته کع الان اون لبخند از رو لبت پاک نمیشه 

 پوزخندی زدوگفت 

 خیلی حسودیت شده؟ ...اره-

 چشمامو گرد کردم و نگاش کردم 

 +...اوه تام دیوونه شدی 

 ضربه ای روی پام زدو باخنده گفت 

 دم +....اخ اخ صبحم که من بدموقع رسی

 جوابی بهش ندادم و زیر لب پررویی نثارش کردم

 استم دروبازکنم دستمو گرفترسیدیم خو

اشتم خم شدم سمتش نفسام توی صورتش میخورد لبمو به لاله گوشش بالبخند برگشتم سمتش و دستموروی صورتش گذ

 نزدیک کردم و گفتم 

   بامنو به گور میبری تام بودن +...ارزوی

 درو باز کردم و پیاده شدم 

 وارد خونه شدم انجلا روی کاناپه خوابیده بود 

 ودم بااینکه هیچکاری به من نداشت امت یه حس خصومت خاصی نسبت بهس پیدا کرده ب

 خیلی خوابم میومد کیفمو روی صندلی انداختم و روی تخت دراز کشیدم

 یچیزی زیرم بوددستمو کشیدم زیرمو اوردم بالا رکابی مردونه

 وااای انجلا نفسمو کلافه فوت کردم 



 لعنتی...

 روتختیو ازروی تخت برداشتم و انداختم توی حمام پتو و بالشتی برداشتم و روی زمین خوابیدم 

 

 م بدنم گرفته بود ...تما

 قرار امشبم باکریس ..

 همه چیز خوب بود اماچرا من خوب نبودم 

... 

 

 افکارمو پس زدم و چشمامو بستم 

 +...رزا 

 چشمامو بازکردم و به انجلا نگاه کردم 

 +....چرااینجا خوابیدی 

 ....روتختی اثارشما روش بود -

 غلتی زدم و چشمامو دوباره بستم 

 +....رزا 

 ...باز چیه؟..-

 +....تام بهم زنگ زد

 تودلم گفتم خب به من چه؟ من توخوابم نباید از دست شمادوتا ارامش داشته باشم

 ....چی گفت ؟-

 +....گفت ...گفتش 

 ....چی گفت انجلا چرا میپیچونی -

 باصدای بغض کرده انجلا چشمامو بازکردم 

 ...چیشده انجلا اون احمق چی گفته کاری کرده؟چیشده -

 بغضش ترکید و خودشو توی بغلم کشوند



 +....رزااون گفت یکی دیگه رو دوست داره گفت نمیخواد دیگه بامن باشه

 احمق بیشعور ...کودن عوضی ....

 انجلا رو توی بغلم گرفتم و گفتم 

 ....بدرک ...اون باید غصه بخوره که توروازدست داده اونوقت تونشستی برا من ابغوره میگیری-

  +....رزا

 هق هقش بیشتر شد 

 ....انجلا شماهمش دو روز باهم بودین نمیخوای بگی وابستش شدی که -

 بینیش بالا کشیدو گفت 

 +....داشتم میشدم 

 ضربه ای به سرش زدم و گفتم 

 ....خاک برسرت کخ با دوروز وابسته میشی  -

 +....رزا اون خیلی خوب بود 

 چشمامو بهم فشردم و گفتم 

 فک نکن هرچی بود تموم شد....دیگه بهش -

 +....حالاهم پاشو من باید اماده شم 

 لبخندی زدو گفت باشه 

 یجورایی خودمو مقصر میدونستم چرا من نفهمیدم تام فقط برای اذیت کردن من به انجلا نزدیک شده 

 دراتاقو بستم و شماره تام رو گرفتم 

 و بگیری +....ببین کی به من زنگ زده نکنه میخوای بیای گردنبندت

 ....کثافت لجن چرابا انجلا بازی کردی -

 صداش جدی شدوگفت 

+.....من تورو میخوام و تاوقتی خودت نیای سمتم همینه ...اره من نمیخواستم اذیتش کنم ..گفتم بذار امتحان کنم یکی 

 ی تونبود از خونه رزا ....شاید بوی اونو بده مثل اون باشه ولی نبود .... انجلا بدنبود اما به خوب

 سرمو به در تکیه دادم و گفتم 



 +....بس کن تام بس کن خودتم میدونی این کارات عشق نیس فقط یه هوس لعنتی زود گذره 

 صدای عربدش توی گوشم پیچیدو باعث شد گوشیو از خودم دور کنم 

 ....هوس اون کریسه من عاشقت شدم منه لعنتی دل به تویه....دل بهت بستم -

 ؟ ها؟ چی میخواستی بگی ؟ منه هرزه؟  +....منه چی

 ....رزا روی اعصاب من نرو خودت میدونی من هیچوقت بهت همچین چیزی نمیگم -

 قطره های اشک روی گونم راه افتادن باصدای پربغض نالیدم 

 +....همینو میخواستی بگی توهم عاشق نیسی

 

 نه صورتمو چک کردم گوشیو قطع کردم و کنار در نشستم اشکام و پاک کردم و توی ای

 بایدمیرفتم بار 

میخواستم به هرنحوی شده حرفای تام رو فراموش کنم یاحتی شده فقط براچند ساعت راحت باشم بشم همون رزای قبل  

... 

 ازاتاق اومدم بیرون 

 +....انجلا کجایی 

 ....جانم -

 +....من دارم میرم بار نمیای؟ 

 بخوابم  ....نه دیشب خوب نخوابیدم میخوام زود-

 +...باشه پس من رفتم 

 ...رزا -

 +....جانم

 ....گریه کردی ؟-

 +....نه حساسیت دارم چشمام میسوزه 

 ...مطمعن باشم؟-

 گونشو بوسیدم و گفتم 



 +....خیالت راحت

 ازخونه زدم بیرون کتمو پوشیدم و کلاهشو روی سرم انداختم 

 +...رزا 

 خدایا من اخر خودمو میکشم !!!!

 احتم نمیذاری تام ....چرار-

 +....نمیتونم 

 ....داری اذیتم میکنی-

 +....رزا منی که بهت میگم دوستت دارم و پس میزنی ؟ رزا کریس ....

 دستمو روی صورتش گذاشتم و گغتم

 .....هیس....من ازاولشم گفتم عشق نمیخوام-

 +...تصمیم اخرته؟ 

 ....اره-

 +.....نمیخوای فکر کنی ؟

 ....نه -

  +...باشه

 برگشتم و از تام دور شدم این به صلاحه هردومون بود 

 دستم کشیده شدو درعرض چند ثانیه بین تام و دیوار محاصره شدم و لبای تام پرحرارت روی لبام تکون میخورد 

 سرمو تکون دادم تاازش دور شم دستشو پشت گردنم گذاشت و منوثابت نگه داشت 

  نفس کم اورده بودم بالاخره ازم جداشد

 +....اخرین بوسم بود

 

 مایک ازاتاق بیرون رفت سرمو به دیوار تکیه دادم و به روبه رو خیره شدم 

 در دوباره بازشد کلافه شده بودم باد سرد وارد اتاق میشدویخ میکردم 

 باحرص به شخصی که وارد اتاق شده بود نگاه کردم 



 با دیدن کریس ابروهامو بالاانداختم

 یکنی +....اینجا چیکار م 

 +...مرسی بابت خوش امد گوییت 

 نیشخندی زدم و بوسی واسش فرستادم 

 +...اینم خوش آمدگوییت 

 دستمو کشیدو بلندم کرد

 +...قبول نیست 

 لبشو روی لبم گذاشت و بوسه کوتاهی روی لبم نشوند 

 +....خوش اومدم

 دستمو بین موهاش فرو کردم و گفتم 

 یکنی ...حالا بگو ببینم اینجا چیکار م-

 +....اومدم ببینمت 

 ....همین؟-

 +....قرار امشبمون که یادت نرفته

 

 خودمو بالا کشیدم و گفتم 

 +....یادم نرفته

 +....منتظر میمونم باهم برگردیم خونه 

 ...باشه -

 ازاتاق اومدیم بیرون 

و جیغ ازشون پذیرایی  امیلی و مایک بایه بوسه پرحرارت وسط بار صحنه زیبایی خلق کرده بودن و مردم با دست

 میکردن 

 لبخندی زدم و پشت پیشخوان رفتم 

 کریس روبه روم نشستو گفت 



 +....اینجاچخبره 

 ....مایک از امیلی درخواست ازدواج کرده و خب معلومه که امیلی هم قبول کرده-

 +...اووو چه قشنگ

 نگاهی بهشون انداختم و گفتم 

 ...اره باعشق -

 بروشو بالا انداختطعنمو فهمیدو یه تای ا

 +....توهم دلت عشق میخواد ؟

 چشم چرخوندم و گفتم

 ....معلومه که نه -

 اما ازدلم که خبرداشتم من دلم کمی فقط کمی عشق میخواست

 

 بالاخره کارم تموم شدکمرمو صاف کردم و به کریس گفتم 

 +...من کارم تموم شده بریم؟

 ...بریم -

 اومدیم بیرون 

 نیاوردم  +...امم رزا ماشین

 ...خب پیاده میریم-

 +....تاکسی بگیریم اگه خستته؟

 ...نه خستع نیستم -

 خیابون خلوت بودکریس دستشو دور کمرم حلقه کردو توسکوت به راهمون ادامه دادیم

 درو باز کردم و وارد خونه شدیم

 +....انجلا

 ...نیستش انگار-

 وارد اشپزخوته شدیم یه یادداشت روی در یخچال بود 



 "یکی ازدوستام امشب دعوتم کرد خونش میرم اونجا نگران نباش"

 نفسای داغش توی گوشم خورد 

 ...چه بهتر تنهاییم -

 دستمو دور گردنش حلقه کردمو 

 +...خب ؟

 ـ...میتونم بیشترازت لذت ببرم -

 باگفتن این حرف لاله گوشمو بوسیدو دستشو روی کمرم کشید

 شو بوسیدم زبونمو نرم روی رگ گردنش کشیدمو باقیه دکمهاشو باز کردم دکمه لباسشو باز کردم و سیبک گلو

 

 حس بهتری داشتم یه روز گند با یه پایان خوشروی تخت افتادوپیشونیمو بوسید  کنارم

 

چشمامو باز کردم و چندبار پلک زدم توی جام جابجاشدم کریس خواب بود ازجام بلندشدم و ازروی تخت اومدم پایین 

مو پوشیدم و ازاتاق اومدم بیرون چایی ساز و به برق زدم و روی صندلی نشستم گوشیمو برداشتم و پیامامو روبدوشامبر

چک کردم  خبری از انجلا نبود سرمو روی میزگذاشتم یکم کسل بودم و احساس خستگی میکردم برا خودم چایی ریختم 

 .و وارد تراس شدم  من تاحالا هیچ مردیو باخودم نیاوردم خونم ..

 پس چرا کریسو اوردم!

رابطه ما فقط به شبا محدود نمیشد،....من اینو نمیخواستم....عاشقش نبودم...اما چرا ازوقتی شناختمش فکر عاشقی زده 

 به سرم....چرا همه چی عجیب شده....تام..اونم عاشقم نیس ..ـ

 

 باحلقه شدن دستای کریس دور شونم ازفکر بیرون اومدم 

 +...سرده بیاداخل 

 سرنو تکون دادم و وارد خونه شدم کریس بااون موهای ژولیده اصلا به مرد جذاب و خشن ملاقات اولمون شباهت نداشت

 +....کریس هیچ فکر میکردی یروزی سرازخونع من دربیاری؟

 پوزخندی زدو گفت 

 ...اره خیلیا توهمون نگاهه اول عاشقم میشن توهم یکی ازاونا باشانس بیشتر -



 نندی بهش زدمو پامو روی پام انداختم و گفتم مطعاقبا پوز

 +..امامن یه تفاوت بااونا دارم -

 ...چه تفاوتی؟-

 +....من عاشقت نیستم

 

 نگاهی بهم انداخت و گفت 

 +....تضمین نمیکنم عاشقم نشی!!

 ....کریس منوتو تفاوتای زیادی داریم ولی هردو میدونیم عاشق نمیشیم -

 اشق شیم +....شاید یه روزمنوتوهم ع

 ....شایدم هیچوقت نشیم -

 صبحانه رو توسکوت کنارهم خوردیم 

 +....رزا من میخوام برم سرکار 

 ....باشه منم میرم یکم خرید کنم -

 +....اماده شو میرسونمت

 میزو جمع کرزم و وارد اتاق شدم لباس خاکستری و شلوار سورمه ای پوشیدم و سوییشرتو کیفمو برداشتمو ازاتاق اومدم

 بیرون 

 باهم ازخونه زدیم بیرون سوار ماشین شدیم نزدیک مرکر خرید ایستاد از ماشین پیاده شدم 

 +....بعد میبینمت

 وارد مرکز خرید شدم و ویترین مغازها پربود از لباس ...

 همیشه از تنهایی خرید کردن متنفربودم

م برانداز کردم بادیدن تام یاد اخرین دیدارمون افتاد روی نیمکتی که وسط پاساژ بود نشستم سرمو بالا گرفتم و اطرافم و

 سرشو چرخوندو منو دید سریع یه طرف دیگه رو نگاه کردم 

 بلند شدم و جهت مخالف تام حرکت کردم لباس سبز رنگی توجهمو جلب کرد

 دراومدم  وارد مغازه شدم و لباس رو برای پرو برداشتم چرخیدم تاوارد اتاق پرو بشم اما سینه به سینه تام

 نمیتونستم بی تفاوت باشم 



 +....سلام 

 بدون اینکه مثل دفعه های قبل اذیتم کنه از کنارم رد شدو فقط سرشوتکون داد

 این مرد چش شده

 

 باتعحب بهش نگاه کردم خیلی بی تفاوت بود انگار نه انگار دو شب پیش جلوی خونم منوبوسید 

 ون چند دست لباس خریدم و از پاساژ اومدم بیر

 تاکسی گرفتم و به سمت خونه رفتم وارد خونه شدم انجلا برگشته بود 

 +....سلام 

 ....سلام انجلا کی اومدی -

 +....هیلی وقت نیست رزا من دارم وسایلامو جمع میکنم برگردم

 .....به این زودی؟-

 +...اره عزیزم

 ....باشه هرطور راحتی -

  باهم ازخونه اومدیم بیرون بوسیدمش و گفتم

 +...بازم بهم سربزن 

 ....نوبت توهس دیگه -

 سوار تاکسس شدو رفت 

 درخونه رو بستم و راه افتادم مثل همیشه باید میرفتم بار ازاین زندگی روتین خسته شده بودم

وارد بار شدم خلوت بود پشت پیشخوان رفتم و نشستم  مردی با چشمای عسلی و موهای جوگندمی گوشه بار نشسته بودو 

یپی که گوشه لبش بود ژست خاصی گرفته بود رفتاراش برام جالب بود نه اونقدر بد بود که بشه به عنوان یه مرد بد با پ

 شناختش نه اونقدر خوب که بشه به عنوان یه مرد مهربون شناختش کمی عجیب و... غیرقابل پیش بینی

 

 باهمون نگاهه نافذش به سمتم اومد

 +...باکسی کاردارین؟

 یلی هستین؟....شماام-



 +....نه من دوستشم 

 ....من باامیلی کارداشتم کجامیتونم پیداش کنم ؟-

 +..امشب ندیدمش اگه مشگلی نداره به من بگید بهش میگم 

 چندثانیه ای نگام کردوگفت 

زودتر  ه....وقت بیشتری ندارم تابتونم منتظردوستتون بمونم بهش بگید الفرد اومد دیدنت برادر مایک...بگو بهتره هرچ-

 از زندگیه برادرم بری بیرون ...وگرنه....

 نگاش کردم و گفتم 

 ....وگرنه چی؟-

 بااون استایلش بهم خیره شدوگفت 

 +....وگرنه خیلی چیزاازگذشتش فاش میشه که هیچکدوم به نفعش نخواهند بود 

 ....چی مثلا؟-

 تان روانی بستری شده سالگی چرا توی یه بیمارس03+....شایدبهتره بدونی بهترین دوستت تو

 اینوگفتو ازم دور شد 

 وای نه...امیلی....اون همیشه اروم بود ...امکان نداره دروغ میگه

 امیلی دست تو دست مایک وارد بارشدن 

 +...هی رزا 

 خیلی خوشحال بود امامن....نمیدونم قیافم چطوری بود که مایک گفت 

 +...حالت خوبه رزا؟

 سرمو تکون دادم و گفتم 

 ....خوبم خوبم -

اگه واقعا حرفاش حقیقت باشه این اصلا برای مایک خوب نیست ....مایک یه وکیل جوون بود که توی مدت کمی سرشناس 

 شده بود اگه رسانهااز گذشته امیلی به عنوان نامزد مایک اطلاعی پیدا کنن 

 اوه نه

 

 +....امیلی میخوام چندلحظه نامزدتو ازت بگیرم



 اش ....بگیر راحت ب-

 مایک باخنده به ما نگاه میکرد بوسه کوتاهی روی لبای امیلی گذاشتو پیش من اومد 

 +....بیابریم بیرون 

 از باراومدیم بیرون نمیدونستم چطوری به مایک بگم 

 ....چیزی شده رزا؟ -

 +....اره 

 ....چیشده -

 +.....مایک ....برادرت اومد اینجا 

 مایک شکه به من نگاه کردو گفت 

 ....برادرم ؟ اینجا ؟ چیکارداشت .-

 +....گفت بهتره به امیلی بگم ازت جداشه مایک اون بچیزایی درمورد امیلی میدونست که حتی منم نمیدونستم 

 ـ...چی ؟-

 +....اون گفت امیلی ت..

 باصدای امیلی برگشتم سمتش 

 +....گفتی فقط چند دقیقه نامزدمو میگیری 

 لبخندی زدم و گفتم 

 م تموم شد مال خودت +....کار

 زیر لب به مایک گفتم 

 +....بعددرموردش حرف میزتین

 

 وارد بار شدم و باذهنی مشوش مشغول کارا شدم 

 بالاخره تموم شد وسایلامو جمع کردم و از پشت پیشخوان اومدم بیرون 

 +.....رزا 

 ....بله امیلی؟-



 +....چیزی شده؟

 ....نه چطور ؟-

 +....اخه یکم گرفته ای 

 ....یکم خستم فقط -

 +....باشه صبرکن مامیرسونیمت 

 ....باشه -

 همراه بامایک و امیلی از بار اومدیم بیرون 

 توی طول راه امیلی شادتراز همیشه مشغول حرف زدن بود و منومایک باخنده های مصنوعی فقط جوابشو میدادیم

 +....مرسی بچها شب بخیر 

فتم سرم پایین بود و توافکار خودم خاطرهای بودن باامیلی رو مرور میکردم اون از ماشین پیاده شدم و از پلها بالار

 هیچوقت شبیهه یه بیمارروانی نبود 

 باشنیدن اسمم سرمو بلند کردم و بادیدن صحنه روبه روم مات موندم 

 همینو کم داشتم این شب داشت به بدترین وجه ممکن به پایان میرسید

 

 تموم میشد ....برایان باصورت خونی پشت در نشسته بود و نیمه بیهوش بود  این شب داشت به بدترین وجه

 درسته صمیمی نبودیم ....

 ولی هرچی که بود برادرم بود ...

 بااشکایی که روی گونم راهشونو پیدا کرده بودن به سمت برایان رفتم 

 +....برایان چیشده 

 تش جمع شد چشماشو نیمه باز کردو خواست حرفی بزنه که ازدرد صور

 دروباز کردمو کمکش کردم وارد خونه بشه 

وارد اشپزخونه شدم و جعبه رو اوردم صورتشو پاک کردم و زخماشو بابتادین شستشو دادم زخم پیشونیش خونریزی 

 داشت 

 هیچی نمیگفت فقط چشماشو بسته بود و هراز گاهی لباشو از درد بهم میفشرد 

 ریزش بند بیاد با گاز بستمش و کنارش نشستم تیکه یخی رو روی زخمش گذاشتم تاخون



 +ـ....برایان نمیخوای بگی چیشده ...چرااینطوری شدی 

 .....ماشین بهم زد -

 باتعجب بهش خیره شدم 

 +....چی ؟ برایان باید بریم بیمارستان 

 ....چیزی نیست -

 باعصبانیت و صورتی که الان مطمعن بودم قرمز شده داد زدم 

 قط بامن بلند شو بیا بیمارستان برایان +.....خفه شو ف

 ....من نمیام رزا چیز مهمی نیست میخوام بخوابم-

 +.....برایان لطفا 

 .....میتونی واسم یچیزی درست کنی بخورم؟ خیلی گرسنم -

 نمیتونستم زورش کنم پتویی اوردم و انداختم روش وارد اشپزخونه شدم و وسایل سوپ رو اماده کردم هواسرد بود و

 واقعا میچسبید 

 

 دیگه کارم تموم شده بود دستامو شستم گوشیم زنگ خورد 

 +....بله 

 ....رزا -

 +....بله کریس؟

 ....میتونم بیام پیشت ؟-

 +....برایان خونست 

 ....نمیخوام مزاحمت بشم فقط میخوام یه موضوعی رو بهت بگم -

 +....خیلی مهمه؟

 ....یه هم حرف میخوام رزا هستی؟-

 باشه بیا+....

 



سرمو روی میز گذاشتم نیمهای شب بود خیلی خسته بودم باصدای در سرمو بلند کردم بلندشدم دروباز کردم کریس بود 

 چشماش سرخ سرخ بود 

 +....میتوتم بیام داخل؟

 ....اره بیا-

 به سمت اشپزخونه رفتم یه لیوان اب ریختم و دادم بهش 

 +....خوبی کریس ؟

 ....نه -

 یشده؟+....چرا؟ چ

 ....رزا دیدمش -

 +....کیو؟

 این مرد بغض داشت صداش ....سرخیه چشماش بیشتر شده بود 

 ....رزا بچه داشت یه پسر کوچولو با موهای فر شوهرش خیلی خوشتیپ بود -

 +....کی..

 نذاشت ادامه حرفمو بزنم

میکرد قرار بود اون بچه ما باشه +....دیدمش اونم منو دید دست پسر کوچولوشو گرفته بود و توپارک باهاش بازی 

قراربود چشماش شبیهه اون بشه اسم پسرش ایوان بود اسمی که من انتخاب کرده بودم رزا چشاش غم داشت منو دید 

 چشماش غمگین شد

 من فکر میکردم اون مرده ....رزا اون زندست 

 تم و بهش زل زدم باچشمای اشکی به چشمام زل زد نمیتونستم چیزی بگم براهمددردیش دستشو گرف

 ....چراالان دیدمش رزا الان که داشتم فراموشش میکردم -

 +....میشه بهم بگی چیشده

 ....میشه الان فقط آرومم کنی !؟-

 بلند شدم و یه مسکن و یه لیوان اب بهش دادم 

 +....اینوبخور اروم میشی 

 ز بکش دستشو گرفتم و وارد اتاق شدیم روی تخت نشستم و گفتم بیااینجا درا



 با چشمای گرد نگام کرد 

 ....چرا -

 +....مگه نمیخوای ارومت کنم؟

 سرشو روی پاهام گذاشتمو دستمو بین موهاش فرو بردم

چشماشو بستو فقط گاهی اوقات زیر لب باخودش یچیزی رو زمزمه میکرد گوشیشو از جیب شلوارش بیرون اورد و بعد از 

 چند لحظه گوشیو به سمتم گرفت 

ی بود با چشمای مشکی موهای مشکی که روی پیشونیش ریخته بود و لبخندی از تهه دل  دندونای عکس دختر

 خوگوشیش پیدا بودوچهرشو جذاب کرده بود 

 +...خوشگله نه؟ 

 

 ....اره کیه؟-

 +...نامزدم 

 ....مگه تونامزد داری ؟-

 +....خیلی دوسش داشتم 

 ....داشتی؟-

 +....رزا من چی کم دارم؟ 

 ی ....هیچ-

 بهم خیانت کرد  +....

 ....چرا -

+....پسره رو ندیدم تاامروز ...لیاقتشو نداشت ....شکسته شده بود پسرش شبیهه خودش بود باهمون چشما....قراربود 

 پسر ماباشه رزا یه شبه ازم گذشت ..

 

 دستمو بین موهاش فرو کردمو به این فکر کردم که من هیچی ازاین مرد نمیدونم 

 شق اینقدر ویران کنندست ؟ عشق یعنی ع



توی افکار خودم بودم به خودم اومدم و به کریس نگاه کردم خوابش برده بود بوسه کوتاهی روی پیشونیش گذاشتم و 

 سرشو بلند کردم و روی بالشت گذاشتم پتو رو روش انداختم و لامپو خاموش کردم 

 +.....برایان بیدارشو 

 چشماشو باز کرد 

 +....بهتری ؟

 .اره ...-

 +....بیا بریم سوپ برات درست کردم 

 میزو چیدم برایان نشست و توسکوت سوپشو خوردو دوباره برگشت روی کاناپه و خوابید 

 دو مردی که الان توی زندگیم بودن تواین لحظه هردوشون داغون بودن و به من پناه اورده بودن 

 یعنی من اینقدر تکیه گاه محکمی بودم ؟ 

 که تواین لحظه بهش تکیه کنم شماره بابارو گرفتم و وارد تراس شدم  چرا کسیو ندارم

 به جهنم که نصف شبه !!!

 من الان بابامو میخوام 

 +....الو بابا

 ....جانم -

 +....میشه بیام پیشت ؟ خیلی کم اوردم 

 ....منتظزتم-

 لباس پوشیدم و از خونه اومدم بیرون تاکسس گرفتم و به سمت خونه بابا رفتم 

 در زدم و منتظر شدم بابا درو باز کنه کلید داشتم ولی دلم میخواست الان بابا درو واسم باز کنه 

 +...اومدی 

 ....اره -

 روی صندلیایی که تو حیاط بود نشستیم 

 +....برایان دعوا کرده صورتش زخم شده بود 

 ....چیزیش نشده؟-



 +....نه الان توخونم خوابه 

 به توعادت داره به ماعادت نداره  .....برایان اینقدری که-

 +.....چون نباید به من جواب پس بده 

 ....من هیچوقت بهش سخت نگرفتم -

 +....باید میگرفتی بابا .

 ....اللن دیر شده -

 ....رزا-

 +....بله 

 ....اخرهفته اینده میخوایم یه مهمونی بگیریم توو برایانم باید باشین -

 +....امابابا 

 امسال رو باید باشین هردوتون به برایان هم بگو  .....مهمونی-

 +....باشه

 ....امشب اینجا میمونی ؟-

 +....اره صبح زود برمیگردم باید ببینم برایان چطوره 

 ....باشه سرده بیا بریم داخل -

 +....من میرم تواتاقم بخوابم 

 ....باشه شب بخیر -

 گونشو بوسیدم و وارد اتاق شدم

 گذاشتم و ازخستگی فورا خوابم برد سرم و روی بالشت 

 باصدای بابا بیدار شدم 

 +....رزا مگه نمیخواستی بری خونه 

 از جا پریدم 

 ....ساعت چنده -

 هست  ۶+....



 ....مرسی الان میرم -

 +....بیاصبحانه بخور 

 ....نه میرم خونه با برایان میخورم -

کسی گیر نمیومدکنی طول و عرش خیابون رو طی کردم تا یه صورتمو شستمو ازخونه اومدم بیرون هوا سرد بود و تا

تاکسی گیرم اومد نزدیک فروشگاه پیاده شدم و کمی خرید کردم و به سمت خونه رفتم درو باز کردم و وسایلو روی میز 

 گذاشتم برایان و کریس هردو خواب بودن قهوه درست کردم و چشمای قرمزمو واسه چنددقیقه بستم بلندشدم و کنار

 برایان نشستم اخم ظریفی بین ابروهاش بود و صورتش غرق درخواب 

 +.....برایان بلند شو صبحانه بخور باید پانسمانتو عوض کنم 

 چشماشو باز 

 +...صبح بخیر هنوز درد داری ؟

 باصدایی گرفته که ناشی از خواب بود گفت 

 ....بهترم -

 دارش کنم +....بلندشو صبحونه بخوریم کریسم اینجاست میرم بی

وارد اتاق شدم برخلاف انتظارم کریس بیدار بود باچشمایی که هنوز نم اشکو میتونستم توش ببینم بهم نگاه کرد و لبخند 

 کمرنگی زد شایدم فقط چیزی شبیهه لبخند 

 +....صبح بخیر 

 ....صبح بخیر ببخش دیشب مزاحمت شدم-

 لبه تخت نشستم و دستمو روی گونش کشیدم 

 به عنوان دوستت حساب کن راحت باش +....رو من 

 اروم لبمو بوسیدو بلند شد 

 +....میز صبحانه رو اماده کردم بیا صبحونع بخور 

 ....باشه -

 وارد اشپزخونه شدم و سه تا قهوه ریختم برایان و کریس باهم وارد شدن 

 +....برایان بابا گفت هردومون باید برای مهمونی اخر هفته بریم 

 م ....من نمیا-



 +....گفت امسال حتما باید هردومون باشیم

 ....دوباره چه نقشه ای توسرش داره -

 اخم کوچیکی کردم و گفتم 

+....درست صحبت کن اون پدرته ...فعلا بایدبه فکر زخمای صورتت باشی تا هفته بعد خوب شن یا یجوری پنهونشون 

 کنی میدونی که مامان چقدر رو ظاهر حساسه

 ری بحالش میکنم ....باشه یه فک-

 نگاهی به کریس انداختوگفت 

 +....دوست پسر جدیدت بی خانمانه ؟

 چشمامو گرد کردم 

 ....برایان-

 کریس به نقطه ای خیره شده بودو اصلا حواسش نبود 

 ضربه ای ب کتفش زدم و گفتم 

 +....بخور قهوتو یخ کرد

 برایان پوزخندی زد و به من خیره شد 

 کریس بلندشد و گفت

 ...رزا من باید برم +.

 ....باشه -

 کریس و برایان عملا همدیگه رو نادیده میگرفتن 

 از اشپزخونه بیرون اومدیم  گونمو بوسید و گفت 

 +....ممنون بابت دیشب 

 ....خواهش میکنم-

 +....برایان بیا پانسمانتو عوض کنم 

 اره بایه دردسر جدید میاد سراغمباغرغرای برایان پانسمانشو عوض کردم اونم رفت مطمعنادفعه بعددوب

 سراغ کمد لباسم رفتم باید لباسامو چک میکردم چیز جالبی ندیدم یعنی باید میرفتم خرید 



 +....خدای من اصلا حوصله مهمونی ندارم

روی تخت دراز کشیدم و به کریس فکر کردم اونقدرعاشق این دختربود که حتی بعد ازاین همه سال بادیدنش اینطور 

 یریخت بهم م

یعنی عشق اینقدر نابود کنندست ؟ اینقدر تلخه؟ کریس یه بار عاشق شده پس دیگه هیچوقت دوباره خودشو توی دام عشق 

 نمیندازه  بااون تجربه تلخش 

 یعنی رزا نباید انتظار داشته باشی کریس عاشقت بشع

 

 تاریک شده بود چقدر خوابیده بودم  نفهمیدم کی چشمام روهم رفت و خوابم برد باکرختی از خواب بیدار شدم هوا

صورتمو اب زدم و یخچالو باز کردم یه اب پرتقال بیرون اوردم و کمی مزه کردم گوشیمو برداشتم چندتا میس کال داشتم 

 و هفت تا پیام....

 پیامامو باز کردم همه از امیلی بود 

 "...کجایی....."

 دوتااز میس کالا کریس بود و بازم بقیش امیلی 

 اره امیلی رو گرفتم و روی صندلی نشستمشم

 +.....معلومه کجایی رزا چراهرچی زنگ میزنم جواب نمیدی 

 .....خواب بودم امیلی -

 +....رزا

 باصدای گریش به خودم اومدم 

 ـ....چیشده امیلی -

 +....رزا بیا بار باید باهات حرف بزنم 

 ....باشه زود خودمو میرسونم-

 و شلوارسورمه ای همراه با یه سوییشرت سفید تنم کردم و ازخونه اومدم بیرون کلاه و شالگردنی پوشیدم

سریع یه تاکسی گرفتم کرایه رو حساب کردم و وارد بار شدم امیلی گوشه ای نشسته بود و چشمای قرمزش ازاین فاصلم 

 معلوم بود 

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم دستشو گرفتم و گفتم



 +....چیشده امیلی 

 ترکید و توبغلم دوبارع شروع به گریه کرد بغضش 

 +....چیشده امیلی بگو دیگه

 ....مایک-

 +....چیشده 

 .....مایکو ازدست دادم-

 با شک بهش نگاه کردم باچشمای اشکی نگام کردلیوان ابی ریختم و دادم بهش 

 +...یکم اروم باش بعد توصیح بده ببینم چه اتفاقی افتاده!!!

 د تاتونست به خودش بیاد چنددقیقه ای طول کشی

سالم بود که پدرم دراثر یه تصادف جاده ای درگذشت با سن کمم اماباز تمام اون روزای سختو حس میکردم  8...._

مادرم یه زن جوون زیبا بود باچشمایی ب رنگ دریا که جذابیتشو دو برابر میکرد یک سالی گذشت تافهمیدم مادرم با یه 

و خونه نمیاورد امابعداز مدتی پاش به خونه باز شد مرد بدی بنظر نمیومد بامن مهربون بودو به مرد در ارتباطه اوایل اون

مادرم خیلی توجه میکرد تایه شب مادرم اومد پیشم و گفت که ویکتور بهش پیشنهادازدواج داده یه مراسم خیلی مختصر 

 گرفتن و ازدواج کردن

 

درم میشدم تنهافرقمون چشمامون بود چشمای مادرم ابی بود و چشمای من روز ب روز بزرگتر میشدم و بیشتر شبیهه ما

 من مشکی 

 

 همه چیز داشت خوب پیش میرفت تااینکه

 

 منتظر به امیلی خیره شده بودم امااون داشت به پشت سرم نگاه میکرد سرمو برگردوندم و مایک رو دیدم 

 

ی میکردن اخم عمیقی بین ابروهاش بود و خیره به جایی اشفته تر از همیشه با موهایی که با بی نظمی تمام خودنمای

 نامفهموم غرق فکر بود

 

 امیلی با چشمایی سرخ لباشو بهم میفشردو به مایک خیره شده بود 



 

 عشق اینقدر ویران کنندست؟!!!!

 ده ب کنجکاو بودم بدونم چیشدا که امیلی رو به تیمارستان کشونده اما نمیتونستم مجبورش کنم تا برام توضیح

 

 دستشو فشردم و اشکاشو پاک کردم 

 این عشق ارزششو داشت که براش بجنگن!!

 همه ی این اتفاقات تقصیر الفرد بود

 

 گرفتو به من خیره شدامیلی به سختی نگاهشو از مایک

بونی ر...همه چیز داشت خوب پیش میرفت تااینکه رفتار ویکتور تغییر کرد اون همیشه بامن مهربون بود اما جنس مه_

 کردنش عوض شده بود وقتی منو بغل میکرد حس خوبی بهم نمیداد لمس کردناش عادی نبود 

 

 حتی گاهی اوقات فکر میکردم نگاهش  عوض شده به بهونهای مختلف منو توی بغلش میگرفت 

 اماچشماش نگاهش حس بدی بهم میداد 

 

 ود به این مرد اعتماد کنه نمیتونستم این چیزا رو به مادرم بگم اون بعداز پدرم تونسته ب

 

 مدرسه میرفتم و بعدازاون توی اتاقم خودمو سرگرم میکردم تاحدممکن از اتاق بیرون نمیرفتم 

 

 اماویکتور به بهونهای مختلف میومد پیشم 

 

 وتااینکه یه شب وقتی خواب بودم کابوس دیدم و باجیغ از خواب پریدم مادرم وویکتور اومدن تواتاقمو سعی کردن من

 اروم کنن 

 



ساله بودم بعداز چنددقیقه مادرم رفت اتاق خودشون و گفت که میره بخوابه اماویکتور گفت میمونه  00یه دختر بچه 

 کنارم تا من بخوابم

 ویکتور کنارم دراز کشیدو گفت من کنارتم راحت بخواب

 و باز کردم چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم به سختی خوابم برد باحس دستی روی شکمم پلکم

 

دستای ویکتور روی شکمم بود و پتو از روم کناررفته بود سرمو برگردوندم طرف ویکتور چشماش خمار شده بود  اصلا 

 متوجه نبود که من میبینمش 

خودمو کشیدم بالا خواستم دستشو پس بزنم امادستشو گذاشت روی دهنم و بادست دیگش بدنم دستشو اورد بالا سمت  

 د دستامو قفل کر

 

بدنشو کشید روم بااون وزنش من نمیتونستم حتی تکون بخورم لباسمو کشید بالا و دستامو به تاج تخت بست و بالباسی ک 

 کنار تختم بود دهنمو بست 

 

 امیلی هق هق میکرد اشکاش کل صورتشو پوشونده بودن لیوان ابی براش ریختم ودادم دستش خورد 

 

 اشکاش و پس زد و ادامه داد

ون نگاهه هرزش لباساشو بیرون اورد و اومد روم هرچی تقلا میکردم نمیدید کل اون شب تاصبح من زیرش زجر ...باا_

کشیدم و با پستی تموم به من تجاوز کرد در اخرم لباساشو کرد تنش و بهم گفت اگه به کسی چیزی بگم مامانموول میکنه و 

 کاری میکنه که خودشو بکشه

 

تخت اومدم بیرون همه جای تنم کبود شده بود و دل درد و کمر درد شدیدی گرفته بودم لکه صبح اون روز بابدن درد از 

 های خون روی روتختی ریخته شده بود 

 

شدم و بادرد شستمش رفتم مدرسه و برگشتم شبیهه یه روح شده بودم کارم شده بود مدرسه رفتن برداشتمش و وارد حمام

 و گریه کردن 

 



 تور دیگه سمتم نمیومد فقط گاهی اوقات دور از چشم مامان ب بدنم دست میکشید دوماه گذشته بود و ویک

 

 شبها در اتاقمو قفل میکردم و باترس و لرز خوابم میبرد 

 یه شب خیلی خسته بودم و یادم رفت درو قفل کنم 

 

  بدنمو لمس کردنشروع کرد نیمهای شب با صدای بستن در بیدارشدم ویکتور توی اتاقم ایستاده بود اومد سمتمو

 

 احساس حقارت میکردم و باهرلمسش حالت تهوع میگرفتم

 بعدازاینکه کارشو کرد از اتاقم رفت بیرون دیگه گریه نمیکردم مثل یه جسم متحرک شده بودم 

 

 حتی دیگه ب لمس های گاه ب گاه ویکتور هم نمیتونستم واکنشی نشون بدم

 

معمول اومد سراغم و خواست باهام رابطه داشته باشه لباسامو بیرون اوردو  همه جیز برای من تموم شده بود یه روز طبق

 خودشو کشید روم تویه لحظه انگار یه شوک بزرگ بهم وارد شد 

 

هولش دادم و شروع کردم به جیغ زدن موهای خودمو میکشیدم و بلند جیغ میزدم مادرم خواب بود و باصداهای من 

 وارد اتاق شد 

 

 تور سعی داشت لباساشو بپوشه من لخت بودم وویک

 مادرم جلوی در اتاق ب این صحنه خیره شده بود و چیزی نمیگفت 

 نمیدونم اونولحظها چطوری گذشت فقط وقتی یادم میاد که چندتاپرستاراومدن و زدن امپولی بهم منو اروم کردن 

 

 منو اورده بودن تیمارستان یه دختر بچه چشمامو که باز کردم دستامو به تخت بسته بودن و روی یه تخت خوابیده بودم 

 



مادرم زندگی با ویکتور رو ترجیح داد و منواززندگیش حذف کرد و به همه دوستامون گفت که سعی داشتم شوهرشو از 

 چنگش در بیارم 

 

 سرشو بلند کردو نگام کرد 

 م و مشغول شدم ....دو سال بعد تونستم ازاونجا بیام بیرون به سختی تواون سن کم کار گیر اورد_

 

 بعدم اومدم توی بار و باتوومایک اشنا شدم هیچ خبری از مادرم ندارم 

یه نفر این داستانو برای مایک تعریف کرده اما نه حقیقتو اون گفته که من سعی داشتم شوهر مادرم رو از چنگش در بیارم 

 و وقتی ویکتور منو پس زده ازعصبانیت زیاد دچار  شک شدم و دیوونه شدم

 

 دستامو بهم زدم و گفتم

 +...مایک چطور وقتی اینهمه تورو دوست داره این حرفا رو باور کرده؟ اون باید بیاد حقیقتو از توبپرسه !!

 

 امیلی سرشو بلند کرده و گفت 

 ....اومد تاازم بپرسه امامن نخواستم ببینمش _

 باابروهای بالارفته بهش نگاه کردم و گفتم

 +...چرا؟!

 نگاه کرد و گفت به پشت سرم

....الفرد برادر بزرگتر مایک این اتفاق رو  بهش گفته بعدازاون اومد پیش من و گفت که اگه از مایک جدانشم به گوش _

رسانها میرسونه و این برای موقعیت مایک خیلی ضرر داره  در مورد حرفاش فکر کردم درست میگفت دور بودن از من 

 نخواستم حرفاشو بشنوم  برای مایک خیلی بهتره برای همین

 

 

 باحرص بهش نگاه کردم 



+....امیلی میفهمی جی میگی ؟اینکه دونستن حقیقت به ضرر مایک هست یانه رو توتعیین نمیکنی بذار مایک حقیقتو 

 بدونه تاخودش تصمیم بگیره که میخواد از توجدابشه یانه!!

 

 امیلی سرشو تکون داد وگفت 

 یکم فکر کنم ...لطفا چیزی بهش نگو باید _

 با زنگ خوردن گوشیم از کنار امیلی بلندشدم صدای اهنگ سرسام اور بود و مجبور شدم برم بیرون از بار 

 

 با دیدن شماره بابام جواب دادم 

 +...بله بابا؟

 ...مادرت میخواد قبل از جشن تووبرایان رو ببینه_

 سرمو به دیواری که رو به روم بود تکیه دادم و گفتم

 مشب نمیتونم بیام اونجا+....ا

 ....فردا بابرایان بیاین _

 +....خیله خب بابا شب بخیر

 گوشیو قطع کردم و به آسمون خیره شدم

 چه روزایی رو در حال گذروندن بودم 

 

 کریس و نامزد سابقش 

 مایک و گذشته امیلی 

 تام 

 برایان 

 ادم های زندگی چقدر پر دردسر بودن

 تام تنگ شده بود دلم برای دیوونه بازی های 

 



 حتی اعترافش پیش خودمم برام سنگین بود 

 دل من برای تام تنگ شده بود؟!!!

 وارد بار شدم و به سمت امیلی رفتم 

 +...امیلی بذار یکم فکر کنم اگه راه حل بهتری ب ذهنم رسید بهت میگم

 

ه ی کریس رو گرفتم بافکرایی ک ازش خداحافظی کردم و برگشتم خونه روی تخت ولو شدم گوشیمو برداشتم و شمار

 امشب اومده بود توذهنم.. فقط یه رابطه ی داغ میتونست مغزمو اروم کنه

 

 هرچی بوق خورد جواب نداد دوباره زنگ زدم و اینبار جواب داد

 +....کریس من الان بهت احتیاج دارم بیاپیشم 

 مکثی کردو گفت 

 ...خودمومیرسونم _

 ساله استرس داشتم انگار تاحالا هیچ وقت رابطه ای نداشتم  08سینم مثل یه دختر گوشیو قطع کردم و گذاشتم رو 

 

پوزخندی ب افکارم زدمو بلند شدم یه لباس خواب مشکی که روی قسمت سینش بندای ضربدری میخورد و باتور مشکی 

 به قسمت پایینش متصل شده بود پوشیدم

 

 م روتختی رو مرتب کردم و یه شامپاین بیرون اوردمکفشای پاشنه بلندم رو پوشیدم و موهامو بالا بست

 

 نمیخواستم اونقدری مست بشم که نفهمم دارم چیکار میکنم 

 توآینه خودمو چک کردم و با در زدن های متوالی یه نفر به سمت در رفتم 

 

 درو باز کردم و با تام رو به رو شدم ضربان قلبم بالا رفت و کف دستام یخ کرد 

 



یین به بالا روی تنم رد کرد و توی چشمام ثابت موند قد بلندی داشت و من بااون پاشنه بلندا قدم به گردنش نگاهشو از پا

 میرسید

 

 یه قدم اومد جلوو حالا دقیقا نفسام میخورو ب گردنش سرمو بلند کردمو بهش خیره شدم

 سرشو اورد کنار گوشم 

 نفس عمیقی کشیدم و عطرشو به عمق ریهام فرستادم 

 هرلحظه ممکن بود برسه و من و تام رو توی این وضعیت ببینه اما نمیتونستم خودم رو از تام دور کنم کریس

 

 گرمای نفسش به گوشم میخورد 

 ....یه چیزی رو توی خونت جا گذاشتم اومدم بردارم _

 کردم تا بتونم ازش دور شم با سر بهش اشاره کردم بیاد داخل تمام سعیمو

 ی رزا؟....منتظر کسی بود_

 +...کریس داره میاد 

 سری تکون داد و به وضوح اخمی که رو صورتش نشست رو دیدم

 

 و گذاشت توجیبشسمت اتاق خواب رفت و پشت تخت یه کارت رو برداشت 

 ....من دیگه برم _

و یه تای  نداختباهم به سمت دررفتیم و با باز کردنش با کریس روبرو شدم به منوتام کا کنار هم ایستاده بودیم نگاهی ا

 ابروشو بالاانداخت 

 

 ....تام!تواینجا چیکار میکنی؟_

 تام پوزخندی زدو گفت 

 +....نیومدم شبتون روخراب کنم یه چیزی اینجا جا گذاشته بودم برداشتم داشتم میرفتم 

 

 با کریس دست داد و از دررفت بیرون



 به سمت اشپزخونه رفتم و بطری آبو بیرون اوردم و خوردم 

 

 کردتای کریس دور کمرم حلقه شد و سرشو توی گردنم فرودس

 ....اووم چه بوی خوبی میدی رزا_

 توبغلش چرخیدم و دستامو دور گردنش حلقه کردم

 کریس به چشمام خیره شده بود اماانگار منو نمی دید 

 

 سرشو خم کردم وتوی موهام فرو کرد

 که کنارهم دراز کشیدیم هوا گرگ و میش شده بود

 

دخسته ای زدو تره ای از موهام رو که کنار صورتم افتاده بود انداخت پشت گوشم منو بین بازوهاش قفل کرد و شب لبخن

 بخیری زیر گوشم زمزمه کرد

 

 فشارروحی و خستگی جسمی ک داشتم نذاشت ب چیزی فکر کنم و زود خوابم برد 

 

داش خیلی ضعیف میومد کنجکاو شدم بدونم ک با صدای کریس که داشت با یه نفر صحبت میکرد چشمامو باز کردم ص

 داره باکی صحبت میکنه

 

 کریس::::::::::::::::::::::::

رزا بین بازوهای اروم خوابیده بود مژهاش بلندش توی هم گره خورده بودن و لبهاش ازشدت بوسهای من کبود شده 

 بودن 

 

 روی تخت بلندشدم و از اتاق اومدم بیرون باهمه ی تلاشی که کردم نتونستم بیشتر ازدوساعت بخوابم اروم از

 



شلوارمو پوشیدم و یه قهوه برای خودم درست کردم سیگاری ازجیب شلوارم بیرون اوردم و روشن کردم دودشو بیرون 

 دادم به  منظره روبروم از توی پنجره نگاه کردم 

 

 گوشیمو برداشتم و برای اریک پیام فرستادی 

 ...بیداری؟؟_

 

 د تاگوشیم توی دستم لرزید و زنگ خورد بادیدن اسم اریک جواب دادمو یکم از قهومو مزه کردم چنددقیقه ای ش

 ....اریک پیداش کردی؟_

 +....اره پیداش کردم 

 ....خب کجاست؟خونش کجاست؟_

 +....کریس این زن اصلا وضع خوبی نداره توی یکی از محلهای فقیر زندگی میکنه و تاجایی ک من میدونم شوهرش به

 اتهام دزدی چندماهی زندان بوده 

 

 دستی روی صورتم کشیدمو نفسمو کلافه بیرون دادم

 ...اریک ادرس خونشو واسم بفرست باید ببینمش _

 هنوز حرفم کامل نشده بود بادیدن رزا توی قاب در تعجب کردم و نگاهمو روی بدنش چرخوندم 

 اره کردم ک به سمتم بیاد بادیدن کبودی های روی بدنش پوزخندی زدمو با دوستم اش

 

پیرهن منو برداشت پوشید و درحین بستن دکمهاش اومدو روی پام نشست بعداز چندتا توصیه به اریک گوشیو قطع کردم 

 و به رزا خیره شدم 

 

 باصدای گرفته ناشی از خواب گفت 

 +...کیو میخوای ببینی 

 

 یکشیدم گفتمدستمو روی رونش گذاشتمو درحالی که انگشتامو روی پوستش م



 ....سامانتا نامزد قبلیمو _

 

 +...هنوز دوسش داری؟

این سوالی بود که خودمم نمیدونستم جوابش چیه شونه ای بالاانداختم و گفتم نمیدونم بوسه ای روی نوک بینیش کاشتمو   

 از روی پام بلندش کردم 

 

 حال این روزای من تلخ و سردرگمپنجره رو بستم و باقی قهومو خوردم تلخیش به دلم نشست تلخ بود مثل 

 

رزا رو از روی صندلی بلند کردم و دستمو زیر زانوش انداختم بردمش داخل اتاق گذاشتمش روی تخت و دکمهای لباس 

 رو باز کردم باصدای خوابالودی نکنی زیر لب زمزمه کردو خواست دستمو پس بزنه

 

سه انگیزش جلو چشمم بود اماوقتی نداشنم تابدونم یبار دزگه بالاخره دکمهاشو باز کردم ازتنش بیرون اوردم بدن وسو

 ازش لذت ببرم بوسه کوتاهی روی لبش گذاشتم و با پوشیدن لباس و برداشتن وسایلم از خونه زدم بیرون 

 

 درگیر بود که اگه سامانتا دوباره برگرده جوابم چیهسوار ماشین شدم وحرکت کردم ذهنم

 م دوباره بدستش بیارم یانهاگه شوهرش ازش جدابشه میتون

 رزا::::::::::::::

 صدای بسته شدن در که اومد چشمامو باز کردم  سرمو چرخوندم و بجای خالی کریس روی تخت خیره شدم 

 

 سوالای زیادی ذهنمو درگیر کرده بود 

 اگه یه روزی منم از زندگی کریس برم بیرون انقدر پیگیرم میشه؟

 انقدر بی تابم میشه؟

 

ی ب افکارم زدم توفقط یه هم خواب و با ترفیه درجه یه دوست دختر برای کریس هستی امااون دختر نامزدش پوزخند

 بوده کسی که باهم رویاهاشونو میساختن 



 

 از  روی  پاتختی کنارتخت گوشیمو برداشتم و برای برایان پیام فرستادم که ظهر بیاداینجا کار مهمی باهاش دارم 

 

 یان داشتم اگه میفهمید که میخوایم بریم خونه بابا پاشو حتی تا ده کیلومتری اینجا نمیذاشت باشناختی که از برا

 

 مجبور بودم اونو توی کار انجام شده قرار بدم 

 چشمای خستمو روی هم گذاشتم تا بتونم یکم بخوابم

 

 کریس::::::::::::::::

 

 کردم پرونده ی پیچیده ای بود و نیاز به تمرکز داشت پرونده ی یکی از مجرم ها رو بیرون اوردم و شروع ب بررسیش 

 

سرمو روی میز گذاشتم و چشمامو بستم خستگی نخوابیدن دیشب داشت خودشو نشون میداد و سرم بیش از حد درد می 

 کرد

 

 گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم اریک به صفحه گوشی خیره شدم

 

 ته احتمالا الان ادرس سامانتا رو میخواست واسم بفرس

 ضربان قلبم بالا رفته بود و با ذهنی از همیشه اشفته تر جواب دادم 

 

 ....آدرسو پبدا کردی ؟_

 

 +....بله پیدا کردم واست فرستادم 

 



 ...باشه ممنون _

 

+ ...کریس اونجا محله خوبی نیست بهت پیشنهاد میکنم تنها نری و اینکه باخودت چیز باارزشی نبر به احتمال زیاد 

 برش گردونی میدونی که دزدهای حرفه ای اونجا زندگی میکنننمیتونی 

 ...باشه ممنون_

 گوشیو قطع کردمو بین انگشتام شروع کردم چرخوندش

 

 سامانتا به من دروغ گفته بود اماهیچوقت حقش نبود همچین زندگی نصیبش بشه 

 

 پرونده رو دوباره باز کردم و سعی کردم اینبار باتمرکز بیشتری بخونمش 

 

 زا::::::::::::::ر

 غلطی زدمو و چشمامو باز کردم پرده کناررفته بود و نور خورشید چشممو اذیت میکرد 

 

یه چشمی خودمو روی تخت کشوندم و پرده رو کشیدم بلندشدم و با دیدن خووم توی اینه که بدون هیچ پوششی ایستاده 

 بودم پوزخندی زدم 

 

استفاده میکردم پوشیدم و از اتاق بیرون اومد وارد توالت شدم و صورتمو اب یکی از لباسای سایز بزرگمو که برای خواب 

 زدم از توی ایینه به خودم خیره شدم 

 

 قطرهای اب یکی یکی از روی صورتم سرمیخوردن و میریختن 

 چشمام اون هیجان قبل رو نداشت یه دختر پراز نگرانی رو توی ایینه میدیدم 

 

 رافیانش ناخواسته روش تاثیر گذاشته بود رزایی رو میدیدم که زندگی اط

 



 از توالت اومدم بیرون و نون تست رو برداشتم کمی نوتلا روش ریختم و مشغول خوردن شدم 

 

 تااون برایان زمان زیادی نمونده بود ظرف نوتلا رو داخل یخچال گذاشتم و سراغ کمد لباس هام رفتم

 

لوار موهام رو کنار گوشم بافتمشون سوییشرت و ش سورمه ای کنار گذاشتم با شلوار  سوییشرت لیمویی رنگی رو برداشتم و

 رو تنم کردم و منتظر برایان شدم 

 

 طولی نکشید که زنگ خونه به صدا دراومدو برایان با دسته کلیدی که بهش داده بودم وارد خونه شد 

 

به کرم پودر مخفی کرد تا مهمونی  زخمای صورتش بهتر شده بود و اون چندتایی که روی صورتش مونده بود میشد

 اخرهفته رو بدون غرغرای مامان بخاطر ظاهر برایان بگذرونیم

 

 ....جایی قراره بریم رزا؟یا مهمون داری؟_

 دستامو روی پام گذاشتمو گفتم 

 

 +....خودت چی فکر میکنی؟

 .....دوس ندارم به اونجایی ک توذهنمه فکر کنم _

 

 بریم خونه بابا +....درست حدس زدی میخوایم 

 نفسشو کلافه بیرون دادو با پاش روی زمین ضرب گرفت

 

 ....مهمونی اخرهفته رو قبول کردم امادلیل این دورهمی وسط هفته رو نمیفهمم_

 شونه ای بالاانداختم و گفتم 

مم کار م خود+....خودت میدونی که اگر بدون توبرم مامان چقدرعصبانی میشه پس بلندشو بریم قول میدم زود برگردی

 دارم 



 

ازنگاهش میتونستم بفهمم ک حرفمو باور نداره اما هردومون میدونستیم که راهی نیست تابتونیم از این ناهار اجباری فرار 

 کنیم 

 

 برایان ابی به صورتش زدو بعد از مرتب کردن موهاش باهم از خونه خارج شدیم 

 

 سی بمونیم سوار ماشین شدیم و برایان صدای اهنگو بلند کرد ماشین دوستشو اورده بود و مجبور نبودیم منتظر تاک

 

 از ادل سکوت بینمون رو بهم زدdon't you rememberاهنگ

 

When will I see you again 

 کی دوباره می بینمت؟

 

You left with no goodbye, not a single word was said 

 بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی

 

No final kiss to seal anything 

 بدون آخرین بوسه که همه چیز رو تموم کنه

 

I had no idea of the state we were in 

 اصلا نمیدونم توی چه وضعیتی بودیم

 

I know I have a fickle heart and bitterness 

 میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

 



And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم

 

But don't you remember, don't you remember 

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

 

The reason you loved me before 

 علت اینکه قبلا عاشقم بودی

 

Baby please remember me once more 

 یادت بیاد عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو

 

When was the last time you thought of me 

 آخرین باری که بهم فکر کردی کی بوده؟

 

Or have you completely erased me from your memories 

 یا کلا منو از توی خاطراتت پاک کردی؟

 

I often think about where I went wrong 

 ردمهمیشه به این فکر میکنم که کجا اشتباه ک

 

The more I do, the less I know 

 کارهای زیادی انجام دادم ولی کمتر چیزی یادم میاد

 

I know I have a fickle heart and bitterness 



 میدونم که قلب احساساتی و تلخ و شیرینی دارم

 

And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 و چشمان متعجب و یک سنگینی توی سرم

 

But don't you remember, don't you remember 

 ولی یادت نمیاد؟ یادت نمیاد؟

 

The reason you loved me before 

 علت اینکه قبلا عاشقم بودی

 

Baby please remember me once more 

 عزیزم خواهش میکنم یکبار دیگه منو یادت بیاد

 

Ohhhh 

 اوووه

 

دم و صورت کریس وقتی داشت از سامانتا حرف میزد جلوی چشمم نقش این اهنگ رو باتمام وجودم احساس میکر

 بست!!!

 

 چقدر سوال بی جواب توی ذهنم بود 

 چرا کریس رو تنها گذاشت!!!

 انقدر توی افکارم غرق شده بودم اصلا گذر زمان رو حس نکردم 

 



بال پدر مادرمون مواجه شدیم برایان باصدای برایان که اسممو صدا میزد پیاده شدم باهم به سمت خونه رفتیم و بااستق

بالبخندی ک مصنوعی بودنش رو هممون متوجه شدیم سلام کرد و رفت داخل منم بعد از بوسیدن گونه هردوشون وارد 

 خونه شدم

 

 منو برایان کنار هم نشستیم و مامان بابا رو به رومون 

 

 بابا دستی بین موهای جوگندمیش کشید و رو کرد به برایان و گفت:

 

 در شان خانوادمون باشه مهمونی اخر هفته خبر داری ازت میخوام جوری رفتار کنی ک....از_

 

 برایان درجواب بابا فقط سری تکون داد و مشغول بازی با انگشتای دستش شد 

 

 فضای بینمون خیلی سنگین شده بود لبخندی زدم و گفتم 

 ....بابا مهمون های جشن کیا هستن؟میشناسمشون؟_

 

 از اینکه بابا جواب بده مامان گفت: قبل

 

+...تعدادی از مهمونا رو میشناسی تعدادیشون رو اولین باره که میبینی اماتومیتونی اونجا یه پارتنر خیلی خوب برای 

 خودت پیدا کنی

 سرمو برگردوندم وزیر لب گفتم

 +....عمرا اگه من از بین اون مهمونای سفارشی شما کسیو انتخاب کنم 

 

اب بابا فقط لبخندی زدم و بلند شدم همراه مامان میز ناهار رو چیدم لیوانارو از داخل کابینت بیرون اوردم و روی در جو

 میز گذاشت 

 



 مامان تکیه داد به دیوار و گفت:

 +....چیشده رزا حس میکنم مثل همیشه نیستی 

 

 سعی کردم لبخندی مثل همیشه بزنم به سمتش رفتم و گفتم 

 مامان یه مشگلی برای امیلی پیش اومده یکم ذهنمو درگیر کرده  ...چیزی نیست_

 

 باشه ای گفت و بابا و برایان رو صدا کرد

 ناهار رو تو سکوت خوردیم و من هرسه تاشونو فرستادم توی سالن و مشغول جمع کردن میز شدم 

 

 احتمالا توی اتاقشون بود  دستامو شستم و وارد سالن شدم بابا طبق معمول روی مبل خواب رفته بود و مامان

 

وارد اتاق مشترک خودم و برایان شدم چندسالی میشد که دیگه هیچکدوممون اینجا زندگی نمیکردیم و فقط گاهی با 

 اصرار مامان میومدیم

 

 برایان روی تخت نشسته بود با یه لبخند بزرگ داشت چیزی رو با گوشیش نگاه میکرد 

 

 ا ببینم به چی نگاه میکنه کنجکاو شدم و سرمو بردم جلوتر ت

 با دیدن ویدیوی کوتاهی که از گوشی پحش میشد چشمام گرد شد و ناخواسته هین بلند کشیدم

برایان که اصلا متوجه حضورم نشده بود با صدای بلندم از جا پریدو گوشی از دستش افتاد سریع گوشیش و گرفتم و پشت 

 سرم بردم 

 

 همچین کاری کردی؟ .....برایان توواقعا با یه دختر_ 

 لبخندی که از دیدن اون ویدیو روی صورتش بود و به زحمت جمع و جور کرد و گفت 

 

 نکش ؟ +....مگه نگفتم توکارای من سرک



 گوشیشو بهش دادم و گفتم 

 مویی روی سرت باقی نذاشته بودم .....اگه من جای اون دختره بودم تاالان هیچ_

 

 شونه ای بالا انداخت و گفت 

 .....فعلا که توجاش نیستی _

 

روی تخت خودم دراز کشیدم و گوشیمو بیرون اوردم دوتا پیام داشتم خواستم ببینم از طرف کیه اما برایان صدام کرد 

 گوشیمو قفل کردمو برگشتم سمتش 

 

خالی  .....اون دختره خودش کاری کرد که من جلوی همه ضایع بشم منم در عوض همه ی اون یخ و اب رو توی یقش_

 کردم 

 

 اخمی کردم و گفتم 

 +....اما توتنها اینکارو نکردی 

 پوزخندی زدو گفت 

....یه سرگرمی کوتاه مدت بود فقط سه تا بطری روش خالی کردیم یکی روسرش یکی تویقش سرشو برگردوند و گفت _

 و یکیم توی شلوارو لباس زیرش 

 

 طوری تونسته طاقت بیاره چشمام از تعجب گرد شده بود تواین هوای سرد واقعا چ

 

 پوزخندی زدو گفت 

  ا متوجه نشد ....انقدر بدنش بی حس شده بود که اصل_

 

 +....برایان این کارتون اصلا درست نبوده اگه از سرما بلایی سرش میومد چی 

 



 ....فعلا که نیومده _

 بعدم چشماشو بستو پتو رو کشید روی سرش

 ت خونه بخوابم منم چشمامو بستم و سعی کردم تو سکو

 

 نفسمو بیرون دادم و چشمامو باز کردم هوا تاریک شده بود اوه چقد خوابیده بودم 

 

 دستمو روی بازوی برایان گذاشتم و چندبار تکونش دادم تابیدار شد 

 

 باهم بیرون رفتیم مامان و بابا توی سالن نشسته بودن و میوه میخوردن 

 "کجایی"د ققط نوشته بود کردم الکس یه پیام داده بوگوشیمو چک

 

 به سمت مامان رفتم و تکه ای از سیب سبزی که توی بشقابش بود رو برداشتم و خوردم 

 

 گونشو بوسیدم و بلند شدم 

 ....مامان من دیگه باید برم _

 

 از باباهم خداحافظی کردمو از خونه اومدم بیرون برایان هم سوار ماشین شد و رفت 

 

کلاه سوییشرتمو روی سرم انداختم برای مهمونی اخرهفته لباس نداشتم تنهاهم نمیتونسم برم  قدم هامو تند کردم و و

 برای خرید 

 

 زنگی ب امیلی زدم و ازش خواستم باهام بیاد 

وارد پاساژ خرید شدیم  یه لباس شب مشکی چشممو گرفت یقش باز بود و روی کمر تنگ میشد و یه چاک از روی رونم 

 میخورد

 



 دم و باهم از پاساژ اومدیم بیرون همونو خری

 باامیلی داشتیم به یکی از رقاصه های کنار خیابون نگاه میکردیم که چشمم خورد به الفرد که داشت ب سمتمون میومد

 دست امیلی رو گرفتم و بانگرانی نگاهش کردم هنوز الفرد رو ندیده بود 

 

م ر نرفته بودیم که دست یکی رو شونم نشستو با شدت کشیددستشو کشیدم و خواستم از اونجادورش کنم چندقدمی  بیشت

 عقب 

 

بااخم برگشتم عقب و شونمو لمس کردم الفرد با چشمایی ک قرمز شده بود روبرومون ایستاده بود و بهمون خیره شده 

 بود امیلی رو فرستادم پشت سرم و جلوش ایستادم 

 

 ....چرا اینطوری میکنی ؟ مگه دیوونه شدی؟_

 ی که پراز خشم بود گفت با چشمای

 +....تودخالت نکن باتو کاری ندارم 

 دستشو دراز کرد و خواست امیلی رو ببره دستمو روی سینش گذاشتم و هولش دادم 

 

 دست امیلی رو گرفتم و دویدم هیچ مقصدی نداشتم فقط میدویدم 

 برگشتم و پشت سرم نگاه کردم الفرد داشت پشت سرمون میومد 

  داد زدم و گفتم

 ....امیلی داره میاد زود باش _

 

 سرعتمونو بیشتر کردیم و ازبین جمعیتی ک با تعجب بهمون خیره شده بودن رد میشدیم 

 

 دستشو کشیدم و پشت صندوق هایی که کنار یه مغازه بود قایم شدیم دستمو روی دهنم گذاشتم و پشت دیوار قایم شدیم

 

 و وقتی از نبودن الفرد مطمعن شدم بیرون اومدیم نمیدونم چقدر پشت دیوار نشستیم سرکی کشیدم



 

 تاکسی گرفتم و رفتیم خونه ی من 

 امیلی روی مبل نشست و گفت 

 ....چی از جون من میخواد ؟چراراحتم نمیذاره؟ _

 شونه ای بالاانداختم و گفتم 

 

 +....هرجادیدیش فقط فرار کن خودش خسته میشه میره

 

 نفس خسته ای کشیدو گفت 

 ش کن اینم یجوری بالاخره شرش کم میشه....ول_

 

 قهوه رو جلوش گذاشتم و گفتم 

 +....دو روز دیگه مهمونی داریم میای باهام؟

 ....نه میخوام دنبال یه کار پاره وقت بگردم لازم دارم _

 

 +....باشه هرطورراحتی

اهار نخورده بودم و برای شام یه میلی شبو خونه ی من گذروند و فرداش  توخونه موندم و یکم خونه رو مرتب کردم ن

پیتزا سفارش دادم  انقدر گرسنه بودم زود تمومش کردم  وارد اتاق شدم و لامپارو خاموش کردم و خوابیدم این چندروز 

 رو از بار مرخصی گرفته بودم از شدت خستگی زود خوابم برد 

 

اد دم چندتا حرکت یوگایی که از سرچ اینترنت یصبح زودتر از همیشه بیدار شدم صورتمو شستم و یه صبحونه مختصر خور

 گرفته بودم انجام دادم و تی وی رو روشن کردم و روی صندلی نشستم 

 

یکی از مسابقه هایی که دوست داشتم شروع شد چندساعتی وقتمو گذروندم و یه چرت عصرانه زدم تا برای شب سرحال 

 باشم 



 

کشیدم چشمامو از همیشه بیشتر ارایش کردم و رژلب ماتی روی لب هام لباسامو بیرون اوردم و کرم بدنو روی شونهام 

 کشیدم یه برق لب روی لبام زدم و ارایشمو تکمیل کردم 

 

موهامو اتو کردم و یه بافت کنار موهام زدم لباسی که با امیلی خریده بودم رو پوشیدم و کفش های پاشنه بلندم رو پام 

 کردم 

 

اما خب ما میزبان بودیم و مامان گفته بود زود بیاین یه شال زمستونه روی شونهام انداختم شب بود یکم زود بود  ۷ساعت 

گوشبمو برداشتم و یه ماشین گرفتم  کیف دستی کوچولوی مشکیمو هم برداشتم و اخرین بار خودمو توی اینه چک کردم 

 همه چیز عالی بود 

 

 مهمونی اونجا بود رفتیمبااومدن ماشین از خونه بیرون رفتم و به سمت باغی که 

 میزا رو چیده بودن مامان موهای کوتاهشو دورش ریخته بود بااینکه سنش بالا رفته بود اما هنوزم خیلی جذاب بود 

 

 بابا یه کت طوسی رنگ پوشیده بود که به رنگ چشما و موهای جوگندمیش خیلی میومد 

 

کم کم داشتن میومدن هوا سرد بود واسه همین یه سقف شیشه روی یکی از صندلی هانشستم باغ خیلی بزرگی نبود مهمونا 

 ای روی  محوطه باغ بود و سیستم تحویه و بخاری های بزرگ اطراف باغ برای گرم کردن هوا گذاشته بودن 

 

 بخاطر سقف شیشه ایه باغ اسمون قابل نگاه کردن بود امشب هواصاف بودو چندتادونه ستاره توی اسمون بود 

 

میز کنارتر بادخترا مشغول بود و حسابی داشت برای خودش کلاس میذاشت یه پیرهن مشکی بایه شلوار برایان چند 

 طوسی پوشیده بود یه ساعت مارک گرون قیمتم پوشیده بود که احتمالا از دست کسی قاپیده بودش

 

 دن فضای باغ تاریک بودو با هالوژن های رنگی سن رقص و میزهای اطرافش رو کمی روشن کرده بو

 



 یکی از نوشیدنی ها رو برداشتم و مزه کردم دست کسی روی شونم نشست برگشتم و با بابا روبرو شدم 

 

 +...بله بابا؟

 

 ....میخواستم با یه نفراشنات کنم _

 

سرمو تکون دادم و ب گفتن باشه ای اکتفا کردم توجه ای ب حرف بابا نکردم روی صندلی پایه بلندی ک کنار میز بود 

 نشستم 

 

 با نشستن دستی روی رونم به خودم اومدم سرمو چرخوندم و با دیدن کسی که کنارم نشسته بود تعجب کردم

 ا تعجب بهش نگاه کردم انگار از چشمام سوالمو فهمید 

 +....پدرت دعوتمون کرده بود نمیدونستم که تو دخترشی 

 

ون پام بود و با انگشتاش خطای فرضی روی سرمو تکون دادم و به پیست رقص نگاه کردم دست تام همچنان روی ر

 چرخوندمو بهش نگاه کردم میکشید سرمورونم

 

 بود انگار داشت به چیزی فکر میکرد دستش روی پام بود اما نگاهش جایی دیگه بودو اخماش توهم

 

 دستمو روی دستش گذاشتم و گفتم 

 ....به چی فکر میکنی ؟!تام _

 

 کشید بیرون نگاه کرد دستشو اززیر دستمستش بودروی دچرخوند و به دستم کسرشو

 +....مهم نیست

 

 همین لحظه بابا اومد تام بلند شد و باهاش دست دادو گفت 



 

 ....مهمونی خیلی قشنگیه _

 باباتشکرکردوگفت 

 +....شماباهم اشناشدین یا...

 

 قبل ازاینکه حرف بابا تموم شه گفتم 

 بابا میشناختیم +....منو تام از قبل همو

 

 سرشو تکون داد و با لبخندی از پیشمون رفت 

 تام سرش توگوشیش بودو گاهی هم به پیست رقص نگاه میکرد 

 

 به طرفم برگشت و گفت 

 نمیشی ....کسیو تواین مهمون نمیشناسم براهمین پیش تونشستم اذیت ک_

 +....نه راحت باش 

 

کی کاملا برعکس کریس که موهای طلایی و چشمای عسلی به تام خیره شدم شونهای پهن و گردن بلند و موهای مش

 داشت 

 

 شدم فک مردونه و لب هایی که به صورتش خیلی میومد نگاهمو بالااوردم و باهاش چشم توچشم

 

 نگاهش از عمق وجودم گذشت ... 

 +....چیه؟چیز عجبیبی توی چهرم دیدی؟

 

 ....حوصلم سررفته بود فقط یکم ب تونگاه کردم _



 

 بالا انداخت و گفت  ابرویی

 +....یکم؟ 

 چشمامو چرخوندم و جوابشو ندادم

 از روی صندلی بلند شدم درحالی ک لباسمو درست میکردم گفتم 

 

 یکم توی باغ قدم بزنم میای ؟+....میخوام

 

 بدون حرف بلند شدو کنارهم شروع ب راه رفتن کردیم 

 

پشت باغ لامپای کمتری بودن و تاریک تر بود تام همچنان گوشی توی دستش بود و مشغول بود به نیم رخش نگاه کردم و 

 گفتم 

 

 +....ازوقتی اومدی با گوشیت مشغولی !!!دوس دخترته؟ 

 

روی  امپوزخندی زدو گوشیشو گذاشت توی جیبش از قسمتش سر پوشیده ی باغ اومدیم بیرون باد ملایمی اومد و موه

 صورتم ریخت 

 

 سرمو تکون دادم تاموهام از روی صورتم کنار بره دنباله ی لباسم اومد زیر پامو بین زمین و هوا معلق شدم 

 

 دست تام رو چنگ زدم و ثانیه ی اخر دستای تام دور کمرم پیچیده شدو صدای گرم و مردونش توی گوشم پیچید

 

 بگیری مواظب راه رفتنت باش ....خانوم کوچولو بجای اینکه امار منو _

 



بلندم کرد لباسمو بالا گرفتم و به تام نگاه کردم دستشو دور کمرم حلقه کردو مجبورم کرد راهی ک داشتیم میرفتیم رو 

 ادامه بدم 

 

گردنم حس میکردم جای دستاش روی کمرم گر گرفته بود و من گیج و منگ بدنم داغ بود هرم نفسای داغش هنوز پشت

 بودم 

 

 نگار اولین بار بود که تام منو لمس میکرد یاد اولین باری ک دیدمش افتادم و بوسه ای ک زوری ازم گرفته بود ا

 

باد  که روی لباش بود غافل گیر کرد ب نیم رخش نگاه کردم و چشمام روی لباش ثابت شد همین لحظه تام برگشتو نگاهمو

 ن بهم گره خورد و انگار زمان متوقف شدسردی میومد اما من از گرما داشتم میسوختم نگاهمو

 

 ام:::::::::::::

چشمام روی چشماش ثابت شد دوباره نگاهم روی لباش لغزید فشار انگشتامو ناخواسته روی کمرش بیشتر کردم و 

 کشیدمش سمت خودم 

 

رو بین موهاش فسرمو بین موهاش فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم عطر موهاش توی مشامم پیچید دستمو بالا اوردم و 

 کردم بوسه ای زیر گوشش زدم و ب صورتش نگاه کردم 

 

چشماشو بسته بود و لباش نیمه باز بود کمرشو به خودم فشردم و دستمو پشت گردنش قفل کردم لبامو روی لباش گذاشتم 

 و انگار موجب از گرما وارد بدنم شد 

 

م چرخوندمش و چسبوندمش ب دیوار لباشو بین لبام گرفتم و بی اولش یه بوسه اروم بود اماالان دیگه نمیتونستم اروم باش

 تاب بوسیدمش

 

با صدای پایی ک ب سمتمون اومد از رزا جدا شدم و ب سمت صدا برگشتم با دیدن پسر جوونی که اسم رزا رو صدا میکرد 

 دستای رزا  از دستم جدا شد 



 

 رزا::::::::::::::

 لبام نشست اولش یه بوسه اروم بود و بعد انگار یه جریان برق وارد بدنم شد بوسه ریزی زیر گوشم نشوند و لباش روی 

 

م حتی مشغول بوسیدنم شد انقدر توی شک بودتش روی کمرم بیشتر شدولبامو بین لباش گرفته بود و میبوسید فشار دس

 نتونستم عکس العملی نشون بدم 

 

 شو حس کنم گیج و گنگ ب تام خیره شدم ازم جدا شدو من با چشمایی که خودمم میتونستم خمار بودن

 

 صدای برایان رو میشنیدم ک داشت اسممو صدا میکرد دستمو از دستای تام بیرون اوردم و ب سمت برایان رفتم

 

 ....معلومه توکجایی رزا؟؟؟ اون مرد کیه؟_

 دستشو کشیدم و گفتم 

 

 +....مهم نیست...بیا بریم 

 ایستادم وارد سالن شدیم و کنار  یکی ازمیزا 

 

انگشتمو روی لبم کشیدم و بایاداوری چنددقیقه پیش کل وجودم داغ شد  نگاهمو چرخوندم نگاهه مشکی و داغشو که بهم 

 نزدیک میشد دیدم

احساس کردم لبخند زد اما توکسری از ثانیه اخماشو کشید توهم و کنارم ایستاد سعی کردم عادی رفتار کنم و به روی 

 غ شدم خودم نیارم ک چقدر دا

 

 ....اون پسری ک اومددنبالت کی بود؟؟؟_دستشو روی میز گذاشت و برگشت طرفم 

 

 به رو به روم خیره شدم و بدون نگاه کردن ب تام گفتم 



 +....برایان برادرم 

 سرشو تکون داد و نگاهشو از روی صورتم برداشت نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اکسیژن و به ریهام برسونم

 

 اون ریهام پراز عطر تام شدو انگار بدنم توی کوره ای از اتیش بود  اما به جای

 

 کمی از میز فاصله گرفتم تا بتونم یکم از حرارت بدنم کم کنم اما دستای تام دور کمرم حلقه شدو ب خودش نزدیکم کرد

 

 سرشو توی گودی گردنم فرو کرد 

 

ه جدا شم اما عقلم میگفت درست نیس این ک توبغلشم اینک این رابطه درست نبود قلبم داشت کنده میشد نمیتونستم ازش

 الان دلم میخواد ببوسمش درست نیست

 

 دستمو روی بازوش گذاشتم و باصدایی که خودمم ب زور میشنیدم گفتم 

 

 +....نکن 

 لباشو کنار گوشم برد و گفت 

 

 ....من ک کاری نکردم _

 

 نگاهشو بالااورد و توچشمام زل زد 

بوسید و ناخوداگاه بستم اما به جای لمس لباش لاله ی گوشموو گاز گرفتم نگاهش روی لبام افتاد چشماموناخواسنه لبام

 ازم دور شد

 

 میکردچشمامو باز کردم و نفسمد بیرون دادم دستام داغ بود و حرارت لباش روی گردنم داشت دیوونم

 



 دست برایان رو گرفتم و رفتیم وسط پیست رقص 

 

 حرکت میکردیم فکرم مشغول بود  هماهنگ بااهنگ 

 

 حس من ب تام !!!

 نمیخواستم قبول کنم حسی بهش دارم !اصلا ندارم این فقط یه حس زود گذر بود 

 

بخاطد اتفاقی که امشب افتاد اخم کردم و زبر دست برایان چرخیدم اهنگ تموم شدو بوسه ای روی گونش کاشتم و ازش 

 جدا شدم 

 

 بیرون اوردم و با دستم یکم ماساژش دادم بخاطر پاشنه بلند بودنشون پام درد گرفته بود کم کم مهمونا رفتن کفشمو 

 

 بعداز رفتن همه مهمونا از بابا و مامان خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه رفتم 

 

عی کردم تکون دادم و سچشمامو بستم و سرمو به بالشتک ماشین تکیه دادم صحنهای بوسه امشب توذهنم تداعی شد سرمو 

 فکرمو منحرف کنم 

 

 روبروی اپارتمان رسیدیم پولشو حساب کردم و پیاده شدم دنباله لباسمو بالا گرفتم  و کلیدمو بیرون اوردم

 

 سرمو بلند کردم و بادیدن تام پشت در سرجام ایستادم

 گفتم  گاهمون بهم گره خورد و درهمون حال به سمت درخونه رفتم رو به روش رسیدم و

 

 +....سلام اینجاچیکارداری؟

 

 شونه ای بالاانداخت و گفت 



 

 ....همینطوری خواستم بهت سربزنم _

 +...امامنوتو نیم ساعت پیش هم رو دیدیم 

 

 تره ای از موهام رو که روی صورتم افتاده بود کنار زدو گفت

 

 ....نمیخوای دعوتم کنی بیام داخل؟_

 رو باز کنم میتونم دعوتت کنم +....اگه بری کنار و من بتونم د

 

 تام کناررفت و کلیدو وارد در کردم دستای تام روی دستام نشست و نفسای داغش گردنم رو قلقلک میداد 

 

 دستم رو اززیر دستاش بیرون کشیدم و گفتم 

 

 +....بیاداخل 

یخواست اتفاقای امشب رو به روی وارد شدم و بدون اینکه منتظر تام بمونم وارد اتاق شدم یه حسی تهه قلبم بود که نم

 خودم بیارم 

 

 نفس عمیقی کشیدم و بعداز عوض کردن لباسام از اتاق بیرون رفتم ب تام ک پشت پنجره ایستاده بود خیره شدم 

 

 هیچ توضیحی برای اتفاقی که بینمون افتاد نداشتم دستم و روی شونش گذاشتم سرشو چرخوندو بهم نگاه کرد 

 

 گذاشتم و گفتم دستامو روی سینم 

 

 +...نگفتی چرااومدی اینجا؟؟؟



دکمه بالای لباسشو باز کرد و دستی بین موهاش کشید کمرمو گرفتو کشید سمت خودش چشماشو بستو سرشو به سرم 

 چسبوندو گفت 

 

 ....دلم برات ت.._

 

 ادامه جملش توی صدای زنگ گوشیم پیچیدو ناتموم موند 

 

 وشیم رفتم با دیدن اسم کریس ناخوداگاه با اضطراب ب تام خیره شدم به اجبار ازش جداشدم و به سمت گ

 

 بااخم بهم نگاه کرد و به سمتم اومد بادیدن اسم کریس نفسشو کلافه بیرون داد 

 

 زنگ گوشی قطع شد تام دستشو مدام پشت گردنش میکشید  

دارم اماتام با گام بلندی خودشو بهم با زنگ خوردن دوباره گوشی نگاه هردومون روی گوشی افتاد خواستم گوشیو بر

 رسوند 

 

 بدون لحظه ای مکث لباشو روی لبام گذاشت دستشو توی موهام فرو کرد و منوبوسید 

 یه بوسه داغ و پرحرارت چشمامو باز کردم تام ازم جدا شدو و بانگاه عمیقی ب چشمام فوری از در خونه زد بیرون

 

 بی اختیار بغض کرده بودم چرا پسش نزدم !!! روی مبل نشستم و سرمو بین دستام گرفتم

 بغضمو قورت دادم و باصدایی ک از فشار تحمل بغض توی گلوم دورگه شده بود به گوشی جواب دادم

 

صحبت کوتاهی با کریس کردم و گوشی و انداختم اونور رفتم توی تخت و سعی کردم بخوابم اما همش صحنه ی  بوسیدن 

 تام میومد جلوی چشمم

 

 رو روی صورتم فشار دادم و بعد از کلی غلط زدن توی خواب بالاخره خوابم بردپتو 



 

 چشمامو باز کردم و از روی پاتختی گوشیمو برداشتم نگاهی ب ساعت کردم و از روی تخت اومدم پایین

 

اب گلومو  گلوم به شدت درد میکرد اب دهنمو به سختی قورت دادم بطری اب رو از یخچال بیرون اوردم و خوردم سردی

 اذیت میکرد بطریو گذاشتم تویخچال 

 

صندلیو عقب کشیدم و نشستم سرمو روی اپن گذاشتم احساس گرما میکردم حس میکردم تنم داره توی کوهی از اتیش 

 میسوزه

 

 لرزی ب تنم افتاد پتورو اوردم و دور خودم پیچیدم و روی مبل افتادم 

 

بود بابا و مامان الان بحاطر مهمونی دیشب خسته هستن و قطعا  گوشی رو برداشتم و به کریس زنگ زدم خاموش

 هیچکدوم نمیتونن بیان از من پرستاری کنن برایان هم که اصلا بلد نیست 

 

 یه لحظه از این حس تنهایی دلم گرفت باهمه ی شلوغی اطرافم چقد تنهابودم 

 

 الان ک نیاز داشتم یکی پیشم باشه چقدر هیچکسو نداشتم 

 

برداشتم و جلوی بینیم گرفت و عطسه کردم با تنی کوفته بلندشدم و یکم سوپ برای خودم درست کردم بعداز  دستمالو

 خوردن سوپ دوباره روی مبل دراز کشیدم و نفهمیدم کی چشمام گرم خواب شد

 

دم مون با حس خیسی روی صورتم چشمامو باز کردم ناله خفیفی کردم و خواستم بلند شم اما با سوزش دستم سرجام

 نگاهی ب دستم کردم که یه سرم بهش وصل بود 

 

 هیچی یادم نمیومد نگاهمو اطراف اتاق چرخوندم و با اومدن فردی که وارو اتاق شد چشمام گرد شد



 چند بار پلک زدم لیوان اب پرتقالو داد دستم و گفت

 +....انقدر چشاتو اینجوری نکن من واقعیم 

 گلوم درست بشه و گفتم یکم از اب پرتقال خوردم تا خشکی 

 

 ....تواینچاچیکار میکنی ؟_

 از شنیدن صدای گرفته و خش دارم خودمم تعجب کردم 

 

 تام کنارم روی تخت نشست و گفت

+...میخواستم باهات حرف بزنم زنگ زدم گوشیت جواب ندادی اومدم پشت در خونت جواب ندادی دوستت امیلی هم 

 م و بیام داخل خبری ازت نداشت مجبور شدم درو بشکن

 

 دستمال خیسی که روی پیشونیم بود رو برداشتو سوزن سروم رو از دستم بیرون کشید 

 

 +....بهتری؟

 سرمو تکون دادم وگفتم 

 ....بد نیستم _

 چشمام رو بستم و دوباره روی تخت دراز کشیدم 

 

 ....ساعت چنده تام؟_

 +....یه ربع مونده به هفت

 

ی اینه ایستادم صورتم رنگ پریده بود و به طرز فجیعی شلخته بودم از توی اینه نگاهم به تام از روی تخت بلند شدم و جلو

 افتاد 

 

 با یه پوزخند گوشه لبش به من خیره شده بود 



 همونطوری که از توی اینه بهم خیره شده بودیم گفتم 

 

 ...چیه خوشگل ندیدی ؟_

 اخم مصنوعی کرد و گفت 

 ت کار میکنه +...توی بدترین شرایطم زبون

 شونه ای بالاانداختم و گفتم 

 

 ....همینه ک هس _

 موهامو شونه کردم با حلقه شدن دستایی دور کمرم ب خودم اومدم

 چشمانو بستم و عطرتام رو تاعمق وجودم فرستادم 

 چشمامو باز کردمو و از توی اینه بهش خیره شدم 

 

 س میکردم استخونام خورد میشه جوری دستاشو دور کمرم قفل کرده بود که هرلحظه احسا

 

 سرمو چرخوندم و حالا لبامون مماس همدیگه قرار گرفتن 

 

 تام قد بلندی داشت و برای بغل کردن من خم شده بود و حالا صورتامون روبروی هم بود 

 

 حرفی که میخواستم بزنم از یادم رفته بود  و حالا فقط صورت تام توی ذهنم بود 

 

 لغزید و بادستای گرمش پوست سرد کمرم رو لمس کرد دستای تام روی کمرم 

 

 اروم اروم دستشو روی کمرم حرکت میداد دستمومشت کردم تاجلو نبرم و لمسش نکنم 

 



 چراانقدر سردر گم شده بودم

 

 انقدر با خودم کلنجاررفتم تا دستمو بالا اوردم و گذاشتم تخت سینش و از خودم دورش کردم

ن دستام گرفتم نمیتونستم حتی به تام نگاه کنم اسم این اتفاقی که بینمون داشت می افتاد رو روی تخت نشستم و سرمو بی

 نمیدونستم چی بذارم 

 

 قطره اشک سمجی از گوشه چشمام روی صورتم افتاد 

 تام همونطوری وسط اتاق ایستاده بود نه من حرفی میزدم نه اون 

 

 شایدم هیچکدوم هیچ توضیحی نداشتم 

 

 ::::::::::::::::::::::تام:::::::

 دستمو روی پوست کمرش لغزوندم و صورتمو بین موهاش فرو کردم

 زمان و مکان از دستم دررفته بود دستمو دور کمرش گره زدم و صورتمو ب سمت لب هاش بردم 

 

 اما بادست رزا ک روی سینم نشست و منو از خودش دور کرد ب خودم اومدم

 

 کشیدم رزا روی تخت نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته بود  چشمامو بستم و دستی روی صورتم

 

 نه میتونستم برم بیرون نه میتونستم بمونم پیشش دلم میخواست برم بغلش کنم برای همیشه برای من باشه پیش من باشه 

 

 قدمی جلوگذاشتمو اما پشیمون شدم و برگشتم کلافه شده بودم 

 

 ختر کریس بود امامن الان توخونش بودم و سعی داشتم ببوسمش گیج و سردرگم بودم رزا هنوز دوست د



 

 نه مثل قبلا منو پس میزد نه میگفت که بمون یه دوراهی سخت جلوم بود 

 

 من رزا رو از همون نگاهه اول میخواستمش اما رزا اون یکی دیگه رو انتخاب کرده بود

 

 و برقی زدو بارون نم نم شروع شد دستی پشت گردنم کشیدم و بدون حرفی از خونه زدم بیرون رعد

 

 سوار ماشین شدم اما دلم راضی به رفتن نبود سرمو روی فرمون ماشین گذاشتم

 

 

 رزا::::::::::::::::

تام بدون هیچ توضیحی رفت دستی روی صورتم کشیدم و توی اینه به صورتم خیره شدم چشمام قرمز شده بود و صورتم 

 بی روح 

 

بارونی مشکیمو پوشیدم و بوت های قهوه ایمو هم پوشیدم گوشیمو برداشتم و موزیکی رو پلی  صدای نم نم بارون میومد

 کردم هندزفری رو توی گوشیم گذاشتم و از خونه خارج شدم 

 

ماشین تام روبروی اپارتمانم بود از شیشه ماشین به داخل دید داشت تام سرشو روی فرمون گذاشته بود و اصلا متوجه 

 حضور من نبود 

 

 میتونستم بذارم !اهی کشیدم و شروع کردم به قدم زدن اسم این حسی که توی وجودم بود رو چی

 

اینکه بادیدنش همه چی رو فراموش میکنم .... نمیتونم پسش بزنم مغزم از کار میفته .... قلبم !!!! این ضربان تند قلبمو 

 چی معنا کنم!



م داخل طبقه کمدی که متعلق ب من بود گذاشتم موهام رو که ازادانه رسیدم ب بار بارونیمو بیرون اوردم و همراه کیف

 روی شونم ریخته بود رو بالای سرم جمع کردم و پشت قفسه باررفتم 

 

 تا نیمه های شب سفارش های مشتری ها رو تحویل دادم و بعداز خداحافظی با بچها از بار بیرون زدم 

 

 م فرو کردم و قدمامو تند تر کردم هوای سرد به صورتم خورد صورتمو توی یقه کت

 

 حتی این هوای سردم نمیتونست اون عطشی که درونم بود رو اروم کنه 

 

باقدم هایی که تندشده بود به سمت خونه رفتم مدام بینیمو بالا میکشیدم امااون رگ دیوونگیم فعال شده بود و 

 حاضرنبودم تاکسی بگیرم 

 

 یرون اوردم و باانگشتایی ک ازسرما بی حس شده بود داخل کیفم دنبال کلید گشتم به خونه نزدیک شدم دستامو از جیبم ب

 

 سرم پایین بودو جلومو نگاه نمیکردم محکم به یه چیز محکم خوردم و چندقدم به عقب فرستاده شدم 

 

 کریس باچشم های متعجب ب من خیره شدو گفت 

 +....رزا حواست کجاست!گوشیتو چرا جواب نمیدی 

 

 از توی جیبم بیرون اوردم وگفتم گوشیمو

 ....متوجه نشدم زنگ زدی _

 

کلیدو ازم گرفت و در خونه رو باز کرد صورتم یخ کرده بود شومینه رو راه انداختم و بعدداز عوض کردن لباسام 

 جورابای پشمی که مامان برام خریده بود رو پام کردم و کنار شومبنه نشستم 

 



ستام گرفتمو به بخاری که ازلیوان بلند میشد نگاه کردم کریس پشت سرم نشستو پاهاشو کریس یه چایی بهم داد بین د

 کنار پاهام گذاشتو بادستش سرمو چسبوند به سینش

 

 بالشتکی که کنار شومینه بود رو برداشتو پشت سرش گذاشت 

 

 و!!منو بین بازوهاش میگرفتووتهه دلم خالی شدو از ذهنم گذشت که ای کاش تام اینجابود !!!دقیقاهمینجا پشت سر من 

 

 سرمو نامحصوص تکون دادم و به گرمای شومینه تمرکز کردم

 

 چاییمو خوردم و لیوانشو گذاشتم کنارم 

 استخونام گرم شدن

 

 +...کریس..این چندروز کجابودی!؟

 انگشتاشوبین موهام فرو کرد و شروع به بازی با موهام کرد 

 

 گیر اون بودم ....یه پرونده خیلی مهم داشتم در_

 

 باشه ای زیر لب گفتمو اینباربه اتیش شومینه خیره شدم 

 

چیه!توقع داشتی کل برنامهای این چندروزی که نبود رو برات توضیح بده؟مگه توچیکارشی که بخواد بهت جواب پس 

 بده!!

 

 ه شد به خودم اومدم توذهنم باخودم حرف میزدم و ناخوداگاه اخمام درهم شده بود با دستی ک بین ابروهام کشید

 

 +....به چی فکر میکنی کع اینطوری اخم کردی خانوم خوشگله؟!



 

 لبخندی زدم ک مصنوعی بودنشو فکر کنم کریسم حس کرد 

 ...هیچی ب چیزی فکر نمیکنم _

 گلوم درد میکرد و به لطف سروم تقویتی که تام صبح بهم زده بود سر پا بودم 

 

 رمو ب سینه ی کریس تکیه دادم و چشمامو بستم سرم گیج میرفت و گلوم میسوخت س

 

 کریس ::::::::::::::

 دستمو روی دستای رزا ک توبغلم بود گذاشتم و خواستم این سکوتی ک بینمون هست رو بشکنم 

 

 +.....امشب میخوام پیشت باشم مشگلی ک نداری ؟!

 ه موهاشو از روی صورتش کنار دادم و با دیدن چشمای بستش فهمیدم خوابید

 

 دستمو زیر زانوش بردمو بلندش کردم و بردمش داخل اتاق گذاشتمش روی تخت و پتو رو کشیدم روش 

 

 شعله های شومینه رو کمتر کردم 

 تی شرتمو بیرون اوردم و کنار رزا روی تخت خوابیدم 

 

 صدا کردم و توخوابیکم صورتش داغ بود یه قرص سرماخوردگی کنار تختش بود برداشتمش و لیوان ابی اوردم رزا رو 

 و بیداری قرص رو بهش دادم 

 

 بیشتر از ازاینکه بخواد دوست دخترم باشه حس میکردم دوستمه 

 

 قفلش کردم  مرزا رو کشسدم سمت خودم و توی بغللامپ اتاق رو خاموش کردم 



 

 این دختر خیلی ظریف بود و به راحتی توی بغل جامیشد

 

 رزا::::::::::::::::

بود و حس خفگی داشتم چشمامو باز کردم و سعی کردم ازبین بازوهای کریس ک منو دوره کردا بود خیلی گرمم شده 

 بیرون بیام 

 

 یکم ازش فاصله گرفتم و بهش نگاه کردم لباسی تنش نبود و رد یه زخم رو سینه سمت چپش بود 

 

 موهای خرماییش بهم ریخته شده بود و لباش از هم فاصله گرفته بود 

 

 وست داشتم اما جنس دوست داشتنم فرق میکرد عشق نبود من عاشق کریس نبودمکریس رو د

 صورتمو به صورتش نزدیک کردم و خواستم ببوسمش اماانگار یه سد جلوم بود یچیزی جلوم بود که نمیذاشت برم جلو 

 

 خواستم ازش فاصله بگیرم اما دستش یهو دور کمرم حلقه شد و جاهامونو عوض کرد

 

 م کردو گفت یه چشمی نگاه

 

 +....داشتی چیکار میکردی 

 چشمامو گرد کردم و با یه تعجب ساختگی گفتم 

 ....من ک کاری نمیکردم _

 اینبار دوتا چشماشو باز کردو گفت 

 

 



 +....پس کی بود اونطوری خیمه زده بود رو من و داشت ب لبام نگاه میکرد و توفکر بود 

 

 دستمو زیر چونش کشیدم و گفتم 

 

 ن ک چیزی یادم نمیاد....م_

 خیلس سریع لبهاشو روی لبام گذاشتو ازم جداشد و وارد سرویس شد 

 

دستمو روی لبم کشیدم و از روی تخت بلندشدم سفره ی صبحانه رو چیدم و به کریسی که رو بروم وایساده بود نگاه  

 کردم 

 

 ....چیه ؟صبحونه نمیخوری ؟_

 اینبار دیگه اون لبخند صبح روی صورتش نبود لقمه ای گرفتمو دادم بهش کنارم نشست اما

 

 ...چیزی شده کریس؟_

 + .....نه 

 

همین هیچی نگفت دیگه واقعااین کم حرفیش اعصابمو بهم میریخت بعد از جمع کردن سفره ی صبحونه کریس رفت و منم 

 مشغول مرتب کردن اتاقم شدم

 

 

 کریس:::::::::

 دلی همین یه کار ساده منو یاد سامانتا انداخت لقمه رو از دست رزا گرفتمو نشستم روی صن

 

 همیشه موقع صبحونه میگفت تو برام لقمه بگیر روی پام مینشست با حوصله واسش لقمه میگرفتم 

 



 نفهمیدم چطوری صبحونه رو تموم کردم و بلندشدم از رزا خداحافظی کردم رفتم بیرون 

 

 روم داشتم جلو میرفتم سوار ماشین شدم و حرکت کردم ترافیک بود و خیلی ا

 

 ناخوداگاه رفتار رزا جلوم نقش بست نکنه اون عاشق من شده یا حسی بهم داره 

 

 مشتی روی فرمون زدم و صدای اهنگو بردم بالا 

 

 این چه زندگی بود اخه!!

 حالا چطوری یاید بهش میفهموندم ک این حس اشتباست

 م ادرس سامانتا رو پیدا کرده بودم باهمه ی افکاری که داشت اذیتم میکرد بالاخره رسید

 

 اماواسه رفتن پیشش دودل بودم 

 برم چی بگم !!!

 رزا::::::::::::::::::::::::

 اتاق رو مرتب کردم و وارد سرویس شدم وان حمام رو اماده کردم لباسامو بیرون اوردم و نشستم داخل وان 

 

 ستم ازادانه فکر کنم اب گرم همیشه بهم انرژی میداد ذهنمو باز میکرد و میتون

 

 نفسمو حبس کردم و سرمو بردم زیر اب در حد چند ثانیه ..

 کاری بود که از بچگی وقتی میرفتم حمام انجامش میدادم و برام مثل یه عادت شده بود

 

 بالاخره بعد از شستن خودم از حمام اومدم بیرون حتی این حمامم نتونست افکار اشفتمو سرجاش بیاره 

 



 ک کردم و لباس شلوار مشکی تنم کردم یه شکلات برداشتم و گذاشتم توی دهنم موهامو خش

 

 خسته شدم از فضای خونه سوییشرت مشکیمو پوشیدم و از خونه زدم بیرون 

 

 قدم زنان از خونه بیرون رفتم و به سمت رووخونه رفتم نیم ساعتی توی راه بودم تا رسیدم 

 

 دنی خریدم و گلوی خشکمو تر کردم گلوم خشک شده بود و پاهام خسته اب مع

 

 یاداخرین باری ک اومدم اینجاافتادم با کریس و اون شبی که گذروندیم 

 

 روی پل رفتم لبه پل نشستم افتاب تازه داشت غروب میکرد و یه صحنه خیلی قشنگ ایجاد شده بود 

 

 خیلی شلوغ نبود و میشد به راحتی اینجا چندساعتی نشست و فکر کرد 

 

 تن کسی کنارم سرمو چرخوندم با نشس

 

 اینقدراین روزا جاهایی که توقعشو نداشتم دیده بودمش که الان اصلا تعجب نکردم 

 

 دستشو روی دستم ک روی سنگا بود گذاشتو دستمو بلند کرد و روی پاهاش گذاشت

 

 +....توواقعا کاری نداری تام؟نکنه منو تعقیب میکنی!

 وش گفت نیشخندی زد و خیره به منظره روبر

 

 ....من کار دارم الانم طبق عادت هرروزم اومدم اینجا پیاده روی تورو دیدم_



 

 +....اها 

 

 ....رزا توچرا مثل قبلا با من کل کل نمیکنی؟چرا حرصمو در نمیاری؟_

 

 این سوالی بود که خودمم جوابشو نمیدونستم چرا یدفعه اینطوری شده بودم..

 اب !! تام ب من خیره شده و من به حرکت

 وقتی خودمم نمیدونستم چه جوابی میتونستم ب تام بدم 

 

 صدای یه موزیک اروم ب گوشم خورد دوتا پسر جوون کنار پل نشسته بودن  و با گیتار یه اهنگ و میزدن 

 

 کی فکرشو میکرد جایی کع اولین قرارم با کریس اومده بودم الان کنار تام نشسته باشم 

 

 طه ای که با کریس داشتم و نمیشد بذاری عشق ما حتی به عنوان یه زوج هم هیچوقت نبودیم نفس عمیقی کشیدم اسم راب

 

 شاید یه حس زود گذر یا ...

 سرم سنگین بود نمیتونستم تصمیم بگیرم حتی بعد اون بوسه توی مهمونی بابا هم تام به من پیشنهاد رسمی نداده بود 

 

 م بین زمین و هوا بودم !!!!من نمیدونستم چیکار کنم خودمو گم کرده بود

 

من الان حتی دیگه به خودمم متعلق نبودم چقدر از خودم دور شده بودم !چقدر همه چی عوض شده بود !دلم پر بود 

 انگار که یه وزنه چند کیلویی گذاشته باشن روش 

 

م میاد رو هم که میبندم تا چشمامو بستم و اولین چیزی که پشت پلکام نقش بست اولین دیدارم با تام بود حتی چشم هام

 جلوی چشمم 



 

 چشمام رو باز کردم و به تام نگاه کردم اخمی که ناخواسنه روی صورتم نقش بسته بود و به رخش کشیدم و نگاهش کردم 

 

 یه تای ابروشو بالا دادو گفت 

 

 ....چیه چرااینطوری نگام میکنی ؟!_

 پنهان کنم  این خشمی که ناخواسته نسبت بهش داشتم و نمیتونستم

 

 مقصر حالی که الان داشتم تام بود !من اونو مقصر میدونستم 

 

 موهامو از روی صورتم کنار داد و صورتشو جلو اورد 

 

 بازم اون عطر مسخ کننده !اون نگاهش که تاعمق وجودم نفوذ میکرد 

 

 صورتامون شاید به اندازه یه بند انگشت فاصله داشت 

 

 شدن وهمه وجودم فقط تام رو میدید اخمام ناخوداگاه از هم باز

 

 بای تام روی لبام قرار گرفت و اخرین سدی که میتونستم در مقابلش قرار بگیرم و شکست 

 

 دستای مشت شدمو توی موهاش فرو کردم و لباشو بوسیدم 

 

 بهترین حسی بود که توعمرم داشتم 

 بهترین بوسه ای بود که تاحالا تجربه کردم 



  نه از روی هوس بود

 

 از جنس دوس داشتن بود 

 از جنس خواستن بود 

 

 اروم بدون هیچ عجله ای 

 دلم نمبخواست این بوسه تموم شه 

 دلم میخواست تاابد ادامه پیدا کنه 

 

 نفس کم اوردم و مجبور شدم ازش جداشم دستای تام دور کمرم حلقه شدو منو به سینش چسبوند سرمو رو شونش گذاشتم 

 

 به روم درحالی که خورشسد کامل غروب کرده بود خیره شدمحالا به دریاچه رو 

 

 سرانگشتاش اروم روی پوست کمرم حرکت میکرد و موجی از ارامش بهم وارد میشد 

 

 چشمامو بستم و ازاین لحظه لذت بردم 

 حالادیگه مطمعمن بودم ک حسی ک بهش دارم از جنس دوس داشتنه این یه حس گذرا نبود

 

 بود یه طعمی ک تااخرعمرمحاله یادم بره طعم لباش یه طعم خاص

 

 باد سردی اومد هنوز لرز داشتم و خوب نشده بودم

 

 سردم بود اما نمیخواستم از این لحظه بگذرم

 نگاهی به تام کردم و خودمو بیشتر توبغلش فشردم 



 

 

 تام منو کشوند روی پاشو دستاشو دورم حلقه کرد   

 ....جوجه خب بگو سردته _

 

 مردی اینطوری ازم حمایت نکرده بود  تاحالا هیچ

 لبخندی زدم و سرمو چسبوندم به سینش اگه تواین لجظه میخواستم بمیرم هیچ اعتراضی نداشتم

 

 گذاشت رو سرم و گفت چونشو

 ....اون اولا رو یادته _

 لبخندی به کل کلامون زدم و گفتم 

 +....اره مگه میشه یادم بره 

 

 رشو کج کرد دستاشو روی شکمم حلقه کرد س

 ....خیلی اون موقع رومخم بودی رزا خیلی جسور بودی خیلی زبونت دراز بود _

 

 +....هنوزم هستا 

 .....ن دیگه الان کمتر شده _

 

 واقعا کمتر شده؟!!!انقدر عوض شدم انقدر تغییر کردم !!!انقدر همه چی عوض شده !!

 

تونی پسم بزنی ؟یادته گفتم یروز بدستت میارم وتوهم بااون ....یادته بهت گفتم یروز انقدر بهت نزدیک میشم که ن_

 غرورت گفتی محاله حالا دیدی محال نیست 

 



 تهه دلم خالی شد یه لحظه سرما همه ی وجودم رو گرفت !!!!

 نکنه همه این بوسه ها نقست که فقط بهم نشون بده که میتونه بدستم بیاره !!!

 من چیکار کردم!

 زد مات موندم از تام جداشدم از تو بغلش اومدم بیرون ونقدر یهویی این حرفو 

 

 بادیدن امیلی که به سمتم اومد حرفم تودهنم موند خودشو انداخت توی بغلم

 

 +....امیلی له شدم عزیزم 

 با صورتی بشاش ازم جداشد

 ....رزا دختر چندوقته ندیدمت حالت چطوره؟!_

 

 +...خوبم مرسی 

 ست باتام هم دست دادو کنارمون نش

 اصلا تمرکز نداشتم که بخوام باهاش حرف بزنم 

 

 دلم میخواست با تام تنها میبودیم و باهاش حرف میزدم 

 نیم ساعتی اونجا نشسته بودیم گوشی تام زنگ خوردو بهش گفتن که بره بیمارستان 

 

 بازم نتونستم باهاش حرف بزنم گونمو بوسیدو با امیلی خداحافظی کردو رفت 

 

 یای بریم خونه؟ ....امیلی م_

 +....نه ولی خب تااونجا باهات میام مسیرمون یکیه

 

 از کنار رود رد شدیم و راهمونو ادامه دادیم پیاده راه افتادیم



 دستامو توی جیبم فرو کردم نفسمو بیرون دادم 

 

 واسه نگران شدن وجود داشتچرا همیشه یچیزی 

 ازاینکه بازیچه شده باشم هراس داشتم

 نه از امیلی حداحافظی کردم و وارد خونه شدم رسیدم ب خو

 

 لباسامو عوض کردم و وارد تراس شدم همینجایی که برام پراز حس خوب بود

 

 صدای زنگ گوشیم اومد تا از تراس خارج شدم قطع شد شماره ی ناشناس بود 

 

 گوشیمو برداشتم و بسته ای چیپس از کابینت برداشتم هرکی باشه دوباره زنگ میزنه 

 

 چنددقیقه بیشتر نگذشته بود که دوباره همون شماره زنگ زد تماس رو وصل کردم 

 

 ....بفرمایید _

 +....رزا

 صدای برایان بود 

 

 ....برایان شمارتو عوض کردی ؟ _

 +...رزا من از بیمارستان زنگ میزنم 

 قلبم ریخت نفسم برای یه لحطه قطع شد 

 

 ....چیشده برایان طوریت شده؟ _

 ان !+....مام



 ....مامان چی ؟_

 دیگه واقعاداشت نفسم میرفت تمام بدنم منقبض شده بود 

 +....مامان رو اوردن بیمارستان سکته کرده زود بیا 

 

 ادرس بیمارستان رو گرفتم و تند تند لباسامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون 

 

 تاکسی گرفتم و به سمت بیمارستان رفتم 

 انقدر هول شده بودم اصلا نمیدونستم باید برم کدوم طبقه !!!رسیدم و از پلها بالا رفتم 

 

 بادیدن تام که روی یکی از صندلی ها نشسته بود و با یکی از پرستارها درحال حرف زدن بود به سمتش رفتم 

 

 با دیدن صورت پرازاشکم بلندشدو به سمتم اومد

 

 رد باشم اون لحظه اصلا برام مهم نبود که شاید من الان بازیچه این م

 

 خودمو توی بغلش انداختم و زدم زیر گریه..

 با تام وارد بخش شدیم و برایان رو پیدا کردم 

 +....چیشده برایان ؟تواز کجافهمیدی ؟

 

 ....بیااینجا _

 +....مامان کجاست؟

 .....تحت مراقبته بیا بشین _

 تام کنارم نشست و گفت 

 



 دم کنم برمیگر.....من میرم وضعیت مامانتو چک_

 سرمو بین دستام گرفتم و نشستم چشمام میسوخت دستمالی از توی جیبم بیرون اوردم و اشکامو پاک کردم 

 

 برایان کنارم نشسته بود و سرشو ب دیوار چسبونده بود 

 

 اصلا بابا کجا بود !چرا نبودش ؟!

 +.....برایان بابا کجاست؟

 

ریخته بود و مامان نشسته بود یهو حالش بدشد زنگ زدم اورژانس و .....نمیدونم من رفتم به مامان سر بزنم خونه بهم _

 اومدیم ابنجا خبری از بابا نبود 

 

 شک نداشتم که دوباره دعواشون شده اما سر چی که انقدر به مامان فشار اومده

 

 گوشیمو ببرون اوردم و شماره ی بابا رو گرفتم یبار دوبار جوابمو نداد 

 

 !نگرانیم دوبرابر شده بود

 از یطرف وضعیت مامان که معلوم نبود چطوره 

 از یطرف بابا جواب نمیداد 

 

 با دیدن تام به سمتش رفتم 

 +....چیشده تام؟چش شده؟

 .....سکته قلبی مثل اینکه دچار شک عصبی شده !!_

 

 +....حالا باید چی بشه؟



 اشه نگران نباش....فعلا باید تحت مراقبت باشه من به دکترا سپردم که بیشتر حواسشون ب_

 +.....میتونم بببنمش؟

 ....اره بیا _

 

 وارد بخش شدیم کنارش نشستم و دستاشو گرفتم قطره اشکی از روی گونم روی دستاش افتاد 

 

مادرم همیشه مظلوم بود بخاطر منو برایان تحمل کرد همه کم توجهی های پدرمو همه بی محلیاشو همه تحقیر کردناشو 

 د!!!همه نبودناشو تحمل کر

 

 اگه وقتی حمله بخش دست داده بود برایان اونجا نبود چی !!!

 اگه از دستش دادا بودم چی !!

 

 ازبخش بیرون اومدم تام منو به اتاق خودش برد 

 ....بیا بشین روی تخت داری از حال میری _

 

و  ید منو کشید توی بغلشروی تخت معاینه ای که توی اتاقش بود دراز کشیدم روپوششو بیرون اورد و کنارم دراز کش

 سرمو روی سینش گذاشت 

 

 .....منم این شرایطو تجربه کردم مادرمو از دست دادم _

 باچشمایی که هنوز تر بود و صدایی که بغض داشت گفتم 

 

 +....چطوری ؟

 ....جوجه اینطوری گریه نکن حال مادرت خوب میشه ببین چشماتو اخه _

 



مش وارد بدنم شد لبشو از چشمام پایین اورد و گونمو بوسید اومد پایین روی لبم خم شدو چشمامو بوسید حجمی از ارا

 مکث کرد

 بوسه کوتاهی روی لبم نشوند

 سرم رو روی سینه تام گذاشتم دلم میخواست به چیزای خوب فکر به اینکه این روزا تموم میشه حال مامان خوب میشه !!! 

 

 ر بود دستمو روی ته ریشش کشیدم و گفتم به صورت تام نگاه کردم انگار اونم توی فک

 

 +....به چی فکر میکنی ؟

 ....چیزی نیست بعد برات میگم _

 

 با شنیدن صدای زنگ گوشیدم بلند شدم و از جیب شلوارم کشیدمش بیرون کریس بود 

 

 +...سلام 

 ....سلام رزا کجایی_

 +....بیمارستانم 

 ....بیمادستان چرا چیزی شده؟_

 نجا بستریه +....مادرم ای

 ....کدوم بیمارستان ؟ادرسشو بفرست بیام پیشت _

 گوشیو قطع کردم و لوکیشن بیمادستان رو واسش فرستادم 

 

 از روی تخت اومدم پایین 

 +....کریس داره میاد اینجا 

 تام بلندشدو سری تکون دادم 

 شدم و روی یکی از صندلی ها نشستم لباسمو مرتب کردم از اتاق تام اومدم بیرون وارد بخشی که مامان بستری بود



 

 کریس از انتهای راهرو به سمتم اومد و بغلم کرد 

تام از پشت سر کریس داشت میومد دلم میخواست تا ندیدتمون از کریس جداشم اما دیر شده بود سرشو بلند کردو به منو 

 کریس که توی بغل هم بودیم خیره شد 

 

 واین صحنه ببینه اما حقیقت همین بود من الان با کریس توی روبطه بودم قلبم به درد اومد دلم نمیخواست منو ت

 

 این اغوش  اشتباه نبود اغوش تام اشتباه بود اینکه توی بغل اون ارامش داشتم اشتباه بود 

 

 تام اومد کنارمون از کریس جداشدم و کنارش ایستادم دستشو دور کمرم انداختو منو به خودش نزدیک کرد 

 

 یتش چطوره؟....وضع_

 +....فعلا همونطوری ثابت مونده 

 کریس سرشو چرخوند و گفت 

 

 ...چه اتفاقی برای مادرت افتاده ؟_

 راحت نبودم توب بغلش ازش جداشدم و روی صندلی نشستم 

 

 +....سکته قلبی 

 فقط همینو گفتم حوصله نداشتم توضیح بدم سرمو به سرامیک ها چسبوندم و چشمای دردناکمو بستم

 

 ام و کریس کنارم نشستن و شروع کردن به صحبت کردن باهم ت

 

چندساعتی میشد توی بیمارستان بودم حسابی خسته شده بودم به امیلی پیام فرستادم که به صاحب بار بگه چه اتفاقی 

 افتاده و یه مدت نمیتونم بیام



 

 کریس دستشو دور شونم حلقه کرد و منو کشید سمت خودش 

 

 بند استراحت کن ....یکم چشماتو ب_

 سرمو روی شونش گذاشتم و چشمامو بستم

 

 یه صدایی اومد چشمامو باز کردم صورت تام رو به روم بودو یه اخم بزرگ صورتشو قاب گدفته بود

 ....من یه سر به بیمارام بزنم برمیگردم پیشتون _

 

 الا ازش دور شده بودمحالا با کریس تنها بودم به همون اندازه ک خیلی زود بهش نزدیک شده بودم ح

 

 الان بیشتر شبیهه دوتا دوست بودیم که هفته ای یبار همدیگه رو میبینن منو کریس از همون اولم شبیهه یه زوج نبودیم 

 

 تام برگشت پیشمون کریس باید میرفت اداره ازمون خداحافظی کردو رفت 

 

 تام کنارم نشست و گفت 

 یشت هست....سخت ترین لحظهارو میگذرونم وقتی پ_

 +....تام !

 ....اگه منو میخوای رزا بهم بگو تا بدونم باخودم باید چندچند باشم _

 

دلم لرزید تام هنوز به من اعتراف نکرده بود که منو میحواد یانه !جزاین بوسها هیچ چیزی دیگه بین ما نبود!پس 

 چرااصرار داشت که من اعتراف کنم

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

 +....نمیدونم



 ....همین؟_

 سرمو تکون دادم من منتظر بودم تا تام یه حرکتی کنه نمیتونستم بیشتر از این خودمو لو بدم 

 

رو همون صندلی خوابم برد صبح با صدای یکی از پرستارا بیدار شدم چشمامو باز کردم یه جسم نرم زیر سرم بود تا 

 جایی که یادمه من چیزی زیر سرم نذاشته بودم 

 

 د شدم تام روی صندلی خوابش برده بود و سر من روی پاش بودباتعجب بلن

 

 دلم سوخت از دیشب تا الان اینطوری تحمل کرده بعد من به جواب دوس داشتنش میگم نمیدونم 

 

 دستمو روی صورتش گذاشتم

 +....تام بیدار شو 

 چشماشو باز کرد و نگاهه خمارشو توچشمام دوخت 

 ....صبح بخیر _

 ی روی لبم گذاشتو ازم جدا شدو چشمکی حواله صورت متعجبم کرد بلافاصله بوسه ا

 

 +....ازدیشب اینجا نشستی ببخشید اذیت شدی 

 چیزی نیست _

 اینو گفت و بلند شددستمو گرفت و گفت 

 ....بیا بریم پایین یچیزی بخوریم ضعف میکنی اینطوری _

 

یکردم دستمو بین دستش گرفت و باهم سوار اسانسور باهاش همراه شدم از دیروز چیزی نخورده بودم و احساس ضعف م

 شدیم 

 

 صبح زود بود و خلوت بود کسی تواسانسور نبود 



 دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو توی گردنم فرو کرد 

 

 +....تام 

 .....میخوام از فرصت سواستفاده کنم _

 اینو گفت گردنمو مک محکمی زد 

 

 ازش جدا شدم و اخمی بهش کردم 

 ..نکن کبود میشم+..

 

 درب اسانسور باز شد وارد طبقه مورد نظرمون شدیم و یه قهوه و کیک گرفتیم 

 

 +....من میرم یه اب بزنم به صورتم بیام 

 .....باشه _

 

 وارد توالت شدم وابی به صورتم زدو سرمو بلند کردم گردنم قرمز شده بود 

 

 دم و به سمت تام رفتم پوزخندی زدمو  از توالت اومدم بیرون دستمو خشک کر

 

 توسکوت قهومونو خوردیم من برگشتم بخش و تام رفت به مریضاش سر بزنه 

 

 درب اسانسور باز شدو کریس بیرون اومد

 

 ....سلام حال مادرت چطوره؟_

 



 +....تغییری نکرده 

 

 ....رزا گردنت چیشده؟_

 فس تو سینم حبس شد دستمو رو گردنم کشیدم و نشستم رو صندلی 

 ...نمیدونم مگه چی شده؟+.

 

 ...قرمز شده انگار یکی کبودش کرده _

 

 +...نمیدونم 

 دستشو دور کمرم حلقه کردو منو سمت خودش کشید 

 ایستگاه پرستاری دومتری باهامون فاصله داشت 

 صدای اشنایی به گوشم خورد سرمو چرخوندم و با دیدن بابا بلند شدم 

 

 ریخته بود و ریش نامرتب .چراتا الان نیومده بود قیافش بهم 

 +....بابا 

 ....رزا اینجایی حال مادرت چطوره؟_

 +....تاالان کجا بودی بابا ؟چرا نیومدی؟

 ....من...._

چندتا پرستار و دکتر به سمت بخشی ک مامان داخلص بود دویدن بی اختیار منم پشت سرشون رفتم وارد اتاق شدن و 

 پنجره رو بستن 

 

 رفتم تام داشت میومد اینجا قدمامو تند کردم تا برم پیشش پشت در اتاق رژه می

 

 اما ثانیه اخر دستی بازومو گرفتو تو بغل یکی دیگه فرو رفتم 



 

 چشمامو بستم و وقتی باز کردم نگاهه پرحسرت تام رو رو روی خودم حس کردم  

 سرمو بلند کردم و به کریس نگاه کردم 

 

 بغلش به من ارامش نمیداد 

 میخواست الان بجای کریس تام اینجاباشه!چقدر دلم 

 

 بالاخره پرستارا بیرون اومدن مامان بهوش اومده بودو گفتن میتونیم برای چنددقیقه ببینیمش 

 

 وارد اتاق شدم و به سمت تخت مامان رفتم 

 +....مامان 

 دستشو بوسیدم وکنارش نشستم 

 +....چیشدی مامان؟اگه برایان نرسیده بود 

 رفتش دستمو فشار دادبااون صدای گ

 

 ....چیزی نیست _

 قطره اشکی روی گونم نشست بیشتر از چنددقییه نمیتونستم پیشش بشینم بلند شدم و گونشو بوسیدم و اتاق اومدم بیرون 

 

 اشکامو پاک کردم و بابا وارد اتاق شد 

 ش قرمز شده بوداونم چنددقیقه ای داخل اتاق بود و اومد بیرون چهرش خیلی برافروخته بود و صورت

 

 کریس و تام کنارم بودن و هرسه کنارهم نشسته بودیم 

 

 +....این خبلی عجیبه که شمادوتا پیش هم هستین و توارامش یجا نشستین 



 

 بااین حرف کریس به تام خیره شدم 

 پوزخندی زدو گفتتام

 ....شاید دارم مراعاتشو میکنم _

 

مامان خیره شدم همون موقع صدای بوق دستگاه ها بلند شد و یه خط  چشمی برای تام چرخوندم و از پشت پنجرهدبه

 صاف روی مانیتور اومد

 

 هل شده بودم نمیدونستم چیکار کنم 

 

 تام و چندتا دکتر وارد اتاق شدن و دوباره پنجده رو بستن

 ضربان قلبم رو توی گلوم حس میکردم هر ثانیه داشت برام هزار سال میگذشت 

 

 شتم میگذروندم نمیدونم چندثانیه چنددقیقه یا شایدم چندساعت شد !!خفگی محض رو دا

 هیچیو نمیدونم زمان از دستم دررفته 

 در اتاق باز میشه و یه مرد با روپوش سفید میاد بیرون 

 حتی توان ندارم بپرسم چیشد؟!چه اتفاقی افتاد 

 

 ون اومد توپاهام بلندشدم و به سمتش رفتم میگذره !بالاخره تام اومد بیرون یکم جخیره میشه بهم و از کنارم

 

بدون توجه به حضور کریس منو کشید توی بغلشو جمله ای که توی این چنددقیقه داشتم بهش فکر میکردم و در گوشم 

 گفت 

 

 .....متاسفم از دستش دادیم _

 تهه دنیا که میگن همینجا بود !باهمین یه جمله مادرمو از دست دادم 



 

نمیکردم دیگه مهمم نبود جون میخواستم چیکار به تام نگاه کردم و سرمو چرخوندم برایان روی  جونی توپاهام حس

بودیم شبیهه یه نصندلی نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته بود خیلی زود بود الان به مادر نیاز داشت !درسته پیش هم

 خانواده نبودیم ولی بازم ماهی یه بار و که پیش هم جمع میشدیم 

 

 بابا !چی گفت به مامانم که اینطوری شد اصلا چرااینطوری شد ! 

 مغزم دیگه فرمان نمیداد همه جا داشت دور سرم میچرخید بازوی تام رو لمس کردم و 

 

 تاریکی محض.....

 

 تام:::::::::::::::::::

 

 تنش عذاب اور بود هیچوقت دلم نمیخواست این جمله رو بگم به یه ادم غرببه گفتنش سخت بود اما به رزا گف

 

 سرشو چرخوندو نگاهشو بهم دوخت بازومو لمس کردو بین دستام سرخورد 

 

 قبل ازاینکه بخوره زمین گرفتمش و بین دستام بلند کردم 

 رزا رو بردم داخل اتاقمو سریع یه سروم بهش وصل کردم

 

 ضعیف شده بود و این شکه عصبی که بهش وارد شده بود حالشو بد کرد 

 

 بین موهاش فرو کردم و به چهرش خیره شدم صورتش تکیده و رنگ پریده شده بود دستمو 

 

این دختر اونقدرام که میگه قوی نیست !نفس عمیقی کشیدم من بسشتر از هرکس دیگه ای درکش میکردم این درد سخت 

 بود تلخ بود خوده خوده زهر بود 



 

 شتم و بوسیدمش نه از روی هوس نه حتی از روی عشق موهاشو از روی صورتش کنار زدم و لبمو روی پیشونیش گذا

 

 ففط بوسیدمش شاید بشه اسمشو گذاشت بوسه هم دردی بوسه تسکین دهنده 

 

 در اتاق به صدا دراومد و قبل ازاینکه از رزا جداشم کریس درو باز کرد

 کریس اومدداخل و گفت 

 .....چیکار داشتی میکردی _

 +....همدردی 

 ریده گفت باابروهایی بالا پ

 ....منظورت چیه _

 

 +....منم این روزا رو گذروندم کامل درکش میکنم 

 جوابی که داده بودم قانع کننده نبود اما کریسو گیج کرده بود چیزی نگفت و کناررزا نشست و دستشو گرفت 

 

 .....این دختر خیلی شکنندست تام ._

دم چقددلم میخواست الان بجای دستای کریس دست من سرمو تکون دادم و روی صندلی خودم نشستم دستمو مشت کر

 باشه 

 

 ....روزای اولی که دیدمش فقط جذب چهرش شده بودم فکر میکردم مثل دخترایی که اونجان بدرد یه شب میخوره _

 

با تمام وجود داشتم جلوی خودمو میگرفتم تا نرم جلوو بکوبم تواون صورتش چطوری میتونست راجع به رزا اینطوری 

 حبت کنه ص

 



....ولی اون لجبازیش اون غروری که داشت منو جذب کرد اتفاقی اشنا شدم باهاش ولی بعد سامانتا اولین دختریه که _

 انقدر توزندگیم دووم اورده 

 

 قلبم لرزید نکنه عاشقش شده باشه!من به رزا گفته بودم عشق نه!کریس عاشق نمیشه امااگه عوض شده باشه چی ؟!

 

باهاش اشنا شدم پشت اون چهره شاد و شیطونش یه دختره ظریف و شکننده بود خیلی اسیب پذیر خیلی تنها .....کم کم _

 ...نتونستم پیشش باشم ولی ازاین بع بعد بیشتر میخوام براش وقت بذارم..این دختر ارزششو داره 

 

واقعا حس کششی که به رزا حرفای کریس داشت دیوونم میکرد از یطرف اون عشق رو توجملاتش نمیدیدم از طرفی 

داشت رو حس میکردم ....نباید برات مهم باشه تام ...تااینجاشم زیادی پیش رفتی ....تو برای چیز دیگه ای به رزا 

 نزدیک شدی!!!

 

 لبخندی به حرفای کریس زدم و بلند شدم 

 

 +....من برم یه سر به بخش بزنم و برگردم 

 

 تادم ....دلم نمیخواست از اتاق دور شم ...سرمو تکون دادم تااین افکار ازم دور شن از اتاق اومدم بیرون اما پشت در ایس

 

 نباید برات مهم باشه !!!

 ازبخش بیرون اومدم و یکی یکی شروع به چک کردن وضعیت بیمارا شدم 

 

 ق رزا رفتم دوساعتی گذشته بود و صددر صد تاالان رزا بهوش اومده بود اخرین بیمار رو چک کردم و به سمت اتا

 

 تقه ای به در زدم و درو باز کردم رزا روی تخت دراز کشیده بودو خیره به سقف بود 

 



 کنارش نشستم و گفتم 

 +.....حالت چطوره رزا؟ کریس کجاست ؟

 

 بدون اینکه به من نگاا کنه گفت 

 ....نمیدونم مگه اینجا بوده ؟ _

 

 !بااون حرفایی که میزد اصلا انتظار نداشتم همچین اتفاقی بیفته !چطور ممکنه!چرا رزا رو تنها گذاشته تواین شرایط 

 

 +....اره اینجا بود ولی مثل اینکه رفته 

 

 ....اره رفته!تنهاشدم !همتون میرین !_

 

 +....من نمیرم رزا نگران نباش 

 ...میخوام برم از اینجا _

 

 رزا رفتیم  رزا رو مرخص کردم و بعد از عوض کردن روپوشم با هم به سمت خونه

 

 توی خونه من کریس ممکن بود بیاد و جای مناسبی نبود 

 

 وارد خونه شدیم رزا وارد اتاق شد و روی تخت نشست 

 ....میخوام برم دوش بگیرم _

 

 +....وایسا باهات میام تنهایی نمیشه 

 معلوم بود حوصله حرف زدن نداره حولشو برداشتو وارد سرویس شد 



 اومد خیلی زود ازحمام بیرون

 +....کارای ترخیص مامانمو کی انجام داد؟

 ....بابات و برایان_

 

 روی تخت دراز کشیدو نگاهشو از پنجره به بیرون انداخت 

 

 کنارش نشستم و دستمو روی موهاش کشیدم 

 نمیدونم چقدر به بیرون خیره بود تا بالاخره چشماش گرم شدو خوابش برد 

 

 کردم لباس پوشیدیم و از خونه بیرون رفتیم  بالاخره این شب صبح شد رزا رو صدا

 

 رزا بی حرف توی ماشین نشست به صورتش خیره شدم بی صدا داشت گریه میکرد 

 

 رسیدیم تعداد زیادی نیومده بودن باهم به سمتشون رفتیم رزا به سمت برایان رفت و بغلش کرد 

 

 این صحنهاخیلی برام اشنابود !!بالاخره این چندساعت تموم شد 

 

 رزا::::::::::::::::

 

 همه چی تموم شد !

 چندساعت شدتاتموم شد !

 تام تمام لحظهارو کنارم بود مامانمو به خاک سپردیم برای همیشه 

 

 به اصرار برایان بلندشدم و همون لحظه کریس به سمتم اومد



 

 رزا_

 دلم گرفت!چراانقدردیر اومد؟!اگه تام نبود کی میخواست هوای منو داشته باشه!

 بدون اینکه جوابشو بدم از کنارش ردشدم 

 

 معذرت میخوام یه مشگل پیش اومد نتونستم زودتر بیام _

 بدون اینکه منتظر عکس العمل من باشه منو کشید توی بغلشو بین بازوهاش قفلم کرد

 

 توانایی کل کل با کریس رو نداشتم بی تحرک توی بغلش بودم دستمو گرفت و به سمت ماشینش برد 

 

 .صبر کن +..

 

 به سمت برایان رفتم و گفتم 

 +....برایان شب بیا پیشم 

 

 ...نه میخوام تنها باشم _

 دیگه اصرار نکردم خودم بیشتر به این تنهایی نیاز داشتم

 

 لحظه ی اخر برگشتم و به تام نگاه کردم دستی بین موهاش کشیدو با نگاهی که نمیتونستم بخونمش بهم خیره شد

 

 سوار ماشینش شدم و دیگه ندیدمش با اصرار کریس

 کریس منو رسوند خونه و بابت دیراومدنش ازم معذرت خواهی کرد 

 نیومدداخل و فقط منو رسوند و رفت 

 کلیددانداختم و وارد خونه شدم 



 قهوه جوش و راه انداختم و روی صندلی نشستم 

 دم گوشیما بیرون اوردم و پیامایی که دوستام فرستاده بودن رو جواب دا

 

 قهوه رو درست کردم و وارد تراس شدم هواداشت تاریک میشد و باد ملایمی میومد 

 روی صندلی توی تراس نشستم قهومو مزه کردم 

 

 توسکوت به روبروم خیره شدم و روی صندلی تکون میخوردم 

 

ودم م تا چقد اونجا نشسته بکاپ قهوه رو روی میز گذاشتم و پتویی که کنارم بودو برداشتم و انداختم روی پاهام نمیدون

 اما کم کم چشام گرم شدو روی همون صندلی خوابم برد 

 

::::::::::: 

:: 

: 

درو باز کردم و پلاستیکای خرید رو اوردم داخل گوشیم داشت زنگ میخورد درو بستمو پلاستیکی ک دستم بود رو 

 گذاشتم روزمین 

 

 ب مخاطبش جواب دادم  گوشیمو از داخل جیبم بیرون اوردم و بددن نگاه کردن

 

 ...بله؟_

 +....رزا درو باز کن دودقیقه دیگه اونجام 

 

 صدای بوق توی گوشیم پیچید 

 توی این دوهفته تنها بودم کریس رفته بود سفرکاری یه شهردیگه 

 تام گاهی فقط زنگ میزد حالمو میپرسید 



 

 با صدای زنگ ممتد در خونه به خودم اومدم و درو باز کردم 

 

 .دختر مگه نمیگم درو باز کن ..._

 تام گونمو بوسید پلاستیک مشکی بزرگی که دستش بود رو اورد داخل

 

 +....این چیه !

 ....ایکس باکس اوردم بلدی ک !_

 

 سرمو تکون دادم 

 +....اره چندباری با برایان بازی کردم 

 

 تا رو توی ظرف ریختم تام مشغول وصل کردن دستگاه شدو منم پلاستیک خریدا رو جا دادم و تنقلا

 

 دوتا بالشتک روی زمین انداختم و ظرفای تنقلاتو گذاشتم جلومون 

 

تا نیمهای شب مشغول بازی بودیم تام خیلی حرفه ای بود اما من خیلی وارد نبودم با شوخی های تام کلی خندیدم و بعد 

 از دوسه هفته بالاخره یکم روحیم شاد شد 

 

 دراز کشید منو کشید توی بغلشو سرشو توی گردنم فرو کرد دستگاهو خاموش کرد و همونجا

 

 ....همیشه بخند رزا _

 بالبخندی که روی لبام بود سرمو بلند کردم و به تام خیره شدم 

 



 پیشونیمو بوسید و بوسهای کوتاهی روی صورتم نشوند 

 نگاهش روی لبام ثابت شدو اینبار این من بودم که پیش قدم میشدم برای بوسیدنش

  

:::::::: 

 رزا توی بغلم دراز کشیده بود و چشماشو بسته بود دستمو توی موهاش کشیدم و بوسه کوتاهی روی پیشونیش گذاشتم 

 

 پتویی که کنارمون بود رد برداشتم و روی تنمون انداختم 

 

 بهترین رابطه توی کل زندگیمو امشب تجربه کردم

 فقط برای ارضای جسمم نبود 

 از روی هوس نبود 

 

 حسش متفاوت بود 

 بیشتر از هوس پراز حس خواستن بود 

 نگاهی به گردنش انداختم 

 

 چندجاش کبود شده بود و روی سینش رد انگشتای من بود 

 با تموم وجود لبخند زدم و از شاهکاری که به وجود اورده بودم لذت بردم 

 

 چشمامو بستمو سعی کردم بخوابم ...

 

:::::::: 

:::: 

 شید توی چشمام بیدار شدم سرمو به بالشت زیر سرم فشار دادم و چشمامو بستم با تابش نور خور



 

 دلم میخواست بخوابم 

 بایاد اوری اتفاق دیشب و بودن تام کنارم سرجام نشستم 

 امیدوار بودم که خواب باشه 

 اما بادیدن چشمای بازش و نگاهه شیطونش اخمی کردم و پتو رو کشیدم بالای سینم 

 

 قایم میکنی ؟دیدم دیگه دیشب همشو .....چیو _

 

 چشمامو چرخوندم و به پررویش جواب ندادم 

 

 لباسمو از کنارم برداشتمو تنم کردم بلندشدم و وارد سرویس شدم 

 از سرویس بیرون اومدم و میز صبحونه رو چیدم تام رو صدا کروم و پشت میز نشستم 

 

 بلند کردم و به تام خیره شدم مشغول خوردن صبحانه شدیم با صدای زنگ خونه سرمو 

 

 منتظر کسی نبودم !من

 لندشدم و از چشمی در بیرونو نگاه کردم برایان پشت در بود 

 

 +....تام لباستو بپوش برایان پشت در هست 

 تام وارد اتاق شد و من درو باز کردم 

 

 ....سلام برایان _

 +....چطوری رزا 

 بغلش کردم و صورتشو بوسیدم 



 ایل صبحونه گفت با دیدن وس

 +....مهمون داشتی ؟

 تام از اتاق بیرون اومد و به سمت برایان رفت 

 

 .....حالت چطوره برایان ؟_

 باهم دست دادن و نشستن 

 +....من تورو جایی ندیدم؟

 

 رو به روشون نشستم و گفتم 

 ....توبیمارستانی ک مامان بود پزشک هست و دوست کریس هست _

 

 لاانداخت و گفت برایان ایروهاشو با

 +....پس کریس چی ؟

 

 تام سرفه ای کردو صداشو صاف کرد و گفت 

 .....قضیش مفصله برایان بعد بهت میگیم _

 

 تام بلند شد و وارد اتاق شد پشت سرش رفتم 

 

 + ...رزا من باید برم بیمارستان بعد میبینمت 

 ...باشه _

 

 خونه بیرون رفت لباساشو عوض کردو بعد از خداحافظی با برایان از 

 



 +.....برایان اگه خسته ای میتونی بری داخل اتاق بخوابی 

 

 ...نه بیا حرف بزنیم _

 کنارش نشستم برایان روی مبل دراز کشیده بود دستمو بین موهاش کشیدم و گفتم 

 

 +....چیشده بگو 

 

 فتیم حالش خوب بود چرا بابا که رفت...روزی ک مامان توبیمارستان حالش بد شد قبلش بابا رفت دیدش وقتی منوتو ر _

 یهو حالش بدشد ؟! قبلش دعوا کرده بودن اصلا موضوع چی بوده !

 

 واقعا درست میگفت 

 چی بینشون گذشته بود ؟!

 انقدر مهم بود که حال مادرم بدشد؟

 

 ده!فاقی افتااز کنار برایان بلند شدم و پشت پنجره نششتم باید با بابا حرف میزدم باید مشخص میشد که چه ات

 یه هفته گذشت کارم شده بود رفتن به بار و اومدن خونه فقط همین نه جایی میرفتم !نه کسیو میدیدم 

 

 کریس زنگ زده بودوتا یک ساعت دیگه میرسید گفت میاد به دیدنم و متظرش باشم 

 

 موهای خیسمو خشک کردم و یه دست لباس بیرون اوردم و پوشیدم 

دادم و وارد تراس شدم یکی از کتاب هایی که چندوقت پیش خریده بودم رو برداشتم و مشغول زنگ زدم و سفارش غذا 

 خوندنش شدم 

 

 انقدر سرگرم خوندن بودم که اصلا متوجه گذر زمان نشدم با صدای زنگ در به خودم اومدم بلند شدم و درو باز کردم 

 



 کریسو بغل کردم و گونشو بوسیدم 

 ل +....حالت چطوره؟ بیا داخ

 ....انقدر خسته ام رزا _

 +....بیا یچیزی بخور بعد برو تواتاق بخواب 

 

 دستشو دور گردنم حلقه کردو منو کشید توی بغلش 

 ....توام باید بیای پیشم بخوابی _

 لبخند مصنوعی ای زدم و چیزی نگفتم 

 

 میز رو چیدم و باهم غذا خوردیم هرچند بیشتر من باغذام بازی کردم 

 

 من میرم داخل اتاق ....رزا _

 +....باشه برو 

 ....توام بیا _

 +...میزو جمع کنم 

 

 به بهونه جمع کردن میز یچنددقیقه ای خوومو معطل کردم 

 من نمیتونستم دیگه با کریس باشم سخت بود توی بغلش بخوابم 

 

 خوابه وارد اتاق شدم کریس روی تخت دراز کشیدا بودو دستشو روی صورتش گذاشته بود فکر کردم 

 

 خواستم از اتاق برم بیرون اما دستمو کشیدو منو روی تخت انداخت 

 

 ....کجا میری ؟_



 +....فکر کردم خوابی نخواستم بیدارت کنم 

 

 ....باتو بهتر میخوابم _

 منو کشید توی بغلشو بین بازوهاش قفل کردو سرشو توی گردنم فرو کرد 

 بوسه کوتاهی توی گردنم نشوند 

 

 سته ام وگرنه الان میخوردمت شانس اوردی ....خیلی خ_

 

 از تهه دل خوشحال شدم و چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم

چشمامو باز کردم و چرخیدم کریس هنوز خواب بود بلندشدم و از روی تخت پایین اومدم تا دوساعت دیگه بایدمیرفتم 

 بار 

 

اینه قدی ک توی سالن بود ایستادم و بوروس رو برداشتم  در یخچال رو باز کردم و بطری اب رو برداشتم و خوردم جلوی

 و موهام رو شونه کردم 

 

رد کمرنگی از کبودی هنوز روی قفسه سینهام بود یقه لباسمو بالا کشیدم و روی مبل نشستم گوشیمو برداشتم و پیام هام 

 رو چک کردم 

 

 جوابشو ندادم تاامشب حضوری صحبت کنیم امیلی پیام داده بود و گفته بود فردا بریم بیرون امشب میدیدمش 

 

::::::::::: 

 چرخی زدم و چشمام روباز کردم رزا کنارم نبود چنددقیقه ای توی تخت نشستم تا مغزم فعال شه و بلندشدم 

 

رزا توی سالن پشت پنجره ایستاده بودو به بیرون خیره شده بود اون کمر باریکش توی لباسی ک پوشیده بود ببشتر به 

 میومد  چشمم



 

 اروم به سمتش رفتم و دستامو دور کمرش حلقه کردم ترسیدو برگشت عقب

 

 +....کی بیدارشدی من متوجه نشدم 

 ....همین الان اومدم به چی بااین دقت نگاه میکنی ؟_

 

 بین دستم چرخیدو گفت 

 +....به هیچی. داشتم فکر میکردم 

 

 ....ببخشید بعدمرگ مادرت نتونستم پیشت باشم _

 

 یزی نگفت و همچنان به بیرون خیره شده بودچ

 +....من بایداماده شم میخوام برم بار 

 ازبین دستام اومد بیرون و وارد اتاق شد

 بعداز چنددقیقه از اتاق اومد بیرون توی اون لباس نقره ای ساده خیلی جذاب شده بود بیش از حد خواستنی بود 

 

 فتمش توی بغلم بلندشدم و به سمتش رفتم دستشو کشیدم و گر

 

 ....احساس نمیکنی بیش از حد خواستنی شدی ؟_

 از توی بغلم یه قدم عقب رفت بین دستام قفلش کردم و تمام حرص این مدتمو سر لباش خالی کردم 

 

 ازش جداشدم و بهش نگاه کردم لباش ورم کرده بود و گونهاش گل انداخته بود 

 

 وسیدم همونقدر خواستنی و جذابشده بود مثل اون وقتایی که سامانتارو میب



 بایاداوری سامانتا از رزا جداشدم و پشتمو کردم بهش بدون حرف اماده شد و موهاشو مرتب کرد 

 

 +....من باید برم کریس 

 

 ....صبر کن منم میام میرسونمت _

 باهم از در خارج شدیم و سوار ماشین شدیم رسیدیم 

 

 +...ممنون کریس 

وارد بار شدم یه ربع زودتر اومده بودم وسایلامو گذاشتم گوشیمو برداشتم و پیام هامو چک کردم از ماشین پیاده شدم و 

 یه تماس از دست رفته از تام داشتم و دیگه هیچی 

 

::::::::::: 

::::: 

:: 

 رزا رو رسوندم و حرکت کردم دوباره یاد سامانتا افتاده بودم 

 نمیتونستم تصمیم بگیرم 

 کرد اما رزا مونده پیشم سامانتا منو یهو ول 

 با همه ی کم کاری هام نسبت بهش باز پیشم مونده 

 

من با خودم عهد بسته بودم که بهش توجه کنم این دختر خیلی تنها بودبعد من حتی موقع بوسیدنشم توفکر یه دختر دیگه 

 بودم

 

ماموریت چندروزه ای ک داشتم رسیدم به خونه ماشین وپارک کردم و پباده شدم تافردا استراحت داشتم و بخاطر 

 حسابی خسته بودم 

 



 وارد شدم و درو بستم تام روی کاناپه نشسته بود و تی وی تماشا میکرد 

 

 دستمو روی شونش زدم و وارد اشپزخونه شدم 

 +..حالت چطوره تام؟

 ....کی اومدی کریس ؟حالت چطوره؟_

 باهاش دست دادم و بطری ابو بیرون اوردم و اب خوردم 

 

 ...ظهر اومدم +.

 ...نیومدی خونه چرا؟_

 +....پیش رزا بودم 

 

 تام سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت 

 مواجه نمیشدم یومدم خونه با یه دختر تام عوض شده بود ازاون مهمونی رفتن های هرشبش کم شده بود دیگه وقتی م

 

 چقدر از همه چی دور شدا بودم

خوابم اماهرچی باخودم کلنجاررفتم خوابم نبرد بلندشدم لباسمو پوشیدم و از وارد اتاق شدم و درو بستم میخواستم ب

 خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم و بی هدف توی خیابونا میچرخیدم 

 

::::::::::::::: 

:::::: 

:::: 

 کریس وارد اتاقش شد روی نشیمن نشستم حرف کریس از جلو چشمم کنار نمیرفت 

 پیش رزا بودم 

 



 به رزا نزدیک شده بود که بلافاصله بره خونش ! از کی انقدر 

 گوشیمو بیرون اوردم و به سوفیا زنگ زدم 

 +....اماده شو تا بیست دقیقه دیگه میام دنبالت 

 

 ....کجامبریم ؟_

 +...اماده شو فعلا بعد میفهمی 

 ار میبودبلندشدم و لباسامو تنم کردم موهامو مرتب کردم و از خونه بیرون زدم رزا الان باید ب

 

 دم درخونه سوفی نگه داشتم خونه مجردی داشت بعدازچنددقیقه اومد بیرون و سوار ماشین شد 

 

 ...سلام تام چه عجب _

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم 

 سوفی یه دختر بلوند باموهای طلایی بود قد بلندی داشت و اندام برجسته ای که هر کسی و وادار میکرد بهش خیره بشه 

 

 ه بار رسیدیم ب

 ماشین رو پارک کردم دست سوفی رو گرفتم و وارد بار شدیم 

 

 اگه رزا میتونست روزشو با کریس بگذرونه و هیچ اطلاعی به من نده منم میتونستم تلافی کنم 

 

 از پلها پایین رفتیم پشت قفسه ها ایستاده بود و سفارش مشتری ها رو میاورد 

 

 دلربا تر شده بود لباس نقره ای پوشیده بود و از همیشه 

 دست سوفی رو بین دستام گرفتم و درست روبروش نشستم 

 



 نگاهش به من افتاد وبرای لحظه ای نگاهش قفل دستای منو سوفی شد

 صدای بلنداهنگ توی گوشمون بودسوفیا دستمو گرفت  و گفت 

 

 +...بیا برقصیم 

نده خوبی بود یه اندام عالی که به درستی میدونسا بااصرار سوفی بلندشدیم و روبروی هم ایستادیم سوفیا همیشه رقص

 چطوری نمایشش بده

 

حدکاتش خبره کننده بود و چندتا مردی که اطرافمون بودن محو دیدنش شده بودن من فقط روبروش ایستاده بودم 

 حرکتی نمیکردم 

 بیشتر حواسم پیش رزا بود خیره به سوفیا بود

 

 گوشش زمزمه کردم  دستمو دور کمر سوفی حلقه کردم و کنار

 

 +....من میشینم توراحت باش 

 

 سوفیا هنچنان داشت میرقصید یه مرد سی و چندساله به سمتش رفت و باهم شروع به رقص کردن 

 

 میکردن تا رقص معمولی بیشتر داشتن رقص 

 

 به سمت رزا رفتم و روبروش نشستم 

 + ...یدونه از این نوشیدنی هایی که تواون قفسست بهم بده 

 

 باحرص نوشیدنیو گذاشت جلوم وبدون نگاه کردن بهم سفارش بقیه رو براشون اورد

 

 بااینکه رزا به اندازه سوفیا اندام بی نظیری نداشت اما ظرافتی که تووجودش داشت رو تووجود هیچ دختری ندیده بودم



 

 ما نذاشتم دستمو روی دستش که روی میز بود گذاشتم نگاهشو بهم دوخت و خواست دستشو بکشه ا

 

 دستشو نوازش کردم بوسه ای پشت دستش نشوندم ازش جداشدم به سمت سوفی رفتم 

 دستشو کشیدم و از بغل مرد کناریش کشبدمش بیرون 

 

 +...بیا بریم 

 

 ...هی تام من تازه داره بهم خوش مبگذره _

 

 +....یوقت دیگه میایم بریم 

 

 رسوندم  از باراومدیم بیرون ماشینو برداشتم و سوفی رو

 

 به سمت خونه رزا رفتم و توی ماشین نشستم باید تا نیم ساعت دیگه پبداش میشد

 هنگی رو پلی کردم و منتظر موندم نیم ساعت گذشته بود که بالاخره پیداش شد از تاکسی پیاده شد و به سمت خونه رفت 

 

درو ببنده پامو بین در گذاشتم شکه و با از ماشین پیاده شدم و با فاصله کمی پشت سرش رفتم وارد خونه شد خواست 

 چشمایی گرد بهم نگاه کرد 

 

انگار با دیدن من خیالش راحت شده بود چندثانیه ای ببشتر نگذشته بود اینبار با چشمایی خشمگین درو هل داد تانیام 

 داخل 

 

گرفتم و بین خودم و در حبسش در برابر من زوری نداشت با یه فشار کوتاه درو باز کردم و وارد خونه شدم بازوهاشو 

 کردم 



 

 +....نمبتونی از دست من در بری اخه!

 ....ولم کن تواینجا چیکار داری ؟_

 

 بازوشو اروم نوازش کردم و گفتم 

 

 +....همه ی زندگی من اینجاست حالا فهمیدی اینجا چیکار دارم؟

 پوزخند اشکاری زد و دستاشو روی سینش گره زدو گفت 

 

 نکردی ؟داری چرت و پرت مبگی  ....زیادی مست_

 

 ژستی ک گرفته بود ابن نگاهه مغرور و پراز ادعاش منو یاد شب اولی که دیدمش انداخت 

 

 + ....حتی اگه مست ترین ادم روی کره زمینم باشم باز تمام زندگی من اینجاست فهمیدی ؟

 

 و بالا گرفتم صورتمو بهش نزدیک کردم دستمو زیرچونش گذاشتم و با یه فشار کم صورتش

 

 

 +.....چرا نگفتی بهم کریس اینجا بوده؟

 

 ....برای اومدن دوست پسرم به خونم باید از تواجازه میگرفتم؟_

 

 هنوز تولاک دفاعی بود 

 +.....رزا جواب سر بالا نده چرا نگفتی بهم !



 چشماشو توی چشمام دوخت و گفت 

 که من کارمیکنم .....توچرا نگفتی با دوست دخترت میای دقیقا جایی _

 

 پوزخندی زدم و کمر ظریفشو بین دستام گرفتم و گفتم 

 

+....حسود کوچولو!اون اگه دوست دختر من بود مبذاشتم تو بغل اون مردا باشه و جلو چشمم دستمالیش کنن ؟اینکارو 

 م کردم تا بدونی وفتی کریس پیشته چه حسی دارم چقد عصبانیم چقد بی ملاحظه میشم چقد وحشی میش

 

ادامه حرعمو نگفتم و لباشو شکار کردم لباشو بین لبام گرفتم و هرچی حرص داشتم روی لباش خالی کردم فقط من حق 

 داشتم ببوسمش 

 

 ازش جداشدم و به لباش نگاه کردم کبود شده بود

 

 ینبار بوسه ارومی روی لبش نشوندملبخندی زدم و ا

 چقد لمس تنش برام جذاب بود 

 

... 

.. 

. 

 یک ساعتی بود توی بغل هم دراز کشبده بودیم 

 

 ....تام من باید برم سرویس _

 

 ازش جداشدم وبه رفتنش خیره شدم 

 مواجه شد برگشت و بانگاهه خبره من 



 

 ....چبه؟به چی نگاه میکنی؟_

 + ....به شاهکارم نگاه مبکنم 

 پیرهن منو برداشتو تنش کردم توی اینه به خودش نگاه کردو سری از روی تاسف برای من تکون دادو از اتاق خارج شد 

 

 بدنمو کش و قوسی دادم و از روی تخت بلندشدم شلوارمو پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم 

 

 ....چبکار داری میکنی ؟+ 

 ....معجون درست مبکنم _

 کنارش ایستادم و به کاراش نگاه کردم 

 +.....مبخوای کمرمو تفویت کنی تجدید قوا کنیم چه خوب من ک راضیم 

 

 حرصی بااون چشاش نگاهی بهم انداخت و گفت 

 

 ....نخیر انرژیم تحلیل رفته میخوام یچیزی بخورم ضعف نکنم_

 رش حلقه کردم و گفتم دستامو دور کم

 

 +...خوبه دیگه بعدش دوباره

 حرفم هنوز تموم نشده بود مثل ماهی ازبین دستام دررفتو به سمت یخچال رفت 

 

 بعداز چنددقیقه اومد و گفت 

 

 ....تام بالاخره تکلیف رابطه ما چی میشه؟_

 .....تام بالاخره تکلیف رابطه ما چی میشه؟ _



  +....هرچی توبگی همون میشه

معجونی که رزا درست کرده بود رو خوردیم و دوباره به تخت برگشتیم رزا بین بازوهام خوابید نگاهی بهش انداختم 

 بااون مژهاش بلندش چقدر خواستنی بوددواسم 

 

 چشماموبستم و سعی کردم بخوابم 

 

 ::::::::رزا:::::::::::

دم تمام شب روی دست خوابیده بودم و حس میکردم پتورو کشیدم روی سرمو تن خستمو حرکت دادم و روی کمر خوابی

 به سمت بدنم خواب رفته 

 

 با کلافگی بلندشدم وبه جای خالی تام نگاه کردم 

 یه یادداشت روی ایینه اتاق بود

 

 ".عزیزم من دارم میرم سرکار نخواستم بیدارت کنم."

 

 دوتا شکلک خنده هم به طرز کودکانه ای کشیده بود 

نم دادم و بلندشدم یه لباس برداشتم و وارد سرویس شدم دوش کوتاهی گرفتم واومدم ببرون حوله رو کش و قوسی به بد

 دور سرم پیچیدم لوسیون مخصوص بدنمو برداشتم و به پاهام کشیدم 

 

کارم ک تموم شد وارد اشپزخونع شدم برای صبحانه خیلی دیر بود چندتا دونه سوسیس بیرون گذاشتم و مشغول خرد 

 تفت دادنشون شدم  کردن و

 

 عصر باید میرفتم خونه و وسایل مامام رو جمع میکردم 

 

 پوشیدم و به سمت خونه بابا رفتم ناهار رو خوردم و یکم به خونه رسیدم بالاخره کار خونع تموم شد لباسامو



 

 کلید رو از توی کیفم بیرون اوردم و خواستم درو باز کنم اما کلید توی قفل در نمیچرخید 

 

نگ رو فشار دادم و بعد از چنددقیقه یه خانوم درو باز کرد باتعجب بهش نگاه کردم و یلحظه فکر کردم خونه رو اشتباه ز

 اومدم امابا دیدن بابا پشت سر اون خانوم مطمعن شدم 

 

 +....بابا این خانوم کیه!!!

 بابا با دستپاچگی درو باز کردو گفت 

 

 ....بیاداخل میگم بهت _

 ارد خونه شدم و روی یکی از کاناپها نشستم هاج و واج و

 ....این خانوم دوست من هستن _

 

 به لباسای تنش نگاه کردم شرتک کوتاا و یه نیم تنه قرمز فکر نکنم دوست معمولی باشه 

 

 بدون حرف وارد اتاق شدم و به وسایلای مامان ک یه گوشه ریخته شده بودن نگاه کردم 

 

 ای جدید بودن داخل کمدلباس ها همه لباسه

 شابد مادرم بخاطر این زن بود که اونطوری حالش بدشد !!

 پراز خشم بودم...

 درسته که پدرم همیشه اینکارا رو میکرد اماهیچوقت به این وضع نبود 

 انقدر واضح نبود 

 

 توی چارچوب در بابا ایستاده بود و بدون حرف به من نگاه میکرد 



 مدون گذاشتم لباسای مامانو جمع کردم و داخل چ

 

 از کنار بابا رد شدم و گفتم 

 +....مامانم بخاطر این زن حالش بدشد ؟ بخاطر این دعواتون شد ؟

 

سکوت کرد و بهم نگاه کرد سکوتش علامت تاییدی بود به تمام افکارم از خونه زدم بیرون و بایه تاکسی خودمو رسوندم به 

 نه زدم بیرون خونه وسایلای مامانو گذاشتم داخل اتاق و از خو

 

 شماره ی برایان رو گرفتم اماجواب نداد پیام براش فرستادم 

 "...هرموقع تونستی زنگ بزن باید باهات صحبت کتم...."

 

پیاده تا باررفتم یک ساعت مونده بود تا تحویل شیفت من نشستم روی یکی از صندلی ها امیلی موهاشو بافته بود و کنارش 

 انداخته بود 

 

 مایک داشت بهتر میشد وچندروزی بود از اون برادرش خبری نبود  رابطشون با

 

 +....چطوری رزا 

 ...خوبم توچطوری _

 

 +....منم خوبم قراره مایک بیاد دنبالم بریم شهربازی تونمیای ؟

 ....خوش بگذره عزیزم زیادی جیغ نزن فقط _

 

سیله کوچولو بدون تحرکم میشدیم امیلی شروع باخنده بهم نگاه کرد اخرین باری ک رفتیم شهربازی حتی سوار یه و

 میکرد به جیغ زدن و کل شهربازی و روی سرش گذلشته بود 

 



 باامیلی خداحاظی کردم و پشت قفسها نشستم توی افکار خودم غرق بودم با نشستن دستی روی دستم به خودم اومدم 

 

و سنگیتی داشت اونقدد سنگین ک نفسو توی سینت یه مرد با کت چرم سیاه موهای مشکیشو بالازده بود و نگاهه جذاب 

 حبس میکرد 

 

 دستشو بالااورد و باسرانگشتاش مچ دستم و لمس کرد 

 +....نوشیدنی میخواید ؟

 ....نه _

 +....اینجافقط نوشیدنی داریم ن چیز دیگع ای 

 پوزخندی زدو گفت 

 ....اینجا به جزنوشیدنی یه دختر خوشگلم داریم _

 

بودم الان با این یه جمله جرقه ای توذهنم میزدو با یه ترفند ساده اونو برای یه شب به بازی میگرفتم اگه رزای سابق 

 اماالان بااین حجم از فکر و درگیری حوصله خودمم نداشتم چه برسه یه مرد غریبه با یه پوزخند مضخرف رو لبش 

 

 دستمو از دستش بیرون کشیدم و شفارش بقیه رو  براشون اوردم

 

 اخرساعت یه گوشه نشسته بود و گاهی با دخترای توی بغلش حال میکرد و گاهی اون نگاهه سنگینشو حواله من میکرد تا

 

 کیفمو برداشتم و از بار اومدم بیرون نیمه شب بود و خلوت تراز تایم های دیگه بود 

 تنه ای بهم خورد و صدای گرمی کنار گوشم گفت 

 

 +....بیابرسونمت

 

 منتظر تاکسی بمونم بدون تعارف به سمتش رفتم و سوار ماشینش شدیم حوصله نداشتم 



 مسیرو بهش گفتم و توسکوت به راهمون ادامه دادیم 

 ....اسمت چیه؟_

 +...رزا 

 ....منم جاستینم _

 بازومو کشیدو مانع ازاین که پیاده شم شد بازومو ازدستش بیرون کشیدم 

 +....چیه؟

 .....دعوتم نمیکنی داخل؟ _

 ..توقع نداری که جلوپدرم تورو ببرم خونه؟ +..

 دروغ بی پایه ای گفته بودم حتی اگه واقعا بابا خونه هم بود براش مهم نبود من با یه پسر غریبع اومدم خونه 

 

 بااکراه بهم نگاه کرد و گفت 

 .....نمیدونستم باشه فقط این شماره منه هرموقع سرت خلوت شد بگو بیام بریم بگردیم _

 و ازش گرفتم و فقط برای باز کردنش از سرخودم انداختمش توی کیفم کارت

 

 از ماشین پیاده شدم و وارد اپارتمان شدم 

خونه غرق سکوت و تاریکی بودلباسامو عوض کردم و غذای سردی از یخچال بیرون اوردم و بدون اینکه گرمش کنم 

 شروع کردم به خوردنش 

 

 +....پسره کی بود رسوندت؟ 

ن صدای پشت سرم لقمه غذا توی گلوم گیر کردو شروع به سرفه کردن کردم شیشه ابی روبروم قرار گرفت و با شنید

 بدوت معطلی شروع به خوردنش کردم 

 

 از خفگی که نجات پیدا کردم برگشتم و به تام که بااخم های درهم به من خیره شده بود نگاه کردم 

 

 .....کی اومدی؟ _



 ام سربه هوایی که متوجه ماشین من روبروی اپارتمانت نشدی +....یک ساعتی هست اینج

 

 شونه ای بالاانداختم و گفتم 

 ....خب دقت نکردم _

 

 اشاره ای که به غذای سردی که روبروم بود کردم و گفتم 

 

 ....بیا بخور _

 

 روی صندلی روبروم نشست و گفت 

 

 +....رزا پسره کی بود رسوند تورو؟

 و گفتم شونه ای بالاانداختم 

 

 +....نمیدونم گیر داده بود برسونتم منم این اجازه رو بهش دادم 

 بااخمایی درهم گفت 

 

 ....مطمعنی چیز دبگه ای نبود؟ _

 حوصله اخم کردناشو نداشتم براهمین سرمو تکون دادم و گفتم 

 

 +.....اره همین بود راستی توچطوری اومدی داخل ؟ 

 ....به راحتی _

 ظرف غذا رو توی سینک گذاشتم  چشمامو چرخوندم و

 +....دوس ندارم مثله دزدا بیای خونم 



 .....پس میتونی بهم کلید بدی که مثل دزدا نیام _

 

اخمی بهش کردم و وارد اتاق شدم چمدون لباسای مامان گوشه اتاق بود و ذهنمو بهم می ریخت اولین فرصت باید با 

 ده بود برایان صحبت میکردم و هنوز جواب پیاممو ندا

 

 تام دکمهای لباسشو باز کردو گفت 

 .....خیلی خسته ام بیا بخوابیم _

 هاج و واج به تام نگاه کردم 

 

 کنارم روی تخت نشستو بازومو گرفتو منو کنار خودش خوابوند 

 

 کلید لامپ بالای سرمونو زدو منو توی بغلش قفل کرد 

 

 ....بخواب دیگه _

انقدر خسته بودم که نای اعتراض کردن نداشتم چشمامو بستم و سعی کردم توی اون چشمی چرخوندم به پررویی تام اما

 حجم بغل تام بخوابم

 

 بااحساس لمس بدنم بیدار شدم و چشمامو باز کردم دستای تام روی پوست کمر و شکمم حرکت میکرد

 ....بیدار شدی بالاخره _

 +....ساعت چنده مگه 

 

 روی تام بود دستامو ستون کردم و بهش نگاه کردم منو بین بازوهاش چرخوندو حالا من 

 

 +....چیکار میکنی تام قفلم کردی !

 ....دلتم بخواد اینجوری قفل شی_



 

 مشتی حواله بازوش کردم و از روی تام اومدم کنار 

 وارد سرویس شدم و صورتمو شستم 

 

 +....تام بیا یچیزی بخوریم 

 دستای تام دورم حلقه شد و گفت 

 

 میخوام تورو بخورم اینجا خوشمزه تراز تو نیست ک  .....من_

 

 خندیدم و رو پنجه پام بلندشدم و لبشو بوسیدم

 لبشو بوسیدم و ازش جداشدم 

 +....بیا فعلا یچیزی بخوریم من ضعف کردم 

 وسایل صبحانه رو روی میز گذاشتم 

 تام کنارم نشست و منو روی پاش نشوند و باهم صبحونه خوردیم 

 

 باید برم بیمارستان عزیزم  .....من_

 تام رو تا دم در بدرقه کردم و برگشتم داخل خونه 

 

 :::::::کریس ::::::::::

 به رفتن سامانتاخیره شدم و ذهن اشفتمو به چندساعت قبل فرستادم

 به رو در روشدنم با سامانتا.... 

 

 در بیاره شوهرشو چندماهه ندیده  به گفته ی خودش روزای سختی رو داره میگذرونه مجبوره خرج بچشو تنهایی

 



 به محله ای که توش بودم نگاه کردم 

 اون دختر پراز نازی که هوش منو برده بود الان به چه وضعی افتاده بود 

 

 درسته که ازم جداشد ولی هیچوقت حقش همچین زندگی نبود 

 هنوزم مثل قبل زیبا بود هنوزم موقع حرف زدن صداش پراز ارامش بود 

 

یی که چنددقیقه قبل با بچش نشسته بود نگاه کردم با دیدن دستکشای کوچولویی که روی صندلی جامونده بودن به جا

 ناخوداگاه خوشحال شدم 

 

 شاید رسوندن این دستکش ها به صاحبش میتونست دلیلی برای دوباره دیدنشون بشه 

 

 ت نکشیده بودم نمیتونستم پیش خودم انکار کنم من هیچوقت از عاشق سامانتا بودن دس

 

 حتی بعد از چندسال هنوزم با دیدنش تپش قلبم بی امان میزنه

 

 ماشینو روشن کردم و از خیابون بیرون اومدم  شاید میشد به یه اینده دوباره فکر کرد

 من هیچویت دیگع نمیتونم هیچکسو مثل سامانتا دوس داشته باشم

 

 ه بود که امشب به یه مهمونی دعوت شدیمپیامی روی گوشیم اومد بازش کردم اریک بود و نوشت

 

 برای سرگرم کردن چندساعته پیشنهاد خوبی بود 

 شماره رزا رو گرفتم و برای امشب باهاش هماهنگ کردم بهتراز رزا برای همراه بودن توی مهمونی گیرم نمیومد

 

 :::::::::رزا:::::::::::



ر خودمو توی اینه چک کردم و منتظر تماس کریس بودم تا برم زیپ لباسمو بستم و رژمو روی لبام تمدید کردم اخرین با

 پایین 

 

 بوت های بلندم رو پوشیدم و کاپشنمو روی دسته صندلی گذاشتم 

 

 بعد مامان حسابی حوصلم سررفته بودو این مهمونی میتونست کمی حوصلمو جابیاره 

 

ی در ایستاده بود و با ژست خاص خودش بهم نگاه با صدای زنگ گوشیم کاپشنمو برداشتم و از در بیرون رفتم کریس جلو

 میکرد 

 

 لبخندی بهش زدم و گونشو بوسیدم خیلی وقت بود ندیده بودمش 

 

 +....چطوری کریس ؟

 

 درو برام باز کردو سوار ماشین شد 

 .....کم پیدایید خانوم نمیببنیم شمارو _

 به تیکش خندیدم و به راهی که در پیش داشتیم خیره شدم

 ره رسیدیم ماشینو داخل پارک کردو باهم وارد سالنی که جشن داخلش برگذار میشد شدیم بالاخ

 

 جمعیت کمی نبودن اما به شدتی هم نبود که نشه کسی رو تشخیص داد 

 همراه کریس وارد اتاق شدیم و بعد از بیرون اوردن کاپشنم و درست کردن لباسام باهم برگشتیم توی سالن 

 

 م معرفی کرد و کنارشون نشستیم موزیک ملایمی پخش میشدو تعداد کمی وسط داشتن میرقصیدن جمعی از دوستاشو به

 

 کسی کنارم نشست سرمو چرخوندم با دیدن تام تعجب کردم باهمه دست دادو دوباره کنار من نشست 



 زیر گوشم زمزمه وار گفت 

 ....باز که نگفتی با کریس هستی _

 مثل خودش باصدای ارومی گفتم 

 ..یادم رفت +..

پوست بازومو بین دستاش گرفت و فشار ارومی بهش وارد کرد با اینکه دردم نیومده بود اما دستم رو بیروت کشیدم و 

 اخمی ساختگی بهش کردم 

 

 پیک های نوشیدنی رو بالا بردیم و جشنو شروع کردیم صدای موزیک بالارفت واهنگ شادی پلی شد 

روع به رقصیدن کردن و اون وسط یهو غیب میشدن و صددرصد سر از یکی از دوستای کریس جفت جفت بلندشدن و ش

 اتاقا در میاوردن 

 

 من و تام و کریس همچنان نشسته بودیم دوتا مرد کنارم بودن که هیچکدوم بلندنمیشدن و منو همراهی نمیکردن 

 

 باکلافگی سرجام جابجا شدم و گفتم 

 +....من میخوام برقصم 

 انداخت و گفت کریس شونه ای بالا

 ....خب پاشو _

 

 نگاهه خصمانه ای بهش انداختم و گفتم 

 

 +....ممنون از پیشنهادت 

باحرص بلندشدم و تنهایی رفتم وسط و شروع به رقص کردم اما تنهایی اصلا حال نمیداد خواستم بشینم امادستای گرمی 

 روی کمرم نشستو منو چرخوندو 

 

 ی چرمی و بلندشدی +....بالاخره دل کندی از اون مبلا



 

 سرمو چرخوندم و با دیدن پسری که چندشب پیش منو از بار رسونده بود خونه جاخوردم 

 

 نیشخندی زدو گفت 

 ....چه دیدار جالبی _

 

 دستمو روی سینش گذاشتم و ازش جداشدم 

 +....هیچم جالب نیست 

 

 ایستادو گفت  خواستم برگردم و بشینم سرجام اما تا به خودم بیام تام کنارم

 ....این همون پسری نیست که چندشب پیش تورو رسوند؟_

 

 جاستین نیشخندی زدو گفت 

 +....بابات که میگفتی خونست این اقا بود؟ 

 

لبمو گاز گرفتم و خواستم خودمو ازاین مخمصه بیرون بکشم امااین دومرد جوری بهم خشمگینانه نگاه میکردن که 

 یرشن هرلحظه منتظر بودم باهم درگ

 

 ....تام ولش کن بیا بریم _

 اما تام به حرفم توجهی نکرد و همون جایی که بود ایستاد

 

 اگه این دوتا میخواستن همینطوری ادامه بدن کریسم سرمیرسید و اونوقت دردسرا بیشتر میشد 

 

 اینکه تام اون ساعت خونه من کجابوده رو هیچ جوره نمیتونستم توضیح بدم !



 ری بع ذهنم رسید دستم رو روی دسته صندلی کناریم گذاشتم و خودم رو بی حال به اون تکیه دادم برای یه لحظه فک

 

 دستمو روی بازوی تام گذاشتم و بهش نگاه کردم 

 ....تام من حالم خوب نیست _

فرقی  چخیلیم دروغ نگفته بودم استرس گرفته بودم و طبق شناختی که از خودم داشتم الان دستام با درجه فریزر هی

 نمیکرد 

 

 بالاخره تام نگاهشو به من دوخت و با نگرانی بازومو لمس کرد 

 

 +....رزا خوبی؟چت شد تو؟

 بدون توجه به جاستین دستمو گرفت و سعی کرد منو از سالن بیرون ببره 

 وارد هوای ازادشدیم سرد بود اما بهتراز موندن داخل سالن بود 

 

 نکرده بودم معدم تعجب کرده +....چیزی نیست خیلی وقت بود مست 

 

 سری به عنوان تاسف برام تکون دادو کتشو روی شونهام انداخت 

 ....بپوش اینو سرمانخوری _

 سری تکون دادم لبهای کت رو به خودم نزدیک کردم 

 

 +....دوست پسرت کجاست؟مثلا بااون اومدی مهمونی 

 

 شونه ای بالاانداختم و گفتم

 و عوض کنم فقط ....من اومدم حال و هوام_

 



 روبروم ایستاد باسرانگشتاش صورتمو نوازش کرد 

 

 +... حال و هوات مگه چطوری بودا که خواستی عوضش کنی ؟

 

 چشمی چرخوندم و گفتم 

 

 ....چیزیش نبود تنوعه دیگه بهتراز اینه هی بین بار و خونه جابجا شم و روزامو توروزمرگی از دست بدم_

 

 قدمی عقب رفتم و گفتم 

 ....توچرا نگفتی مهمونی میای امشب که باهات بیام؟_

 دستاشو توی جیبش فرو کردو گفت 

 

+....دیروتوسط دوست مشترک منو کریس دعوت شدم مطمعن بودم میاد نمیتونستم دوست دخترشو به عنوان همراه 

 بیارم که 

 

 سرمو تکون دادم نفس عمیقی کشیدم چه وضعی شدامشب!

شدیم کتشو بهش دادم و به سمت جایی که با بچهانشسته بودیم رفتم و نشستم چندنفرشون نشسته باتام دوباره وارد سالن 

 بودن و بعضیاشونم رفته بودن 

 

 تام کنارم نشست و کم کم با بچها صمیمی ترشدم و شروع به صحبت کردن کردیم 

 

 کریس بیش از حدمست کرده بود ویه گوشه ساکت نشسته بود چیزی نمیگفتد

 

تموم شده بودو همه داشتن میرفتن کریس اصلا تووضعیتی نبود که بتونه رانندگی کنه اریک گفت کریس رو میبره مهمونی 

 خونه اما مسیرش به خونه من نمیخورد مجبور شدم باهاشون برم فردا برم خونه 



 

 با بچهاخداخافظی کردم و شماره چندتاییشونو گرفتم کاپشنمو پوشیدم و سوار ماشین شدم 

 

 زودتر رفته بودوامشب شیفت بیمارستان بود تام 

 بالاخره رسیدیم از انریک تشکر کردم و با کمک هم کریس رو روی تخت خوابوندیم 

 

گیج بود وزیر لب اسمی رو زمزمه میکرد لباسشو بیرون اوردم و یه قهوه براش درست کردم بااین وضع اگه میخوابید صبح 

 بدی رو شروع میکرد

 

وباره روی تخت افتاد و خوابش برد ارایشم رو پاک کردم و یکی از لباسایی که توی کمر بود و برداشتم قهوه رو خورد و د

 و پوشیدم 

 

 کریس کل تخت رو اشغال کرده بود و مجبور شدم پتووبالشتی بردارم و روی یکی از کاناپها بخوابم 

 

 فحشی به خودم دادم بااین حال و هواعوض کردنم و سعی کردم بخوابم 

 

.. 

 باصدای کلید توی در چشمامو باز کردم و تن کوفتمو جابجا کردم یه چشمی به تام نگاه کردم 

 

اونقدر توی حال خودش بود که اصلا متوجه حضور من نشد از همون دم در لباسشو بیرون اورد ک دقیقا روی کاناپه پایین 

 من خودشو پرت کرد 

 

 با پام ضربه ارومی بهش زدم و گفتم 

 

 و چشمتو نگاه کن میفتی روم +...جل



 سرشو باسرعت چرخوندوبه منی که باصدای گرفته و کلفت و چشمای پراز خواب داشتم نگاهش میکردم نگاه کرد 

 

 +...اینجاجیکار میکنی ؟

 ....نمیبینی خواب بودم دیگه قبل اینکه خودتو پرت کنی _

 

 کش و قوسی به خودش دادوگفت 

  +....دلتم بخواد من بیفتم روت

 

 زبونی براش دراوردم و گفتم 

 ....فعلا که نمیخواد_

 خودشو کش دادم و خیمه زدروم 

 

 +....مطمعنی دیگع ؟ 

 سرموتکون دادم و دستمو از زیر بدنش بیرون کشیدم 

 

 زیر گلوم روبوسید

 

 +....که دلت نمیخواد 

 ا با دیدن تکون خوردن دستگیره در تام رو هل دادم و سریع پتو رو روی سرم کشیدمخواستم جوابشو بدم ام

 پتو روی سرم بود و فقط صداشونو میشنیدم

 

 +....کریس رفتی توستون چشماتو باز کن 

 باصدای تام سرمو از پتو بیرون اوردم و به کریس نگاه کردم 

 



 ون تکیه دادو به منو تام نگاه کرد موهای ژولیده و چشمایی که یکی بسته بود سرشو به ست

 

 ....شمااینجا چیکار میکنید؟ _

 ابرویی بالاانداختم و گفتم 

 +....دیشب دوستت منو تورورسوند اینجا تام هم نیم ساعتی هست اومده 

 

 سرشو تکون داد وارد سرویس شد 

 ب پشتم خورد  از روی کاناپه بلندشدم و پتووبالشتو برداشتم از کنار تام ردشدم ضربه محکمی

 

 با چشمای گرد برگشتم و به تام نگاه کردم 

 +....برو دیگه داشتم از منظوره لذت میبردم 

 

 بالشتو به بازوش کوبیدم و دوباره برداشتمش و وارد اتاق شدم وسایل رو سرجاشون گذاشتم 

 

 اخوردن هست یانه !بیخیال شدم وقهوه ساز رو به برق زدم و سه تاقهوه درست کردم نمیدونستم توی یخچالشون چیزی بر

 فقط جعبه کیکی که کنار کابینتا بود رو برداشتم و روی میز گذاشتم 

 

 کریس اینبار با ظاهر مرتبی اومدداخل اشپزخونه 

 

 +....سرم داره میترکه 

 ....منم اگه اونقدر مست کرده بودم هنینطوری میشدم _

 

 +.....نمیخواستم اینطوری شه

 



 وه درست کردم بخور ....ببابشین قه_

 تام هم لباساشو عوض کردو طبق معمول با نیم تنه لخت روی یکی از صندلی ها نشست 

 

 +....رزا قهوه منو بدهر

 ....کی گفته برا توقهوه درست کردم حالا؟ خودتو تحوبل گرفتیا _

 

 +.....دارم میبینم دیگه سه تاهست بده یکیشو

 

 خوردیم قهوه هارو روی میز گذاشتم و توسکوت 

 +....خب پسرا منومیرسونید یا خودم باید برم؟ 

 

 اماده شدی بگو میرسونمت _

 باشه ای گفتم و وارد اتاق شدم لباسای دیشبمو پوشیدم و لباس کریس رو سرجاش گذاشتم 

 

 از تام خداحاعظی کردم و اونم با یه چشمک منو بدرقه کرد 

 

 گرفتم با همون حوله حمام روی تخت دراز کشیدم بالاخره رسیدم لباسامو بیرون اوردم و یه دوش 

 

 دلم میخواست بخوابم چشمام داشت گرم میشد که صدای زنگ خونه بلندشد 

 

 نفس کلافه ای کشیدم و بلندشدم چه ادم بی وقتی بود کسی که پشت در بود

 باهمون حوله دورم رفتم و در رو باز کردم با دیدن برایان کناررفتم تا بیادداخل

 

 .سلام +...



 چمدونی که دستش بودکنار در گذاشتو وارد خونه شد 

 ....رزایه لیوان اب بهم میدی ؟_

 لیوان ابی براش ریختم و بهش دادم 

 

 عادتشو میدونستم تا نخواد حرف بزنه هرچقدرم اصرار کنم چیزی نمیگه 

 

 بیارم اینجا بود ....یه سری از وسایلام خونه بابا بود برداشتمشون تنهایی جایی که میتونستم _

 

 سرموتکون دادم 

 +....توهم دیدیش ؟

 پوزخندی زدو گفت 

 ....همون خانوم لونده رو میگی چه چیزیم تور کرده بابات _

 

 اخمی کردم و گفتم 

 +....حالا شده بابای من؟ تورو از توجوب پیدا کردن نکنه؟ 

 

 درمم هیچوقت همسر خوبی نبود ....اون برا هیچکدوم از ما هیچوقت پدری نکرده...حتی برای ما_

 

 روی کاناپه روبرویی نشستم و گفتم 

 

 +.....اون برای زن های خیابونی فقط مرد جذابی بود 

 ....ببینیم این یکی چقد دووم میاره تودست بابا _

 +....بیچاره مامانم همه اینارو میدید و بازم چیزی نمیگفت 



ه ماهم به اندازه بابا مقصر بودیم انقدردرگیر روزمرگیا و اتفاقای برایان توسکوت بهم خیره شد خودشم میدونست ک

 زندگی خودمون شده بودیم که اصلا وقتی برای مامان نذاشته بودیم 

 

 مایی که خودمون از اون خونه فراری بودیم هیچوقت به راحتی مامان فکر نکردیم 

 

 یشش سر زدن بهش..هیچوقت وقتمونو براش خالی نذاشتیم اخرین گزینمون بود رفتن پ

 

 نفس کلافه ای کشیدم و گفتم 

 

 +....پتووبالشت مبارم برات یکم بخواب چشات قرمز شده 

 

 ....دو روزه نخوابیدم رزا _

 دلم سوخت براش برایان از من کوچیکتر بود هنوز زود بود تابخواد انقدر درگیر زندگی شه 

 

 +...بیا ببینم 

 

 قرص بهش دادم و بالای سرش نشستم  دستشو کشیدم و بردمش داخل اتاق یه

 

 +....چشماتو ببند 

 دستمو روی سرش گذاشتم یکم براش ماساژ دادم 

 

 وقتی از خواب بودنش مطمعن شدم بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم 

 

 حالا که خوابم پریده بودبهتربود یجیزی برای خوردنمون درست میکردم



 مدم بیرون یچیز ساده درست کردم و از اشپزخونه او

 سشوار رو برداشتم و موهامو خشک کردم یکم خیس بود و اگه خشک نمیکردم حتما سردرد میگرفتم 

 

 لباسامو از داخل کمد بیرون اوردم و بدون صدا عوض کردم 

 هم گرسنه بودم و هم دلم نمیومد برایان رو بیدار کنم 

 

 تام زنگ زدم اگه عصر تایم خالی داشت بریم بیرون  برای خودم غذا کشیدم و نشستم خوردم گوشیم و برداشتم و به

 

 هرچی زنگ زدم جواب نداد بیخیال شدم و فقط یه پیام براش فرستادم 

 

 "عصر چیکاره ای ؟ "

 برایان با صورت پف الود از اتاق بیرون اومد و به چارجوب در تکیه داد نگاهی بهم کرد و گفت 

 

 +.....خیلی خوب خوابیدم 

 فتم لبخندی زدم وگ

 ....اب بزن به صورتت بیا یچیزی بخور_

 

 سری تکون دادو وارد سرویس شد صدای پیام گوشیم اومد ظرف غذا رو روی میز گذاشتم و گوشیمو چک کردم 

 

 "....تاساعت هفت بیمارستانم اماده باش میام دنبالت.."

 

 اناپه لم دادو مشغول دیدن فیلم شدلبخندی زدم و صندلی رو کشیدم بیرون و نشستم برایان غذاشو خورد و روی ک

 

 منم کنارش نشستم و باهم مشغول شدیم دوساعتی طول کشید تافیلم تموم شه



 

برایان لباساشو عوض کردم و از خونه رفت بیرون کمدلباسام رو باز کردم یه تی شرت سبز تیره و شلوار کرم رنگ بیرون 

 کشیدم و روی تخت گذاشتم 

 

 یه گیره تزعینش کردم ابروهام رو مرتب کردم و یه رژلب مات به لبام زدمموهامو باز گذاشتم و با 

 

 لباسامو عوض کردم کم کم دیگه تام باید پیداش میشد کت مشکیمو برداشتم و روی دسته کاناپه گذاشتم 

 

 صدای زنگ خونه اومد کت و گوشیم رو برداشتم و درو باز کردم 

 

 +....سلام 

 گونمو بوسیدو گفت 

 م میشه یه لیوان اب بهم بدی ؟....سلا_

 بطری اب رو از یخچاا بیرون اوردم وبایه لیوان بهش دادم 

 

 باهم ازخونه بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم 

 

 +....خب حالا کجابریم ؟

 ....بریم یچیزی بخوریم؟بعد بریم شب گردی ؟_

 

 خوبی برای بیرون غذا خوردن نداشتمباشه ای گفتم و انتخاب رستوران رو به تام سپردم من هیچوقا اتتخاب 

به انتخاب تام یه فست فودی رفتیم یه پیتزا و یه سیب زمینی تنوری سفارش دادیم نیم ساعتی طول کشید تا امادا شه بسته 

 غذاهارو گرفتیم و سوار ماشین شدیم 

 

 +....بیا بریم یجایی بشینیم بخوریم 



 اشین پیاده شدیم و توی یکی از الاچیق ها نشستیم یه پارک کوچولو کنار رودخونه پیدا کردیم از م

 

 +.....وای چقدر گرسنمه امروز هیچی نخوردم 

 خندیدم و کنارش نشستم بستها رو باز کردیم و روی میز وسط الاچیق غذا هارو چیدیم 

 

 

و تمیز م و دور لبمتوسکوت غذامونو خوردیم طعمش واقعا محشربود تکیه دادم به صندلی و دستمالی از کیفم بیرون اورد

 کردم 

 

 +...مرسی تام خیلی خوب بود 

 چشمکی زدو قاچ اخر پیتزا رو خورد 

 

 دستاشو دور شونم حلقه کرد

 .....خب حالا چیکار کنیم؟ _

 سرمو به شونش تکیه دادم 

 +....هرکاری توبگی 

 

 بوسه کوتاهی گوشه لبم زد و گفت 

 

 ....بیا بریم قدم بزنیم _

 

 کنار رودخونه راه میرفتیم دستام توی دستای تام بود و هرازگاهی فشار کوچولویی بهشون وارد میکردشونه به شونه هم 

 

 +.....این رودخونه همیشه بهم ارامش میده سکوتش ...یه حس خاص مختص به خودش رو داره



 

 وخت کنار ستونی که نزدیکمون بود ایستادیم دستای تام دور کمرم حلقه شد و نگاهه شیطونشو بهم د

 

 ....یکم شیطونی کنیم بدنیست نه؟ _

 ابروهام و بالاانداختم و گفتم 

 

 +.....اگه یکم باشه نه 

 باهمون نگاهش سرشو بهم نزدیک کرد و لبامو بوسید دستامو دور گردنش حلقه کردم و همراهیش کردم 

 

 شت میسوختگازی ازلبش گرفتم و ازش جداشدم چشماش خمار شده بود و پوست صورتش از حرارت دا

 

 .....توچیکار میکنی با من دختر؟ چرا نمیتونم خودمو کنترل کنم در برابر تو _

 

 اینو گفت و منو محکم بین بازوهاش فشار داد بااینکه دردم گرفته بود اما ازحرفش حس خوبی بهم دست داد 

 

 اینکه یه نفر اینقدر بی قرارت یاشه خیلی قشنگه

 سردم شده بود و خوابم گرفته بود خودمو توی بغل تام جمع کردم و چشامو بستم   تانیمهای شب کناررودخونه بودیم

 

 +....خوابت گرفته؟ 

 ...اره _

 +.....پاشو بریم پس 

 دستمو گرفت و بلندم کرد سوار ماشین شدیم  کلیدو به تام دادم تا درو باز کنه  

 

 ی مسواک زدم و برگشتم داخل اتاق لباسامو بیرون اوردم و وارد سرویس شدم دندونامو با بی حوصلگ



 

 ....من باید یه دست لباس بیارم اینجا _

 

 به نیم تنه لختش نگاه کردم و گفتم 

 + ...من که مشگلی ندارم بااین وضع 

 

 نگاهی بهم انداخت و گفت 

 ....پس چرا از من پیروی نمیکنی توام اینطوری باشی _

 

 شکل یه خرس قهوه ای روش بود رو از کنار تختم برداشتم  پررویی نثارش کردم و لباس خواب عروسکی که 

 

 ....میخوای نپوش راحت باش _

 +....بپوشم راحت ترم 

 دستاشو دور کمرم حلقه کردو کفت 

 

 ....توحتی با لباس خواب خرسی هم جذابی_

 دستاشو از زیر لباس رد کرد و روی پهلوهام گذاشت 

 

 م فشار بدم میشکنه ....کمرت انقد باریکه که حس میکنم یک_

 

 دستشو روی پوست کمرم کشید

 ....پوستت نرمه مثل بچهاست _

 

 سرشو توی گردنم فرو کردو بوسه کوتاهی زیر گلوم نشوند 



 

 نگاهی به چشماش کردم وپیش قدم شدم برا بوسیدنش

 

 :::::::::تام:::::::::::

 

 

 ::::::رزا:::::::

 و سرمو توی بالشت فرو کردم تام دیشب تمام جونمو گرفته بود و احساس ضعف میکردم  غلطی زدم

 

 پتو رو دور تنم پیچیدمو سعی کردم دوباره بخوابم

 ::::::::کریس::::::::::

 

 شاخه گل قرمز رو باماشین کنترلی رو از روی صندلی برداشتم و پیاده شدم از بین کوچهای تاریک گذشتم 

 

و زنگ روفشار دادم چنددقیقه ای طول کشیدتا در بازشد پسربچه کوچولویی با موهای فر درو باز کردو  پشت درایستادم

 بهم نگاه کرد 

 

 روی زانوم نشستم 

 +....مامانت خونست ؟

 سرشو تکون دادو با دو رفت داخل خونه

 

 وارد خونه شدم سامانتا بغلش کرده بود و به سمت من میومد

 +....خیلی شبیهه توعه

 ونمو بوسیدو تشکر کردگ



 

 روی کاناپه نه چندان تمیزی ک داخل خونه بود نشستم 

 +...اسم پسرت چیه؟

 ....جان _

 

 +....جان بیا اینجاببین چی خریدم برات 

 کنارم نشست و باذوق به ماشین کنترلی نگاه کرد بازش کردم و دادم دستش مشغول بازی شد

 

 گل روبه سامانتا دادم 

 شتی همیشه+....رز دوست دا

 لبخندی زدو گفت 

 ....رز ابی _

 

 سرمو تکون دادم و به گل ابی که با رنگ چشماش ست شده بود نگاه کردم

 

 دستکشای جان رو بیرون اوردم 

 +....جاگذاشته بودی توی ماشین 

 

 +....سامانتا میتونی از حالا روی من به عنوان یه دوست حساب کنی

یی زندگی کردن رو بلد شدم از وقتی جان یک ساله شد خرجمونو در اوردم من ....مرسی کریس ولی من دیگه تنها_

 دیگه اون دختر لوسی که میشناختی نیستم 

 

 خندیدو گفت 

 



+....وقتی یادم میادکه قبلا چه دغدغه هایی داشتم و حالا چی خندم میگیره من دیگه روی هیچکس بجز خودم حساب 

 نمیکنم 

 

 رافتن فرق دارم....ولی من باادمایی که اط_

 +....میدونم ولی ننیخوام به کسی وابسته باشم

 

 ....خیله خب هرجورراحتی _

 

 ::::::رزا::::::

 

گوشیو قطع کردم و با کلافگی روی صندلی نشستم امیلی استعفا داده بود و مجبور بودم تاوقتی یکی جدید میاد هرشب 

 برم بار

 

 

 زدم و گفت کسیو نمیشناسه شماره کریس رو گرفتم دوستای خودم همشون شاغل بودن به تام زنگ 

 

 + ....سلام کریس چطوری ؟ 

 

 ....خوبم رزا_

 +....کریس امیلی استعفا داده کسیو نمیشناسی که بخواد توی بار کار کنه 

 

 چندلحظه ای سکوت کردو کفت 

 

 ....فکر میکنم یکیو بشناسم بهت خبر میدم_

 ::::::کریس :::::::



 

برای سامانتا ک بخواد شبو اونجا کار کنه امالز یطرف از اینکه رزا و سامانتا یجا باشن حس خوبی  شرایط خوبی بود

 نداشتم 

 

ولی نمیتونستم بخاطر حس خودم در حق سامانتا کوتاهی کنم شمارشو گرفتم و شرایط کارو بهش گفتم موافقت کرد و 

 ا باهم برن پیش رعیسشون خیلی خوشحال شد به رزا گفتم یکیو پیدا کردم و قرار شد فرد

 

 اما قبل از اون من باید با رزا صحبت میکردم به سمت خونش رفتم

 

 زنگو زدم رزا درو باز کرد

 

 +...چطوری رزا؟

 ....خوبم توجطوری _

 

 +....بیابشین باید یچیزی بهت بگم 

 

 روی کاناپها کنار هم نشستیم 

 

 امانتاهست+....دختری که قراره فردا بیاد تاباهم کار کنید س

 

 جاخوردنشو به وضوح حس کردم 

+...خواستم خودم بهت بگم که بعد سدتفاهم پیش نیاد به کار خیلی احتیاح داشت واسه همین بهش گفتم امیدوارم که تو 

 ناراحت نشی 

 

 ....نه مشگلی نیست _



 

 :::::رزا:::::::

 سامانتا کریس یکم موند صحبت کردیم و بعدرفت من اصلا ناراحت نشدم از حضور 

 

 بیشتر کنجکاو بودم برای دیدنش وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم کاش زود فردا شه 

 

برق لبمو روی لبام کشیدم و سریع اومدم بیرون داشت دیرم میشد قرار بود کریس سامانتا رو بیاره و اونجا بهشون ملحق 

 شم

 

 تاخیر بالاخره رسیدم از در خونه ادمدم بیرون و سوار تاکسی شدم با چنددقیقه 

 

 کریس کنار ماشینش تکیه داده بود و یه دخترم کنارش ایستاده بود حتی ازاین فاصله هم زیبا بود 

 

 خیلی خوشگل بود به سمتشون رفتم و سلام کردم 

 

 +...بریم داخل 

 

 ه کار کنههرسه باهم وارد شدیم صحبت کردیم و بعداز بستن قرار داد قرارشد از فردا شب بیاد و شروع ب

 +....اسمت چی بود؟

 

 لبخندی زدم و گفتم 

 ....رزا _

 +....منو توشیفتامون همیشه باهمه؟

 .....گاهی اوقات باهم هست گاهی اوقات هم پشت سرهم _



 

 +...اهاخوبه 

 ....کریس من یکی از دوستام اومده میخوام برم ببینمش فعلا با من کاری ندارید؟_

 

 +...نه ممنون رزا 

 

خداحافظی کردم و از اونجا دورشدم سامانتا واقعا زیبا بود شبیهه مدلای ویکتوریاسیکرت بود شایداگه شرایطش ازشون 

 بهتر بود میتونست تست بده 

 

 حرف زدنش چقدارامش بخش بود کریس حق داشت بعدازاون عاشق نشه 

 

 ضربه ای به شیشه ماشین تام زدم و سوار شدم 

 

 +...سلام 

 

 چطوری؟این ساعت بار چیکار میکردی ؟....سلام خانوم _

 

 +....کریس و سامانتا اومده بودن برای بستن قرارداد منم به عنوان معرف باهاشون رفتم

 

 ....سامانتا؟_

 +....اره دوست دختر سابقش 

 ....دوباره اشتی کردن؟بعدازاین همه وقت؟_

 +....نمیدونم  اون واقعا خوشگله 

 



 ه ....اره خیلی دختر بی نظیری_

 مشتز حواله بازوش کردم و اخمی بهش کردم 

 

 ....ولی به زیبایی توکه نمیرسه_

 +....اگه کریس بفهمه که منوتوباهمیم چیکار میکنه؟

 

 تام صورتش جدی شدو گفت 

 

....رزا کریس اصلا برای تو حکم دوست پسر نداره شما باهم بیرون نمیرید هرروز همو نمیبیند حتی علایق هم رو _

د توحق داری بخوای کس دیگه ای رو وارد زندگیت کنی حالا اینکه اون شخص دوست صمیمی کریس هست نمیدونی

 چیزیو عوض نمیکنه

 

 +....کاش کریس و سامانتادوباره برگردن باهم اینطوری راحتتر میتونم بهش بگم 

 

 ....اگه تواینطوری راحتتری باشه_

 

 +....حالا داری منو کجا میبری 

 

 دور توی شهر ....یکم دور _

 

 +...بزن بریم 

 

 تام سرعتشو زیاد کرد و  ازبین ماشینا باسرعت رد میشد هم میترسیدم و هم خیلی هیجان زده شدم 

 

 چندساعتی توی خیابونا میچرخیدیم تایمم داشت تموم میشدو باید میرفتم بار 



 

 +....تام برو سمت بار باید برم دیگه 

 بریم ....باشه یچیزی بگیرم بخور بعد _

 

 +...وقت ندارم بگیر توی مسیر میخوریم 

 ...باشه _

 

تام از ماشین پیاده شدو وارد فست فودی شد صدای اهنگو بیشتر کردم و باهاش زمزمه وار میخوندم به خیابون خیره 

 تم سشدم و با دیدن کریس و سامانتاکه داشتن به این سمت میومدن چشمام گرد شد من بهشون گفته بودم میرم پیش دو

 

 گند بزنن این شانسو سرمو خم کردم و سعی کردم دیده نشم ازتوی ماشین

قلبم داشت میومد توی دهنم اگه منو میدیدن توی ماشین تام چه توضیحی داشتم ک بهشون بدم چنددقیقه ای که پایین 

 گرفتم سرمو اروم سرمو بلند کردم تاالان باید از اینجارفته باشن 

 

کسی اطرافم نبود داخل فست فودی رو نگاه کردم با دیدن تام و کریس ک داشتن باهم صحبت کامل سرمو بلند کردم 

 میکردن برای بار هزارم لعنتی ب این شانس فرستادم 

 

بالاخره سفارش مااماده شد و من دوباره سرمو خم کردم اگه کریس این سمت رو نگاه میکرد ممکن بود منو ببینه پس بهتر 

 رعایت میکردم  بود جوانب احتیاط رو

 

 در باز شدو تام اومدداخل

 +...فک کردم نیستی 

 ....ماشینو روشن کن برو جلو گردنم خشک شد تام _

 

 +....نیای بالاها کریس این سمتو داره نگاه میکنه 



 ...برو دیگه تام خووهش میکنم _

 بالاخره تام راضی شد حرکت کنه سرمو بلند کردم و دستی به گردنم کشیدم 

 

 .ایی گردنم رگ ب رگ شد انقد تواون حالت خودمو نگه داشتم +...

 

....بیخیال این حرفا پیتزاها رو بیار بخوریم جعبه پیتزاهارو باز کردم و یه قاچ برداشتم و شروع به خوردن کردم تام هم _

 رانندگی میکرد و هم پیتزا میخورد 

 

 وری +....من مجبورم الان بخورم توچرا داری انقد تند تند میخ

 

 ....با توبخورم حال میده توبری که دیگه تنهایی نمیچسبه_

 

 خندیدم و قاچ اخر پیتزا رو خوردم دیگه رسیده بودیم دور لبمو پاک کردم و رژمو دوباره تجدید کردم 

 

 +...ممنون تام 

 بازوموگرفتو نرم و لذت بخش لبمو بوسید 

 ....حالا میتونی بری _

 

بار شدم هنوز خیلی شلوغ نشده بود پشت قفسه ها رفتم و کارمو شروع کردم چون امیلی نبود  از ماشین پیاده شدم و وارد

 چندساعتی زودتر اومدم 

 

 این ساعت بار خیلی شلوغ نبودو راحت میشد مشتریا رو رد کرد 

 

ا رقصشون واقعمیشد با پام ضرب گرفته بودم  و زیر لب باهاش میخوندم دوتا دختر داشتن مسرقصیدن و بااهنگی ک پخش

 خیره کننده بود 



 

 حرکات کمرشون نرم و قشنگ بود و به ادم حس خوبی میداد 

 پیست رقص خالی شده بود وهمه داشتن به اون دونفر نگاه میکردن 

 

موهای مشکی و چشمای ابی داشتن خیلی شبیهه هم بودن و میشد حدس زد که خواهر هستن اهنگ تموم شدو همه 

 براشون دست زدن 

 

 سمت قفسه ها اومدن و سفارش نوشیدنی دادن سفارش هاشونو براشون اوردم و جلوشون گذاشتم به 

 

 +...شماخواهرید؟

 یکی از دخترا که هیکل ظریف تری داشت خندید و گفت 

....نه ما دوستیم چشمای من قهوه ای هست و با لنز چشمم و هم رنگ دوستم میکنم موهامونو رنگ کردیم و با _

 رایشی خودمونو شبیهه هم کردیم وسایل اکمک

 

 ناخوداگاه ابروهامو بالاانداختم و گفتم 

 

 +....چرا 

 این دفعه اون یکی دختر گفت 

 ....اینطوری بیشتر جلب توجه میکنیم _

 و پشت بندش چشمکی به دوستش زد

و  دوتا پسر اومدن سمتشونمیخواست سراز کارشون در بیارم خواستم دوباره ازشون سوال بپرسم اما برام جالب بودن دلم

 بااونا مشغول صحبت شدن

 

 روبروم بود دادم  میگن سفارشا رو اماده کردم و به مردی کصدای اهنگ زیاد بود و نمیتونستم بفهمم چی

 



 دخترا بااون پسرا روی کاناپهای انتهای سالن نشستن کم کم نور سالن کمتر شد اما مشخص بود اونجادارن چیکار میکنن 

 

خره چند ساعت خسته کننده تموم شد وسایلام رو جمع کردم و از بار اومدم بیرون بارون نم نم داشت میومد لبخندی بالا

 زدم و بجای اینکه سوار تاکسی شم کلاه کاپشنمو روی سرم انداختم و شروع کردم به قدم زدن 

 

ه ر میشد قدمامو تندتر کردم تا زودتر برسم اگکنه بارون داشت تندتهیچی به اندازه قدم زدن توبارون نمیتونست منو اروم

 بارون تند میشد سیل اسا میشد و اصلا دوست نداشتم توی اون بارون بیرون باشم 

 

 اخمی به اسمون کردم و زیر لب غرغر کنان باخودم حرف میزدم 

 نمیشد همونطوری اروم بباری اخه ازاین تندتر شه کدوم تاکسی منو میرسونه 

 

گذشته بود داشتم میدویدم بالاخره رسیدم دستام یخ زده بود زیپ کیفمو به سختی باز کردم اما دستام فتندیگه از راه ر

 اصلا جون نداشت و نمیتونستم دنبال کلیدم بگردم 

 

 ....توچرا مثل موش اب کشیده شدی؟ _

 باصدای تام از جاپریدم 

 +...کلا حال میکنی منو بترسونیا 

 

 م کردو در خونه رو باز کرد ازم گرفتو اخمی بهکیفمو

 

 ....برو داخل فعلا داره یخ میزنها هنوز زبونش دومتره_

 

 لباسامو سریع بیرون اوردم و فقط لباس زیر تنم بود 

 +....تام شوفاژو زیاد کن 

 



 لباس های خیسمو داخل ماشین لباسشویی انداختم و با حوله کوچیکی مشغول خشک کردم موهام شدم 

 

 ام نگاه کردم برگشتم و به ت

 روی کاناپها لم داده بود و نگاهش روی من بود اما نه به صورتم ...

 همینطوری خیره نگاهش کردم تا چشماشو بالااورد و بالاخره به صورتم نگاه کرد 

 

 +....خوش میگذره؟

 ....خیلی کاش همیشه بارون بیاد _

 

 چشمی براش نازک کردم پشت

 م یخ زدن میرم دوش بگیرم استخونا+....من

 ....صبر کن منم میام _

 

   بگیرم  وشمیخوام د+...تام فقط 

 

 ت و استخونامو گرم میکردخاب داغ روی بدنم میری

 بیرون اومدم پیچیدم دورمو حوله رو 

 شد؟....استخونات گرم_

 +....اره 

 ...بیابخواب-

 :::::::تام::::::::

 چشمای رزا داشت بسته میشد حقم داشت امشب به اندازه کافی خسته شده بود و بااین رابطه دیگه داشت بیهوش میشد 

 

 



 و سعی کردم بخوابم  و پشت رزا دراز کشیدم پتورو روی هردومون کشیدمیکی از شلوارایی که اورده بودم رو پوشیدم

 

نگاهی به صورت رزا کردم معلوم بود عمیقا دارا خوابش میبره باتمام خستگی خواب به چشمم نمیومد اروم از روی تخت 

 بلندشدم و وارو تراس شدم 

 

 سیگاری روشن کردم و دستمو به میلها زدم و به اسمون خیره شدم تاریکه تاریک بود هیچ ستاره ای توی اسمون نبود

 

نمیدونم چندتا سیگاررو روشن کرده بودم اما دیگه از خستگی چشمام درد گرفته بودن در تراس رو بستم و وارد اتاق 

 شدم دوباره پشت رزا دراز کشیدم و کشیدمش توی بغلم 

 

 انگشتمو روی سر شونش که از حوله ای ک تنش بود بیرون افتاده بود کشیدم پوستش صاف و سفید بود انقدر ظریف بود

 که حس میکردی یه موجود شکستنیه ...یاد شیطنتاش توی حمام افتادم ...دراصل یه دختر خیلی قوی بود... 

 شاید از منم قوی تر ...

 چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم دیگه داشت صبح میشد و نیاز به استراحت داشتم

 

 دورش کنم امادوباره تکرار شد با کشیده شدن چیز نرمی روی بدنم چرخیدم و بادست سعی کردم از خودم 

 

چشمامو باز کردم وخواستم ببینم چی داره اذیتم میکنه با دیدن رزا که ساقه ی موهاشو روی پوست شکمم میکشید نیم 

 خیز شدم و دستشو گرفتم و کشیدمش روی خودم 

 

 ....چیکار داری میکنی تو!_

 +....یکم شیطنت 

 

 دماخم ساختگی بهش کردم و روی موهاشو بوسی

 چقدحس خوبی داشت کنارش بیدارشدن!!!



 باهم بلندشدیم و وارد اشپزخونه شدیم رزا رو بلند کردم و روی کابینتا گذاشتم 

 

 ن تست و عسل رو بیرون اوردم و براش لقمه گرفتم خیلی دیشب خسته شده بود و عسل خیلی مقوی بود واسش ون

 

 جمع کردم  منم چندتالقمه برای خودم گرفتم و وسایل صبحانه رو

 باید میرفتم بیمارستان لباسامو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم 

 

 +...شب میبینمت مواظب خودت باش 

 گونمو بوسید اما من بجای گونش لباشو بوسیدم و ازش جداشدم 

 

 +....اینطوری باید منو بدرقه کنی خانوم 

 بوسه ریزی روی لبام نشوند .

 ان حرکت کردم سوار ماشین شدم و به سمت بیمارست

 

 ::::::رزا:::::::

 

بااینکه دیشب از خستگی میشه گفت بیهوش شدم اما حالا خیلی سر حال بودم یکی از اهنگای توی گوشیم رو پلی کردم و 

 مشغول تمیز کردن خونه شدم 

 

  فتمشونیک ساعتی مشغول بودم تابالاخره تموم شد روبروی اینه ایستادم موهامو شونه کردم و شل روی شونم با

 

 یه پیرهن کوتاه بافت سفید تاروی رونم تنم کردم انقدر حالم خوب بود بی دلیل دوست داشتم به خودم برسم 

 

 لاک بنفشمو برداشتم و روی ناخونام زدمشون یه گیره سر بنفشم پیدا کردم و روی موهام زدم 



 دستبند بنفشم دوردستم انداختم و یه ست قشنگ برای خودم زدم 

 

 برداشتم و چندتاعکس از خودم گرفتم و برای تام فرستادم نیم ساعتی طول کشید تا جواب داد گوشیمو 

 

 "....اوووف ببین چکرده !! منووسوسه میکنی بیام خونه ..."

 یه استکیر شیطون بنفشم تهه پیامش فرستاده بود 

 خندیدمو براش نوشتم 

 "....شب بیا ..."

 

رها تام رو دیده بودم و بارها باهم بودیم اما بازم انگار اولین بار بود استرس شیرینی تودلم یه حس شیرینی بود بااینکه با

 وجودمو گرفته بود 

 

 تاشب بیکار بودم و تصمیم گرفتم یچیزی درست کنم برای شب تا باهم بخوریم 

 دوساعتی مشغول اشپزی بودم بالاخره تموم شد 

 

کشیده بودم اما از نتیجه کارم راصی بودم سریع اشپزخونه رو مرتب کردم نگاهی به اطرافم انداختم اشپزخونه رو به گند 

 بااینکه دیشب دوش گرفته بودم اما بوی غذا گرفته بودم سریع لباسامو بیرون اوردم و یه دوش فوری گرفتم 

 

 لباسامو عوض کردم بایدمیرفتم بار 

 رو کردم بایاداوری اینکه امشب سامانتا هم هست کمد لباسامو بادقت زیرو 

 

یه کت کوتاه جیگری با شلوار مشکی که بغلش بندای ضربدری میخورد برداشتم لباسامو عدض کردم و دوباره موهامو 

 همونطوری گیس کردم 

 



یه رژ جیگری زدم و از خونه زدم بیرون داشت دیرم میشد سریع یه تاکسی گرفتم از پلهای بار پایین رفتم چشممو 

  چرخوندم و سامانتارو دیدم

 

 یه بافت صورتی ملیح با شلوار مشکی پوشیدت بود و موهاشو باز دورش ریخته بود 

 

 ساده و زیبا 

 هیچ حس بدی بهش نداشتم 

 لبخندی زدم و به سمتش رفتم 

 

 ...سلام _

 

 +...سلام عزیزم روز اول کاری چطوره؟

 

 ....تااینجاش ک خوب بوده _

 

 بود شروع شدا بود و عملا نمیشد گفت ک چطور بوده دقیقه هم ن۵هردو خندیدیم چون تایم کاریمون 

 

 پشت قفسه ها نشستیم دلم میخواست بیشتر ازش بدونم 

 +....چرااینقدر کم حرفی سامانتا 

 لبخند ملیحی زدو گفت 

 ...شاید چون تازه باهم اشناشدیم و من یکم دیر صمیمی میشم _

 

 سری تکون دادم و سفارش یکی از مشتری ها رو اوردم 

 



 سامانتا تاحالا توی بار کار نکرده بود برای همین قصد داشتم امشب اکثر سفارشارد من بیارم تااون بیشتر متوجه بشه 

 

 خیلی زود باهم گرم گرفتیم دختر باهوشی بود و سریع توضیحانی ک بهش دادم و یادگرفت و سفارشا رو اماده کرد 

 

 بالاخره تایم کاریمون تموم شد 

 عزیزم خیلی شب خوبی بود در کنار تواصلا خسته نشدم  +....خسته نباشی

 

 ....منم همینطور فردا میبینمت _

 

ازهم جداشدیم و من دوباره باتاکسی به سمت خونه رفتم باید زود میرسیدم تام هنوز نیومده بود و باید خودمو اماده 

 میکردم

د رو برداشتم و تنم کردم سفید خیلی بهم میومد و سریع در خونه رو باز کردم و وارد شدم بافت سفیدی که صبح تنم بو

 اینو خوب میدونستم 

 

 رژلبم رو تمدید کردم موهامو مرتب کردم شیشه عطر رو برداشتم و یکم به گردن و مچ دستام زدم 

 

 از بوی عطر زیاد متنفر بودم برای همین فقط درحدی که بوی عطر بدم زدم 

 

 ز تاگرم شه و موزیک ارومی پلی کردم تاالان باید تام پیداش میشد خونه مرتب بود غذا رو گذاشتم روی گا

 

 گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم اماهرچی بوق خورد جواب نداد دوباره زنگ زدم و دوباره هیچ جوابی نداد 

 

 وش شد مگوشیو گذاشتم روبروم و بهش نگاه کردم نمیدونم چقدر گذشته تابالاخره اسم تام روی صفحه گوشیم روشت خا

 

 گوشیو برداشتم و سریع جواب دادم 



 ....الوتام !کجایی !چرانیومدی نگرانت شدم _

 سکوت بینمون بود 

 دوباره گفتم الو 

 

 +....ام ...رزا من با ...بذار میام صحبت میکنیم 

 

 ....چیشده تام _

 

 حرفاشو درک نمیکردم چرا اینطوری صحبت میکرد

  صدای نفس کلافه ای ک کشیدو شنیدم

 +....من باهمکارام اومدم بیرون شام بخوریم یکم طول میکشه میام حرف میزنیم 

 

 دستام و مشت کردم و بدون اینکه چیزی بگم قطع کردم 

 من بهش گفته بودم امشب بیاد اونوقت اون با همکاراش رفته بود بیرون 

 

 ظرف غذایی ک درست کرده بودم و گذاشتم تویخچال 

 

 رژلبمو پاک کردم لباسمو بیرون اوردم و یه لباس ساده پوشیدم جلوی اینه ایستادم و 

 

 همه ی لامپارو خاموش کردم و روی تخت نشستم 

 چقدر روز خوبی رو شروع کرده بودم و به چه تلخی داشت تموم میشد 

 

 قطره اشکی ناخوداگاه روی گونم چکید سریع پاکش کردم و نفس عمیقی کشیدم 

 



 نداره رزا  بیخیال  باخودم تکرار کردم ارزششو

 روی تخت خوابیدم و چشمامو بستم سعی کردم بخوابم اماهرچی دست به دست میشدم خوابم نمیبرد 

 

 یک ساعتی توی تخت داشتم غلت میخوردم و سعی میکردم بخوابم صدای زنگ خونه اومد 

 

 این ساعت کی میتونست باشه بلندشدم و از چشمی در نگاه کردم با دیدن تام 

 عقب رفتم و برگشتم توی تخت  باخشم

 

 خوش گذرونیاشو کرده بود حالا یادش به من افتاده بود 

هرچقد در زد و زنگ زد جوابشو ندادم باید میفهمید ازش ناراحتم چشمامو بهم فشار دادم و سعی کردم به صداش که 

 اصرار داشت درو باز کنم توجه نکنم

خواب ییدار شدم و برای خودم قهوه درست کردم گوشیمو چک کردم بالاخره خوابم برد طبق معمول همیشه صبح از 

 چندتا تماس از دست رفته از تام 

 

 و سیل پیامایی که بازم از سمت تام بود 

 محتوای همشونم این بود 

 "...درو باز کن حرف بزنیم...."

 

 و باقیه پیام ها که اوناهام محتواشون همین بود همه رو پاک کردم 

ردم و از خونه بیرون اومدم یه باشگاه نزدیک خونمون بود رفتم و ثبت نام کردم قرار شد از هفته بعد لباسامو عوض ک

 شروع کنم میخواستم خودمو مشغول کنم

 

گوشیم دوباره زنگ خورد به خیال اینکه تام هست خواستم قطع کنم امابا دیدن اسم کریس وصل کردم و گوشیو روی 

 گوشم گذاشتم

 



 ...جانم کریس _

 

 +....سلام رزا کجایی 

 

 ...اومدم باشگاه نزدیک خونم ثیت نام کنم چطور مگه؟ _

 

 +....لوکیشنت رو بفرست دارم میام پیشت 

 

 قطع کردم و لوکیشن جایی که بودم رو برای کریس فرستادم 

 

 سمت میاد  به اینروی نیمکتی که نزدیک باشگاه بود نشستم چنددقیقه ای طول کشید تا ماشین کریس رو دیدم که داره 

 

 یه نفر کنارش بود با نزدیک شدنشون تشخیص دادم تام هم با کریس بود 

 

 اخمی کردم و سوار ماشین شدم 

 بدون اینکه به تام نگاه کنم لبخندی ب کریس زدم و پشت سرش نشستم 

 

 از توی اینه نگاهه تام رو حس میکردم نفس عمیقی کشیدم و به بیرون خیره شدم 

 

 یهو به من زنگ زدی کریس ؟ ....چیشد_

+....با تام اومدیم بیرون یا گشت بزنیم سمت خونه توبودیم تام گفت بهت زنگ بزنم اگه دوست داشتی باهامون بیای 

 بیرون 

 

 سرمو تکون دادم پس کار تام بود کریس یجا ایستاد و رفت پایین تا واسمون بستنی بخره 



 

 تام برگشت و گفت 

 ا جوابمو نمیدی ؟ ....توچت شده رزا چر_

 +....من چم شده؟میخوای این سوالو از خودت بپرسی کا چه رفتاری کردی ک من اینطوری شدم؟ 

 

 ....میدونم کار من اشتباه بوده اما یهویی شد_

 

 +...تام خواهش میکنم تمومش کن الان خیلی از دستت عصبانیم

 

 خشمگینانه بهم خیره شده بودیم کریس سوار شدو گفت 

 

 .چخبر شده شمادوتا باز قاطی کردین ؟+...

 من چیزی نگفتم و تام هم گفت 

 

 ....مثل همیشه کل کلای منو رزا هست دیگه اشناهستی_

 بستنی هامونو خوردیم من سعی میکردم کمترین توجهی به تام کنم 

 اهامون بیاد نمیدونم یهو چیشد که اززبونم پرید و گفتم ک اگه سامانتا کاری نداره بریم دنبالشو اونم ب

 

 کریس خیلی خوشحال شدو از پیشنهادم استقبال کرد و زنگ زد به سامانتا 

 

 اونم گفت که وقتش خالی هست و خوشحال میشه همراهمون باشه رفتیم دنبالشو کنار من نشست 

 

 سامانتاگفت 

 



 +...رزا تووتام باهمید؟

 

 خواستم جوابی بدم اما تام پیش قدم شدوگفت 

 یایم؟....اره بهم م_

 

 با چشمای گرد به تام خیره شدم 

 +....اره خیلی هردوتون یه شیطنت و غرور خاصی تورفتارتون هست 

 

 کیفمو برداشتم و محکم کوبیدم به بازوی تام 

 +...داره چرت و پرت میگه سامانتا ماباهم نیستیم 

 

 ...اوه حیف شدخیلی بهم میاید _

 لش چیه برگشتم سمت کریس میخواستم ببینم عکس العم

 

 تام بهم نگاه کردو با پوزخندی به بیرون خیره شدو رو به سامانتاگفت 

 

 +....تووکریس هم خیلی بهم میاد ...خیلی

 

 کریس از اینه جلو به سامانتا نگاه کردو لبخندی زد چشماش برق میزد اون هنوزم عاشقش بود 

 

سشه عاشق سامانتا میموند واقعا دختر خوشگلی نمیدونم چه حسی داشتم شاید هرکس دیگه ای هم جای کریس بود هم

 بود

 

 کریس کنار یه پارک نگه داشت پیاده شدیم و چهارتایی به سمت الاچیقایی که اون سمت پارک بود رفتیم 



 

تام رفت یچیزایی بگیره برای خوردن به غروب افتاب نگاه کردم چشمای سامانتا توی نور افتاب رنگش عوض میشد 

 میشد  انگاری درخشان تر

 

 با کریس مسغول حرف زدن بودن و اصلا متوجه من نبودن 

 

 تام اومد و کنار من نشست

 +....این دوتا که خیلی سرگرمن بیا ببینم توچته 

 

 تره ای از موهامو گرفتو پشت گوشم فرستاد 

 ....چرادیشب هرچی در زدم باز نکروی _

 

 مثل خودش یا صدایی اروم گفتم 

 ودم +...چون ازت ناراحت ب

 

 سرشو بهم نزدیک کردو گفت 

 ...حق داری ولی باور کن یهویی شد _

 

 همینطوری داشت سرشو بهم نزدیک میکرد 

 ...اگه الان ببوسمت چی میشه_

 سرمو کشیدم عقب و دستمو روی لبش گذاشتم 

 

 +....تام برو عقب

 چشمکی زدو سرشو برد عقب 



 رف بزنی ....کریس مارو اوردی اینجا بشینی با سامانتا ح_

 

 کریس بااین حرف برگشت سمت ماو عذر خواهی کرد 

 

 تااخرشب مشغول حرف زدن شدیم و انقدر گرم حرف زدن شدیم که اصلا متوجه گذرزمان نشدیم 

 

 ...اوه پسرا بلندشید منو سامانتا رو باید برسونید_

 

 د کشیده شدو لبم باشدت بوسیده شسریع بلندشدیم و به سمت ماشینا رفتیم داشتم باسرعت راه میرفتم یهو دستم 

 

 با چشمای گردجداشدم و به تام که باچهره ای خندون داشت به من نگاه میکرد خیره شدم 

 

 ضربه ای به بازوش زدم و باصدای کریس به سمت ماشین رفتم 

 

 منو سامانتارو رسوندن و خودشونم اومدن داخل نشستن 

 

 یرون و گفتم یکی از بطری ها رو از توی قفسه هاکشیدم ب

 

 ....سامانتا هنوز دوسش داری ؟_

 +...نمیدونم نمیتونم بگم مثل قبل چون توی این سالها خیلی چیزا تغییر کرده

 

 ...تویه بچه داری نه؟ _

 لبخندی روی لبش نشست و گفت 

 



 +...اره یه پسر 

 ....اگه کریس دوباره ازت بخواد که باهم باشید نظرت چیه؟_

 

 ت اه عمیقی کشیدو گف

 

 +...لیاقت کریس خیلی بیشتراز من هست من خیلی بد کردم در حقش 

 

 ....به گذشته فکر نکن الان میتونی دوباره قبولش کنی ؟_

 

 +...نمیدونم 

 

 مشغول دادن سفارشا شدو جوابمو نداد به تام و کریس نگاه کردم گوشه ای نشسته بودن مشغول صحبت بودن 

 

 برگشت سمت منو چشمکی زدتام

 ن پسر عاقل نمیشه اصلاای

 بالاخره کارمون تموم شد باپسرا سوار ماشین شدیم منواولین نفررسوندن وارد خونه شدم و لباسامو عوض کردم 

 

 پرده رو کنار زدم و از پشت پنجره خیابونو نگاه کردم دونهای ریز برف اروم اروم داشت روی زمین میفتاد

 

 فردا روز سردی خواهیم داشت

 د پتو رو دور خودم پیچیدم و روی کاناپه جلوی شومینه نشستمبدنم سرد بو

 

 فردا نیخواستم با تام صحبت کنم تصمیم داشتم دیگه همه چیزو مشخص کنم 

 اگه واقعا منومیخواد باید حقیقت رو به کریس بگه اگرم نمیخواد همه چی تموم شه 



 

 استرسی توی دلم پیچید و بدنم لرز کوچیکی کرد 

 تک کاناپه گذاشتم و سعی کردم بخوابم اما نمیشد!سرمو روی بالش

 

 این چندماه جلوی چشمم داشت رژه میرفت اشناییم با کریس تمام

 بعدازاون باتام 

 لجبازیامون 

 دعواهامون 

 ابراز علاقمون....

 دستمو روی قلبم گذاشتم یعنی واقعا عاشق شدم؟

 

 اسم این حس عشق هست؟

 دی نباشه چی!اگه این رابطه برای تام انقدر ج

 اگه بذاره و بره من چی میشم!

 

 انگار یچیزی توی سینم داشت فشرده میشد یه حجم غم سنگین روی قلبم بود

 

 نفس عنیقی کشیدم و سعی کردم هوارو به ریهام برسونم

 

 خیلی خسته بودم اماخواب به چشمم نمیومد

 برای تام فرستادمگوشیمو برداشتم و یه پیام

 

 "...بیداری ؟.."

 "..آره بیمارستانم..."



 "...فردا باید باهات حرف بزنم..."

 "...باشه میام خونت.."

 "بیا دنبالم...4...نه بیرون حرف بزنیم ساعت "

 

 "...باشه میبینمت..."

 

میومد نگاه کردم انقدر خیره به شعلهاشدم که اصلا متوجه گذاشتم کنارو به شعلهای اتیشی که از شومینه بیرونگوشیو

 کی خوابم برده نشدم 

 

 دستی به گردنم کشیدم و کلاه و شال گردنم رو از داخل کمد بیرون کشیدم 

 

 دیشب بدخوابیده بودم و گردنم به طرز وحشتناکی درد میکرد

 

 یک ساعت دیگه با تام قرار داشتم و داشتم لباسامو اماده میکردم 

 

 کردم اپن برداشتم و به لبم نزدیککلاه و شال گردن رو روی تخت گذاشتم و ماگ قهوم رو از روی 

 

 تام همیشه زودتر از موعد میومد قهومو تموم کردم و لباسامو پوشیدم کم کم باید پیداش میشد

 به گوشیم زنگ زد اومدم بیرون و سوار ماشینش شدم یه بافت طوسی تنش بود 

 

 گونموبوسیدو حرکت کرد 

 ...خب حالا کجابریم؟ _

 رو روی جی پی اس گوشی نشونش دادم  ادرس جایی که مد نظرم بود

 



 تارسیدنمون سکوت کردیم بالاخره رسیدیم پیاده شدیم و از پلهای چوبی پایین رفتیم و به فضای باز  رسیدیم 

 

 وارد یکی از الاچیق ها شدیم وروبه روی شومینه ی چوبی گوشه الاچیق نشستم 

 

 ....اینجارو چطوری پیدا کردی رزا؟خیلی قشنگه_

 

 اهی اوقات با برایان میومدیم +...گ

 ....درمورد چی میخواستی حرف بزنیم؟ _

 

+...در مورد خودمون و اینده این رابطه میخوام بدونم قراره چی بشه باید تکلیفمون روشن شه تاکی میخوایم اینقد 

 پنهونی باهم باشیم 

 

 ....خب اللن میخوای چیکار کنیم؟_

 

کریس نیست برو باهاش حرف بزن نمیدونم چی میخوای بهش بگی ولی دیگه خسته +....تام الان دیگه هیچی بین من و 

 شدم ازاین پنهون کاریاد

 

 دستشو دور شونم انداخت و سرشو به معنی تایید تکون داد

 

 +.....منم دلم میخواد باتو ازادانه برم بگردم 

 ...باشه رزا فقط یه چندروز بهم فرصت بده ذهنمو یکم اروم کنم _

 

 دادم به شونشوگفتم باشهتکیه 

 خیره به شعلهای اتیش توی بغل تام نشسته بودم سرمو بلند کردم و زیر گلوشو بوسیدم 

 



 ....شیطونی نکن دختر _

 خنده ریزی کردم و گفتم 

 +....دلم میخواد

 

 سرشو اورد پایین و لبمو بوسید

 جواب بوسشو دادم و نفس عمیقی کشیدم

 شتیاق تر از خودش مشغول بوسیدنش شدم دوباره لبمو بوسیدو اینبار باا

 

 باصدای سرفه ای کنارمون از هم جداشدیم دونوع پاستا بالازانیا سفارش دادیم 

 

 محیط الاچیق گرم شده بود کتمو بیرون اوردم و کنار تام نشستم 

 

 +....بنظرت وقتی به کریس بگی چه عکس العملی نشون میده؟

 

 نبود اما دوستت داشت و خب مطمعنا عکس العمل خویی نشون نمیده ...نمیدونم...بااینکه کریس عاشقت_

 

 +...اوهوم

 

 غذاهامونو اوردن طعم خیلی خوبی داشت اما من استرس داشتم و اصلا نمیتونستم تمرکز کنم 

 

 بعد شام باهم بیرون اومدیم 

 ...یکم قدم بزنیم _

 

 شدم باتام  دستامو توی جیب کتم فرو کردم و نفسمو بیرون دادم و هم قدم



 

....رزا کریس هرچیزیم بگه من در مورد تو جدی هستم شاید تاالان رابطمون جدی نبوده ولی از فردا به بعد همه چی _

 عوض میشه 

 شاید تاامروز اشتباهاتی داشتیم هردومون ولی از فردا دیگه باید سعی خودمونو بکنیم 

 ویچیز دیگه هم ازت میخوام رزا 

 

 +...چی میخوای ؟

 ...میخوام با سامانتا حرف بزنی تا یه شانس دیگه به کریس بده._

 

 +....من میتونم باهاش حرف بزنم اما نمیتونم تاثیری در جوابش داشته باشم 

 

....توخیلی وقت نیست که کریس رو میشناسی امامن چندساله که میشناسمش اگه چندسال پیش که با سامانتا بود _

 وی که باهاش باشی میدیدیش از تهه دل ارزو میکر

 من به تونزدیک شدم چون میدونستم حس کریس به توعشق نیست 

 

 نمیشم اینقدر ادم پستی نیستم من هیچوقت به عشق کسی نزدیک

 خودنم میدونی که اینقدری ک من دوستت دارم کریس هیچوقت دوستت نداشته

 

که بهم برسن درسته ک سامانتا نامردی کرد ولی ولی اون هنوز عاشقه حالا که مشگلی برای باهم بودنشون نیست حقشه 

 عشق این حرفا حالیش نیست

باصحبت های تام مسیررفته رو برگشتیم و سوار ماشین شدیم خیلی سرد بود و ابریزش بینی گرفته بودم منورسوند خونه و 

 قرارشد هردو امشبو فکر کنیم 

 

 به ادامه این رابطه 

 بدیم به اینکه ازاین ب بعد چطوری ادامه 



 ب گذشتمون 

 ب اشنباهامون 

 وارد خونه شدم و لباسامو عوض کردم دستمال کاغذی رو برداشتم و سعی کردم ابریزش بینیمو کنترل کنم 

 

 یه قهوه گرم برای خودم درست کردم و جلوی شومینه نشستم 

 طور خلاصه داخلش نوشتم دفتری ک اسمش دفتر حاطرات بود رو باز کردم وچیزهایی که برام اتفاق افتاده بودرو ب

 

 نوشتن مغزمو باز میکرد 

 دیدمو عوض میکرد 

 شاید وقتی توی ذهنم یه اتفاقیو تکرار میکردم راه حلی پیدا نمیکردم 

 

 اما وقتی مینوشتم توی سرم پراز ایده میشد پراز راه حل 

 دفترو بستم و به قهوه سرد شدم نگاه کردم 

 

 نو گرم خوردمیه قهوه دیگه درست کردم اینبار او

 

پتووبالشتی اوردم و جلوی شومینه دراز کشیدم جعبه دستمال کاغذیو کنارم گذاشته بودم و هراز دقیقه ای یه عطسه 

 میزدم

 

 از جعبه ی داروها چندتا قرص بیرون اوردم و خوردم 

 بدنم ضعیف بود و با یه باد سرد سریع سرمامیخوردم 

 

 شعلها لذت بردم خودمو زیر پتو گوله کردم و از گرمای 

 



 چشم هام کم کم اسیر خواب شدن و وارد دنیای بی خبری شدم 

 

بااحساس گرمای شدید چشمامو باز کردم هوا گرگ و میش بود و این نشون میداد هنوز میشد خوابید از زیر پتو بیرون 

 اومدم و عرقی که روی صورتم نشسته بود رو پاک کردم 

 

 میگذشت بیشتر گرمم میشدو بیشتر از گرما لرز توی بدنم نشسته بود تر کردم هرچیشومینه رو کم کردم و لباسامو کم

 

 تب سنج رو از جعبه داروها بیرون اوردم و تب خودمو گرفتم یکم بالا بود 

 

 بااینکه چیزهای زیادی از کم کردن تب بلد نبودم ولی از همون یکم اطلاهاتم سعی کردم استفاده کنم 

 

 دم درست کردم و خوردم عطش درونم تاحدی کمتر شده بوداماهنوزم تب و لرز داشتم یه لیموناد برای خو

 

 بدنم کوفته بود و اصلا دلم نمیخواسن بلند شم ولی وقتی تنهایی زندگی میکنی این وقتا خیلی اذیت میشی 

 

 یه لحظه دلم برای مامانم تنگ شد اگه بود الان میتومستم بهش زنگ بزنم تابیاد پیشم

 

سته اشکام راه افتاد قدرت پس زدنشون رو نداشتم صورتم خیس از اشک بودو در همون حال تشت رو پراز اب کردم ناخوا

 و پاهامو گذاشتم داخلشون 

 

 سرمو تکیه دادم به سرامیک سرد حمام و اشکمو پاک کردم

ر بغلم بلیمو بهشون زدم و زیدست و پاهامو با اب سرد شستم و یه دستمال خیس روی سرم گذاشتم دوتا دستمال خیس یکم ا

 گذاشتم 

 

 فقط شنیده بودم که اینطوری میشه تب رو پایین اورد هیجوقت انجامشون نداده بودم 



 

 یه لیوان از لیموناد رو با یه قرض تب بر خوردمو زیر پتو کز کردم دستمالا رو عوض کددم و دوباره گذاشتم رو سرم 

 

 ره وارد دنیای خواب شدمدیگه توان نداشتم چشمام بسته شدو دوبا

باصدای زنگ در بزور چشمامو باز کردم و از جام بلندشدم درو باز کردم و با چشمایی ک بزور باز نگهش داشته بودم به 

 تام نگاه کردم

 

 ...چت شده تو؟ _

 اب دهنمو به سختی قورت دادم و دوباره زیر پتو کز کردم 

 

 ::::::تام:::::::

 م با کریس صحبت کنم و گفتم قبلش یه سر به رزا بزنم چندساعت دیگه میخواستم بر

 

 دستمو روی پیشونیش گذاشتم توی تب داشت میسوخت 

 

 پتورو از روش کنار کشیدم و بلندش کردم تبش بالا بود 

 

وان حمام رو اب کردم پاهاشو گذاشتم داخلش صورتشو شستم و چنددقیقه ای صبر کردم تا تبش پایینتر بیاد لباساشو عوض 

 کردم و چندتا قرص بهش دادم 

 

 بااینکه اشپزیم خوب نبود یه سوپ ساده درست کردم منتظر موندم تاازخداب بیدار شه 

 

 بالاخره چشماشو باز کرد 

 ...بهتری؟_

 +...اره گلوم میسوزه



 

یست باید ن ...سوپ برات درست کردم بخور این قرصام بخور اگه تاشب بهتر نشدی میبرمت بیمارستان الان جیزی باهام_

 امپول بزنی ضعیف شدی

 

 سوپو بهش دادم و کمکش کردم روی تخت دراز بکشه 

 

باید میرفتم کریس رو میدیدم رزا بااون قرصایی که خورده بود چندساعتی میخوابید تبشو چک کردم و اروم از خونه 

 بیرون اومدم

 

 شماره کریس رو گرفتم 

 ....الو کریس کجایی ؟میتونی بیای ببینمت؟ _

 

 +...چیشده؟

 ...بیا میخوام باهات حرف بزنم _

 

کریس خونه بود سوار ماشین شدم و حرکت کردم نمیدونستم چی بگم و چطوری شروعش کنم هرچقدر توی ذهنم مرور 

 میکردم هیچی به ذهنم نمیرسید 

 

 مقدمه چینی چیزی بود که هیچوقت استعدادشو نداشتم 

 

 ت ریختیم روهم هرچقدرم عاشقش نباشه اما بازم حس بدی میدهامانمیشه یهویی بهش بگم با دوست دختر

 

 بااین فکرا اصلا متوجه نشدم کی رسیدم!

 ماشینو پارک کردم و کلیدو رو در انداختم و وارد خونه شدم

 



 کریس روی مبل نشسته بود و فیلم میدید 

 

 باهاش دست دادم و کنارش نشستم 

 م تام +...بذار این فیلم تموم شه بعد حرف میزنی

 

 سرمو تکون دادم و مثلا خودمو مشغول دیدن فیلم کردم اماهیچی ازش متوجه نمیشدم

 

 بالاخره فیلم تموم شد وارد سرویس بهداشتی شدم و صورتمو اب زدم 

 

 اول و اخر این حرف باید زده میشد چه الان چه بعدا پس چه بهترکه اللن میگفتم و خودمو راحت میکردم

 

 بیرون اومدم دوتانوشیدنی ریختم یکیشو به دست کریس دادم و کنارش نشستم از سرویس بهداشتی 

 

 +....کریس میخوای با سامانتا چیکار کنی؟ 

 من هنوز دوسش دارم اما جرعت اینکه بهش بگم رو ندارم  ...نمیدونم_

 

 +....چرا

 ....میترسم یبار دیگه پس زده بشم _

 +...رزا چی؟

 

 و رزا چیزی نیس نمیتونم انکار کنم که ازش خوشم میاد ولی عاشقش نیستم ....تام همین الانم بین من_

 

 +....من عاشقشم 

 



 کریس خیلی طبیعی بهم نگاه کرد و بعد یهو سرشو بلند کردو با چشمای گرد بهم نگاه کرد 

 

 گفتی ...چی_

 

 کم عاشقش شدم +...من عاشقشم ازهمون شب اولی که دیدمش دوسش داشتم و بعد کم

 

 یس مات و مبهوت داشت بهم نگاه میکرد شبیهه کسایی بود که هیچیو نمیتونن تجزیع تحلیل کنن کر

 

+....رزا هم دوستم داره نمیگم از اولش دوسم داشت ولی انقدر پاپیچش شدم تابالخره اونم راصی شد ولی میگه باید بع 

 تو بگم 

 

 ؟....من نمیدونم چی بگم شمادوتا کی انقدر بهم نزدیک شدین_

 

 پوزخندی زدم و گفتم 

 

+....همون وقتایی که توپیشش نبودی وقتایی که احتیاج داشت ب اینکه یکی پیشش باشه من بودم من اونو خیلی بیشتر 

 از تو میسناسمش کریس 

 

 نوشیدنیو کامل سرکشید 

 

 هیچی نمیگفت این سکوتش بیشتر اذیتم میکرد 

 

 کنی رزا حالش خوب نیست باید زودتر برم پیشش +....کریس توخودت عاشق شدی میتونی منو درک 

 

 ....بلندشو برو پیشش _



 

 بدون هیچ حرفی بلندشدم و از خونه زدم بیرون نمیدونستم این حرفشو برای خودم چی تعبیرکنم 

 

 راضی هست!؟

 نیست؟ 

 

 کلافه سوار ماشین شدم و به سمت خونه ی رزا حرکت کردم

 روی در انداختم و وارد شدم رزا هنوز خواب بود تبشو چک کردم و کنارش نشستمکلبدی که قبل رفتن برداشته بودم و 

 

 موهاشو از روی صورتش کنار دادم و پیشونیشو بوسیدم

 

 تی وی رو روشن کردم و خودمو تا بیدارشدن رزا سرگرم کردم چشمامو بستم تایکم درد سرم اروم بگیره 

 

 ردم با نشستن دستای سردی روی بازوم چشمامو باز ک

 

 +....چیشد؟

 ...حرف زدم باهاش _

 

 +...چی گفت؟

 ...هیچی _

 

 ...بهتری؟_

 +...اره 

 رو پام نشوندمشو دستمو روی پیشونیش گذاشتم تبش قطع شده بود بوسه ارومی روی لبش نشوندم 



 ....دختر چرا نگفتی حالت خوب نیست؟ بیام پیشت؟_

 

 لبخند خجالت زده ای زدو سرشو توی گردنم فرو کرد

 +...حالا چی میشه تام؟

 ....کریس ادم منطقی هست فقط اللن یکم شکه شده یادت ک نرفته تا چندروز پیش هم منوتو خیلی باهم خوب نبودیم _

 

 +....اون تقصیر توبود 

 

 صداش گرفته بود و خس خس گلوش معلوم بود اذیتش میکنه 

 

 ....پاشو یکم اب گرم بهت بدم گلوت باز شه _

 

ول رسیدگی به رزا شدم و هرچقدر سعی میکرد از دست من در بره موفق نمیشد بیش از حد ضعیف شده تااخرشب مشغ

 بود دونه ی اخر گیلاس رو بهش دادم و به غرغرهاش فقط یه لبخند زدم 

 

 +....امشب میمونم پیشت 

 

 ...خوب خودت خودتو دعوت میکنیا _

 لحنمو جدی کردم و گفتم

 ....اگه ناراحتی برم _

اصدای میده بحظه ای توشوک حرفم بود و اینبار برخلاف اینکه فکر میکردم مثل همیشه لجبازی میکنه و جوابموچندل

 اروم و پربغض و چشایی که لبالب از اشک پرشده بود گفت 

 

 +....مگه من جز تو کسیو دارم که بیاد پیشم و بهم سربزنه که بخوام ناراحت شم 

 



 وسیدم کنارش نشستم و روی چشمشواروم ب

 

 ....دختر لوس باهات شوخی کردم _

 اینبار نیمچه لبخند ارومی زدو توی بغلم خودشو جمع کرد

سرشو بوسیدم حالش بهترشده بود و با کمک هم یه شام مختصر درست کردیم یه فیلم دانلود کردم  و گذاشتم ک ببینیم 

 ناپه ای ک کنارم بود نشست روی کاناپه دراز کشیدم رزا از توی اشپزخونه اومد بیرون و روی کا

 

 دقیقه ای از فیلم گذشته بود کلافه نگاهی به رزا انداختم که محوفیلم شده بود  21فیلم شروع شد حدود 

 

 ....پاشو بیااینجا _

 

 نگاهه گیجی بهم انداخت

 ...باتوام دیگه بیااینجا _

 

 بلندشدو اومد کنارم نشست دستشو کشیدم افتاد کنارم روی مبل 

 

 چیکار میکنی ؟+....

 دور کمرش حلقه کردم و به خودم فشردمش دستمو

 

 ....حالا میتونی فیلمتو ببینی_

 

 ::::::رزا:::::::

 

 چشمی برای تام چرخوندم بااینکه خودمم خوشم میومد و اینطوری حس بهتری داشتم



 

 دستای تام زیر لباسم رفت و دستشو نوازش وار روی کمروشکمم تکون میداد 

 

 یشد که دستاش بالاتررفتشت گرم مش انگار ارامش زیر پوستم تزریق میشد چشمام دابااینکار

 

 +...تام دارم فیلم میبینم

 ...فیلمتو ببین من چیکار دارم _

 

 +....اینطوری نمیتونم تمرکز کنم 

 یلی راضی بود گفت بالحنی که انگار خ

 ....چرا نمیتونی تمرکز کنی مشگل چیه؟_

 

 +....وقتی دستات فعال میشع مغزم از کار میفته حالا فهمیدی 

 

 ....منم همینو میخوام ک مغزت از کار بیفته اینطوری بهتر میتونم کنترلت کنم_

 

 منوچرخوندو خودش اومد روم 

 ....اینطوری نمیتونی لجبازی کنی _

 هی گوشه لبم زدبوسه کوتا

 ....نمیتونی مخالفت کنی _

 گردنم رو عمیق بوسید

 ....اینطوری حال هردومون خوب میشه _

 لباشو روی لبام گذاشت چشمامو بستم و همراهیش کردم

 



 فیلم برای خودش پخش میشد و ما دوتا تازه شبمونو شروع کرده بودیم

 باره لباشو روی لبام گذاشتو مشغول لبام شد دستای تام روی لباسام نشست واز تنم بیرونشون اورد دو

::::::: 

 

 از حمام بیرون اومدم و دوباره رفتم زیر پتوتام ازحمام اومد بیرون و گفت

 

 ....توچرا باز خوابیدی؟_

 +....خستمه 

 

 نیشخند رضایت مندی زدو گفت

 ....بااون همه تلاش حق داری خسته باشی_

 

 ورم فشار دادمچشمی براش چرخوندم و پتورو بیشتر د

 لیوان شیرموزی جلوم گرفت

 

 ...بخوراینو یکم جون بگیری_

 لیوانو ازدستش گرفتم و شیرموزو خوردم

 

 هست دوساعت بخواب بعد برو بیمارستان  ۵+.....بیابخواب تام ساعت 

 

 اومد کنارم دراز کشیدو منو کشید توی بغلش

 

 +....اخرش سرمامیخوری

 اری میکنی ...عب نداره توهستی ازم پرست_



 

 چشمامون گرم شدوخوابمون برد باصدای الارم گوشی تام ازجا پریدیم 

 

 چشمام بزور باز میشدن بوسه کوتاهی روی لب تام نشوندم و دوباره زیر پتو کز کردم 

 

 لباساشو پوشیدو کلیدو کاپشنشو برداشت یه چشمی کاراشو نگاه میکردم 

 

 کنی  ...بخواب جوجه نمیخواد یه چشمی منو رصد_

 

 لبخند خوابالویی زدم و تواخرین لحظها تام رو دیدم ک از در رفت بیرون

 

 غلتی زدم و گوشیم رو برداشتم و پیام هامو چک کردم چندتا پیام از امیلی داشتم و یه پیام از کریس 

 

 با دیدن اسم کریس ناخوداگاه استرس گرفتم پیامو باز کردم

 

 "......میخوام ببینمت باید حرف بزنیم "

 

 همین ...

 بااینکه میدونستم راجع ب چی میخواد حرف بزنه اما بازم استرس داشتم 

 

 من ک خودمو براهمچین روزی اماده کرده بودم

 نفس عمیقی کشیدم و براش نوشتم

 "بیاکافه ی کنار دریاچه... ۵...ساعت "

 



 نگاه کردم گوشیو گذاشتم کنارو از روی تخت اومدم پایین توایینه خودمو

 

 رنگم شبیهه گچ شده بود و این سرماخوردگیه یه روزه براحتی روی صورتم تاثیر گذاشته بود زیرچشمام گود رفته بود

 

 صورتم و اب زدم و صبحانه مختصری خوردم یکم خونه رو مرتب کردم تا زمان بکذره و کمی خودمو سرگرم کنم

 

دقیقه روی  31م یه ماسک روی صورتم گذاشته بودم و باید اهنگ ارومی گذاشتم و روی کاناپه دراز کشیدم و چشمامو بست

 صورتم میموند 

 

دقیقه شده بود بلندشدم و ماسک رو از روی صورتم 31چشمام کم کم داشت گرم میشد ک صدای الارم گوشی بلندشد 

 برداشتم 

 

 یکی از غذاهایی که توی فریزر بود رو بیرون اوردم و گرمش کردم 

 

 ز دست داده بود ولی بازم بد نبود بااینکه طعم اولیشو ا

 

 ظرف غذامو شستم و چندساعت باقی مونده رو یجوری خودمو سرگرم کردم 

 

 لباسامو پوشیدم و از خونه بیرون زدم تاسرکوچه پیاده رفتم و اولین تاکسی که دیدم سوار شدم

 

 م پیاده روی کردن تایکم اروم بشم دقیقه تاساعت پنج مونده بود کناردریاچه پیاده شدم و شروع کردم ارو 41حدود 

 

ضربان قلبم رو جایی نزدیک گلوم احساس میکردم با حضور یه نفر کنارم سرم رو برگردوندم و بادیدن کریس پاهام قفل 

 شدن

 



 ....سلام_

 

 قفل دهنم بالاخره باز شد و چیزی ب اسم سلام براش زمزمه کردم

 

 ....بشینیم یا راه بریم؟_

 اره راه بریم +....اگه اشکال ند

 

 اینطوری مجبور نبودم توچشماش نگاه کنم و باراه رفتن استرسم کمتر میشد 

 

 هم قدم باهم شروع کردیم به راه رفتن 

 ....حرفای تام درسته؟ _

 

 فقط تونستم سرمو تکون بدم برای تایید حرفاش 

 ...چراخودت بهم نگفتی ؟ _

 

 +....نمیدونم همه چیز خیلی یهویی شد 

 رفتو مجبورشدم بایستم دستمو گ

 

....رزا نمیگم عصبانی نشدم شدم...ولی وقتی بهش فکر کردم دیدم توهم حق داشتی ... که بری باکس دیگه ای من _

 پیشت نبودم ...فقط انتظارنداشتم با تام باشی...ابن منو شکه کرد...

 

 چقدر حسم بهش عمیقه... +....خودمم شکه شدم کریس وقتی به خودم اومدم دیدم دوسش دارم...دیدم که

 

 کریس لبخند کمرنگی زدو دوباره شروع به راه رفتن کرد 



 

 ....اگه سامانتاهم انقدری ک توتام رو دوس داری منودوست داشت امروز خیلی حال من فرق میکرد _

 

 +....ولی ...سامانتاکه دوستت داره

 سختی ....اره دوستم داره ولی به چه قیمتی؟!به قیمت چندسال دوری و_

 

 +....شابداین دوری و سختی عشق ببن شما رو بیشتر کنه 

 

....رزا من هرثانبه ای ک کنار سامانتاهستم میترسم قلبم میترسه ازاینکه دوباره بذاره و بره و تنهاشم...نه میتونم ازش _

 فاصله بگیرم...نه میتونم اونطوری که میخوام داشته باشمش

 

 بهش بگم و ارومش کنم  حرفی برای گفتن نداشتم تابتونم

 

 یکم دیگه توسکوت راه رفتیم 

 +....کریس من باید برم بار 

 ...سامانتارو هم میبینی اونجا؟_

 

 

 +...اره 

 

 زیر لب چیزی گفت و بعد منو توی بغلش کشید 

 ....خیلی خوشحالم ک حداقل تویکی به اونی ک میخوای رسیدی_

 

 قلبم به درد اومد 



 تیر کشیدقفسه سینم باتمام وجود 

 نفسمو تنگ کرده بودسنگینی قلبم

 حالاکه خودم عاشق شدم مبتونم درکش کنم میتونم حسشو تااعماقه وجودم حس کنم 

 خیلی سخته اونی که میخوای ترکت کنه و یکی دیگه رو به تو ترجیح بده 

 

 لبخندی زدم و ازش جداشدم

 هستم+....کریس هروقت نیاز داشتی که بایکی حرف بزنی بدون من 

 

 باید با سامانتا حرف میزدم من اینو به کریس بدهکار بودم خداحافظی کردیم سوار تاکسی شدم و به سمت بار رفتم

 

 با متوقف شدن تاکسی کرابه رو حساب کردم و پیاده شدم

 

 وارد بارشدم و به سمت قفسه ها رفتم سامانتا پشتش به من بودو داشت سفارش مشتری ها رو میاورد 

 

 لام سامانتا چطوری +...س

 ....عا رزا اومدی امشب خیلی شلوغه تنهایی از پس کارا بر نمیومدم _

 

 لبخندی زدم و سفارش یکی از مشتری ها رو اوردم 

 

 میخواستم با سامانتا حرف بزنم اماانقدر شلوغ بود اصلا نمیتونستم بحثو باز کنم

 

 باهم بیرون اومدیم  نیمه شب بود که کارمون تموم شد لباسامونو برداشتیم و

 

 ولی انقدر خسته بودیم که هردومون توانایی حرف زدن نداشتیم 



 تاکسی گرفتم و چشمامو بستم تا رسیدن سرفه خشکی کردم 

 کرایه رو حساب کردم و پباده شدم لباسامو عوض کردم 

 یکم سوپ توی یخچال بود گرم کردم و خوردم گلوم گرم شده بود و سرفهام کمترشده بود 

 

 روی تخت دراز کشیدم و تاچشمامو بستم خوابم برد

 

 کش و قوسی به تنم دادم و چشمامو باز کردم گوشیمو برداشتم و باحجم زیادی از پیام مواجه شدم 

 

 اکثر پیاما از تام بود 

 شمارشو گرفتم و بعداز چندثانیه جواب داد

 

 ....رزا معلومه کجایی دختر _

 

 +...خونه هستم دیگه

 

 کردم حالت دوباره بدشده بیمارستان بودم نمیتونستم بیام ....فکر_

 +...خوبم خواب بودم نمیای اینجا؟ 

 

 ....دوساعت دیگه شیفتم تموم میشه بعد میام_

 +...تام با کریس حرف زدم

 

 گفت....چی_

 +...بیااینجابهت میگم

 



 تام خودمو سرگدم کردم  خوابم پریده بود بلندشدم و صبحانه مختصری درست کردم و خوردم و تااومدن

 

 صدای زنگ در بلندشد درو بازکردم ب استقبال تام رفتم

 گونشو بوسیدم

 +...چطوری؟ خسته نباشی

 ....خوبم مرسی عزیزم _

 

 +...قهوه میخوری ؟ 

 ....اره خیلی بهش احتیاح دارم_

 +....بشین بیارم برات 

 

 قهوه براش درست کردم و بهش دادم 

 ی گفت ....بشین رزا کریس چ_

 

 +....هیچی گفت اولش عصبانی شدم ولی الان بهتون حق میدم 

 ...هوف خیالم راحت شد _

 

 +....میخوای یکم بخوابی اگه خسته ای ؟

 ....آره خیلی به خواب احتیاج دارم ولی یکم کار دارم بیرون باید برم انجام بدم_

 

 ....خیله خب باشه_

 باهم خداحافظی کردیم و دوباره تنهاشدم

 

 به سامانتا پیام دادم گفتم که باید حرف بزنیم ساعت شیش یه کافه نزدیک بار 



 

 میخواستم در مورد کریس باهاش صحبت کنم بهش اینو مدیون بودم

 

 تاعصر خودمو سرگرم کردم لباسامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون 

 

 نتظر شدم رسیدم به کافه هنوز سامانتا نیومده بود یه هات چاکلت سفارش دادم و م

 

 بالاخره بعد از ده دقیقه سامانتا اومد

 +...سلام رزا چطوری؟

 ....خوبم توچطوری ؟_

 

 +....خوبم کارم داشتی؟

 ....آره میخواسم باهات صحبت کنم_

 

 +....درمورد چی؟

 ....در مورد کریس _

 

 +....کریس چیزیش شده؟ اتفاقی واسش افتاده؟

 ...نه چیزی نیس _

 

 +...پس چی؟

 میخوام در مورد رابطتون حرف بزنم...._

 +....رابطمون؟چیزی بین منو کریس نیست که بشه اسمشو گذاشت رابطه 

 



 ....رابطه گذشتتون_

 +....اونم به غیراز بچه بازی های من چیز دیگه ای نداره 

 

 این سال ها بهش...من همه چیزو میدونم راجع به تووکریس هراشتباهی کردی مهم اینع که الان تغییر کردی کریس _

خیلی سخت گذشته وقتی با کریس آشناشدم تام به من گفت که اون عاشق نمیشه و من اصلا حرفشو جدی نگرفتم اما وقتی 

در مورد تو بهم گفت وقتی اون عشقو توچشماش دیدم وقتی بعداز چندسال دوباره دیده بودت و اومد پیش من عشقو 

 میشد از تک تک حرکاتش حس کرد

 

 من لیاقت اینهمه خوبی کریس رو ندارم  ....ولی_

 

 +....اگه میخوای کاری کنی که خوشحال شه فقط برگردوندن همون گذشته ای هست که خودت خرابش کردی 

 

 ....کریس میتونه منو با بچم قبول کنه؟_

 

 اخمی کردم و گفتم 

تورو دوست داره بچتم دوست داره  اما +....توکریس رو اینطوری شناختی؟که تورو بخواد؟ولی بچتونه؟اون همینقدر که 

 من نمیتونم ضمانتی بدم ولی باشناحتی که من از کریس دارم اون هیچوقت باعث جدایی تووبچت نمیشه

 

 ....میگی من الان چیکار کنم؟_

 قطره اشکی روی صورتش ریخت 

لم ریس مطمعنم ولی بازم تهه د....شبیهه این دختربچها شدم اینقدر توی این چندسال سختی کشیدم که بااینکه از ک_

 میترسه 

 

+....حق داری عزیزم کریس نمیدونه که من اومدم و باتوحرف زدم حتی بهم نگفته ک باهات حرف بزنم فکراتو بکن همه 

 چیزو در نظربگیر هرجوابی داشتی اول به من بگو تا بهت بگم چیکار کنی

 



عتی تا شیفت منو سامانتا مونده بود یکم رقصیدیم و تخلیه انرژی باهم از کافه اومدیم بیرون و به سمت باررفتیم یک سا

کردیم اماباهمه اینها سامانتا شدیدا غرق افکارخودش بود هرمشتری بایدچندبارصداش میکرد تامتوجه حضورشون بشه و 

 اگر زیاد تواعماق فکر بود من به دادش میرسیدم 

 

 زهم جداشدیمنیمهای شب کارمون تموم شد ازش خداحافظی کردم و ا

دلم میخواست اینکار زودترتموم شه دیگه وقنش بود که کریس ازاین تنهایی در بیاد مطمعن بودم که دل سامانتا هم پیش 

 کریس هست فقط باید باخودش کنار میومد کلیدانداختم و درو باز کردم و بلافاصله  تام رو دیدم که روی کاناپه خوابیده 

 

 م لباساموعوض کردم و صداش کرد

 +...پاشو برو داخل اتاق بخواب بدنت کوفته میشه اینجا 

 

 دستموکشید

 ...توام بیا -

 +...اب بخورم میام 

 دستشو دور کمرم حلقه کردو پشت سرم اومد 

 ....بخور باهم بریم توتخت -

 

ق رفتیم ت اتابه چشمای بستش نگاه کردم تواین حالتم داشت خوابش میبرد لبخندی زدم بطری اب رو برداشتم و به سم

 خودشو روی تخت انداخت و منوکشید توی بغلش 

 +...تام یکم دستاتو شل کن خفه شدم 

حلقه دستاشو بازکردو تونستم یکم نفس بکشم دستمو زیر سرش گذاشتم و بهش خیره شدم فکرشو هم نمیکردم یه روز 

 بخوام انقدر عاشقش بشم سرمو روی سینش گذاشتم و خیلی زود خوابم برد

 

 دای گوشیم چشمامو باز کردم تام هنوز خواب بود گوشیو برداشتم و گذاشتمش رو حالت بی صدا باص

 پیامو باز کردم از طرف سامانتا بود 



...سلام رزا من فکرامو کردم من هنوز کریس رودوست دارم و نمیخوام از دستش بدم ولی تاوقتی که مستقیم ازم "

 "گم..نخواسته باهاش باشم نمیتونم حسمو بهش ب

 خبر خوبی بود بهتر از هیچی بود تخت تکونی خورد و دستای تام دورم حلقه شدو سرشو توگردنم فرو کرد

 ..به کی پیام میدی اول صبحی ؟-

 +..سامانتا 

 ...باز دارین چه اتیشی میسوزونین ؟-

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم دستمو بین موهاش فرو کردم و سرشو بلند کردم 

 کن دیگه  +...چشماتو باز

 ...نمیکنم بوسم کن تا چشمامو باز کنم -

+..عمرا از تخت پریدم پایین و وارد اشپزخونه شدم تا وسایل صبحونه رو اماده کنم بعداز چنددقیقه تام با یه شلوارک 

 سورمه ای اومد بیرون

 +...این شلوارک کجابوده 

 م اوردم ...ازخونه اوردم نمیشه که همش با شلوار بگردم دوتا تی شرت-

 باشیطنت نگام کردوگفت

 ...حتی لباس زیرم اوردم -

 بعداز صبحانه یکی از کشوهامو خالی کردم و وسایل تام رو گذاشتم ناهارو باهم خوردیم و تام رفت بیمارستان 

 شماره ی چارلی رو گرفتم 

 +...سلام چارلی خوبی 

 ...خوبم رزا چیزی شده؟-

یخوا چند روز با سامانتا بری بیرون و طوری رفتار کنی که انگار ازش خوشت +...میخوام یکاری واسم انجام بدی م

 اومده 

 خندید و گفت 

 ...نمیشه نقش بازی نکنم اخه من واقعاازش خوشم اومده -

 اه گندش بزنن 

 +...چارلی 



 ...شوخی کردم توضیح بده برام همه چیو -

نده بود با سامانتا هماهنگ کنم براش پیام دادم و به اونم نقشه ای که داشتم و براش توضیح دادمو اونم قبول کرد مو

 توضیح دادم 

 چارلی مدیر باری بود که توش کار میکردم و پسر خوبی بود 

 فقط مونده بود به تام و کریس خبربدم شماره ی کریس رو گرفتم 

 ...بله؟-

 +...سلام کریس میخواستم دعوتت کنم امشب بیای بار 

 وای این لطفو بکنی ؟...به چه مناسبت میخ-

 +...توفک کن یه جشن کوچولو برای شروع جدید زندگیهامون 

 اونجام 01....خیله خب ساعت -

 به تام هم خبر دادم و گوشیو گذاشتم کنار امیدوار بودم که همه جی خوب پیش بره 

 لباسامو عوض کردم و به سمت باررفتم نیم ساعت زودتر اومدم که باچارلی هماهنگ کنم 

 مانتا هم اومد و از بدو ورودش شروع به غر زدن کردسا

 +...باید به کریس بگم یه تجدید نظر توانتخابش بکنهد

 سامانتا با چشمای خشمگین بهم نگاه کردو گفت

 ...چراانوقت؟-

 +...خیلی غر میزنی یه هفته نشده از دست تو کچل میشه 

 مشتری ها زیاد شدن و بیشترازاین نتونستیم صحبت کنیم ضربه ای به کمرم زد که دردشو تا مغز استخونم حس کردم 

 ساعت ده شده بود و خبری از کریس و تام نبود 

 ..چرا نیومد رزا؟-

 ...نمیدونم من که باهاشون نیستم -

 نگاهه هردومون به در ورودی بود که بالاخره هر دوشون بعد یه ربع تاخیر اومدن 

 شناسین اهل تاخیر نیستم ....تام کارش طول کشید وگرنه منوکه می-

 +...خب پسرا هرچی میخواین بگین واستون اماده کنیم مهمون من



 تعارف نکردن وگرون ترین نوشیدنیهارو سفارش دادن 

 لبخندی زدم و نوشیدنیهاشون رو بهشون دادم 

 چشمکی برای چارلی زدم که بیاد این سمت 

 سامانتا ازاسترس پوست لبشو میجویید 

 طوری که توگفتی نشه چی؟..رزا اگه اون-

 +...نگران نباش همه چی خوب پیش میره 

تام و کریس مشغول حرف زدن بودن که چارلی اومد پشت قفسها پیش منو سامانتا روی یکی از صندلی نشست و یکی از 

 نوشیدنیهارو برداشتو مشغول شد 

 سامانت نگاه میکردطبق قرار قبلیمون نگاهشو داد به سامانتا و بایه لبخندرولبش به کارای 

 کریس بااخم به چارلی خیره شده بود منوکشید کناروکفت 

 ...این پسره کیه؟-

 +...چارلی رو میگی؟مدیر اینجاست 

 ...چرااینطوری به سامانتا نگاه میکنه؟-

 شونه ای بالا انداختموگفتم

نجاازوقتی سامانتا اومده بعضی شبا +....نمیدونم فکر کنم از سامانتا خوشش اومده قبلا ازاین عادتا نداشت بیاد ای

 میاداینجا حتی گاهی اوقات منتظر میمونه کارش تموم شه برسونتش 

 

 اینارو گفتم و برگشتم پیش چارلی و سامانتا چشمکی براشون زدم و مشغول اوردن سفارش مشتری ها شدم

 چارلی یکم پیشمون نشست و بعد رفت

روبروی تام و کریس نشسته بودیم و داشتیم صحبت میکردیم چارلی به  نیمه های شب بود و کارمون داشت تموم میشد

 سمتمون اومد 

 ....شبتون بخیر سامانتا من کارم تموم شده منتظر میمونم باهم بریم -

 دستای کریس مشت شدنگاهه خشمگینشو حواله چارلی کرد 

 اماچارلی بدون توجه به کریس بایه لبخند گوشه لبش منتظر سامانتا بود

 ..ممنون چارلی امشب دوستامون اومدن مارو میرسونن میتونی بری +.



 ...باشه مشکلی نیست شبون بخیر -

 بامن دست داداما دستای سامانتا رو گرفت بوسه ای روی گونش کاشت و رفت 

 کریس ازعصبانیت قرمز شده بود 

 سامانتا ازاسترس رنگ گچ شده بود و من سعی داشتم همه چیزو عادی جلوه بدم

 +....چیزه نظرتون چیه بریم؟  

 لباسامونو برداشتیم و زدیم بیرون 

 ...رزا من امشب میام پیش تو -

 خندیدم و گفتم 

 +...عزیزم توهرشب پیش منی  چیز جدیدی نیست 

 کریس مارورسوندو رفت برای سامانتا پیام فرستادم و گفتم که هرچی شد بهم خبربده 

 رست کردم تام روی تحت دراز کشیده بود لباسامونوعوض کردیم دوتا نوشیدنی د

 +...اینوبخور بعدبخواب 

 ...رزا جریان این پسره چارلی چیه؟-

 +...جریانی نداره که عزیزم 

نمیخواستم راستشو بهش بگم میترسیدم حس انسان دوستانش گل کنه و همه چیزو به کریس بگه باید همه جیز طبیعی پیش 

 یزدوترسشو کناز میزد برای از دست ندادن سامانتا باید به خودش میومد میرفت تا کریس بالخره یه خرکتی م

 درسته  سامانتا یه ازذواج ناموفق داشته اما هنوزم جوون و خوشگله نباید اینو فراموش کنه

 ....حواست بامنه؟رزا -

 +...چی؟اره اره 

 ....جوابمو بده خب اگه حواست پیش منه -

 دوباره بگو  +....این قسمت حرفتو متوجه نشدم

 ...میگم چراانقدرگیرداده به سامانتا چخبره؟-

 لیوان ن.شیدنیمو کنار تخت گذاشتم دراز کشیدم و گفتم 

 +....من  از کجا بدونم به من که چیزی نگفته لابد خوشش اومده ازش 



 بااخم برکشت  سمتم و گفت 

 درست کن بعدتوبه من میگی لابد خوشش اومده؟...میفهمی چی میگی رزا؟ من به تومیگم رابطه کریس و سامانتا رو -

+..چراازمن عضبی میشی مگه من بهش گفم عاشق سامانتا شه؟ دختر خوشگلیه مهربونه معلومه که بالخره بایکی وارد 

رابطه میشه تااخر عمرش که نمیتونه دست روی دست بذاره منتظر کریس بمونه!میتونه؟اونم وقتی که کریس هیچ 

ه هیچ حرفی نمیزنه ازاینکه سامانتا رو میخواد یانه!اضلا شاید بخاطر اتفاقی که تو کذشته افتاده نتونه واکنشی نشون نمید

 هیچوقت سامانتا رو ببخشه و بیاد سمتش 

 

 تام نفسشو کلافه بیرون دادو گفت

 باره پس زده شه   دو...من کریسو میشناسم هنوزم مثل قبل عاشقشه حتی بیشتر .فقط نمیتونه بیاد جلو ازاین میترسه که -

+....حتی اگه یه درصد م پس زده شه قلبش اروم میگیره چون شانسشو امتحان کرده اما اگه دیر کنه و سامانتا رو دوباره 

 ازدست بده هیچوقت نمیتونه خودشو ببخشه 

 تام منوکشید توی بغلشو کفت 

ا همه ی بداخلاقیات پشیمون نیستم من شانس ....مثل من...هیچوقت ازاینکه انقدر بهت پیچیدم و بهت گیر دادم ب-

 خودمو امتحان کردم و حالا ازامش دارم 

 دستشو روی رون پام کشیدو گفت

 ....هم جسمم ارومه هم روحم هم قلبم-

 دستشو برذاشتم و توی بغلش چرخیدم و اومدم روش 

د انقدر لجبازی کردی انقدر هر جا +....کار توکه سختتر از کریس بود من هیچ حسی به تونداشتم حتی ازت بدم میوم

میرفتم اطرافم بودی که حتی وقتی نبودی هم دلم برات تنگ کیشد اما نمیتونستم باور کنم که عاشقت شدم حالابه این فکر 

کن که کریس و سامانتا تمام این پیش زمینها رو دارن هردوشون بخاطر گذشته متاسفن و همو دوست دارن فقط کریس 

 گر داره نیاز به یه تلن

 این حرفارو میزدم که تام رو ترغیب کنم که با کریس صحبت کنه 

صدای زنگ پیام گوشیم اومد اما نمیتونستم الان بخونم لبای تام رو بوسیدم دستشو از کمرم پایینتر برد و بوسمونوشدیدتر 

 کرد ازش جداشدم و گفتم 

 +...امشب نه 

 با چشمای خمار بهم نگاه کردو کفت 



 ...چرا -

 +...سوزش دارم 

 ....اینوبیدار کردی حالا میگی نمیشه ؟-

 باشیطنت نگاهش کردم و از روش کناررفتم 

 ....این دیگه مشکل توهست میتونی باهاش صحبت کن و قانعش کن -

 ...منتظر تلافی باش جوحه -

 گوشیموبرداشتم و پیام سامانتا رو باز کردم 

لمه هم باهام صحبت نکرد اخم کرده بود و رااندگی میکرد منورسوند خونه قبل رزا از وقتی شمارو پیاده کردیم یه ک...."

 "ازاینکه پیاده م فقط پرسید چیزی بین منوچارلی هست؟منم گفتم فعلا نه همین ...

 همینم بدنبود حداقل مغزشو درگیر کرده بود حالا باید منتظر میموندم تام باهاش صخبت کنه 

 ...رزا بیداری؟-

 ا نخوابیدی ؟+....اره چر

 ....داشتم بخودمون فکر میکردم -

 +...به چه نتیجه ای رسیدی ؟

 ....بامن ازدواج میکنی ؟-

 باچشمای کرد به تام نکاه کردم 

 +...تب داری؟ چی میگی تو؟

 ...جدی گفتم -

 اخم کردمو گفتم 

 +...تام من اصلا از شوخی راجع  به این موضوع خوشم نمیاد 

 ثل من اخم کردو گفتنیم خیز شدروم اونم م

 ....مگه من شوخی دارم نصقه شبی؟دارم جدی ازت درخواست ازدواح میکنم -

 درخواست ازدواح؟ساعت سه صبح؟اونم اینهمه بدون مقدمه ؟

 هیچوقت فکرشو نمیکردم اولین درخواست ازدواحم تورختخواب باشه 



 ....یه حواب بده دیگه یااره یانه!-

 ؟ +...اعتراف داری میگیری مگه

 ...رزا منوتوهمو خوب میشناسیم همه چیزم در مورد هم میدونیم پس نیازی به فکرکردن نداری جوابتوبگو -

 +....خیله خب جوابم مثبته

 نفس عمیقی کشیدو گفت 

 ...میدونستم -

 مشتی بهش زدم و پررویی نصیبش کردم 

 هول شدم زبونم بند اومد +...حداقل یه بوسم میکردی انقدر عتشقانه  درخواست ازدواج دادی اصن 

....من خودم وجودم کنارت عاشقانست بیابغلم بخواب جوجه غرنزن بوسه کوتاهی روی سرم نشوند چشمامونوبستیم و -

 خوابیدیم

 کش و قوسی خودم دادم و چشماموباز کردم تام کنارم نبود ز اتاق بیرون اومدم و تام رو دیدم 

 ه بخوریم ...هوا بهتر شده بیا داخل تراس صبحان-

 +....باشه صورتموبشورم میام 

 ...منم قهوهارو میارم -

 وارد سرویس شدم کارامو کرم و اومدم بیرون باد خنکی میومد یه پتوی نازک انداختم روی پاهام و نشستم 

 +...امروز میری پیش کریس؟

 ...اره چطور مکه؟-

 نگر داشته باشه +...در مورد ساماتتا باهاش صحبت کن شایدواقعا نیاز به یه تل

 ..خیله خب رزا -

 +...جانم 

 ...مراسمو کی بگیریم؟-

 +...چه مراسمی؟

 ...دختر توچه عروسی هستی ؟ انقدر که من عجله دارم تونداری-

 +...چی میگی ؟ عروس کیه؟



 ..عروس تویی مراسم ازدواجمونو میگم-

 +...تام من هنوزم باور نکردم 

 دم به پدرم و بهشون اطلاع دادم توام زودتر به پدرتو برایان خبربده ...باور کن چون من صبح زود زنگ ز-

 +...باشه 

 ...چراناراحتی؟-

 +...نیستم فقط شکه شدم همه چیز خیلی باسرعت داره پیش میره 

 ....باسرعت نیست برای من دیرم هست من از دفعه اولی که تورودیدم فهمیدم که چقدر میخوامت -

 حتم؟نگرانم؟نمیدونستم خوشحالم؟نارا

 میزو جمع کردم و بلندشدم 

 ....فردا میام باهم بریم لباس غعروس و کت شلوار منو انتخاب کنیم هرچی دوس داشتی لیست بگیر فردا میخریم باهم-

 +...باشه

 ...من باید برم -

 لباساشو پوشید منوبوسیدو رفت 

 جیغ میزد شماره سامانتا رو گرفتم همه چیزو بهش گفتم و اون فقط پشت گوشی

 +...سامانتا بیا اینجا من خیلی گیجم 

 تلفنرو فطع کردم مبخواستم کریسو سروسامون بدم خودم دارم سروسامون میگیرم

سامانتا اومد انقدرباهام حرف زد تابالاخره از شوک در اومدم باهم لیست گرفتیم چیزای زیادی نمیخواستم مراسم ساده 

 ودو میتونستیم مراسم رو توی سالن نگیریم رو بیشتر دوست داشتم هوا خوب شده ب

 

 تاشب سامانتا پیشم بود باهم اماده شدیم رفتیم بار 

مشغول اوردن سفارش مشتری ها شدیم چارلی اومد پیشمون باهم حرف میزدیم و میخندیدیم سرمو برگردوندم و کریس 

 و تام رو دیدم 

 +...سامانتا کریس 

خوب بود که چارلی پیشمون بود باهم دست دادیم و پسرا نشستن کریس  بدون هماهنگی قبلی اومده بودن وچقد

 خشمگینانه به چالرلی نگاه میکرد هیچ نقشه ای از قبل برای امشب نداشتم و میترسیدم همه چیز خراب شه 



 چارلی صدام کردو بلند جوری که کریس بشنوه گفت 

 ...حواست به اینجا هست من میخوام باسامانتا برقصم -

 اره برید +...

 چارلی دست امانتا رو کشید توی شلوغی گم شدن 

 تام بااخم نگام کرد 

 +....چیه چرااخم کردی؟

 ...کلی با کریس صحبت کرده بودم تاراضی شد بیاداینجاباسامانتا صحبت کنه بادیدن این دوتا دوباره بهم ریخت -

 +...اون اگه سامانتا رو بخواد

 دشد سامانتارو پیدا کرد دستشو گرفتو پشت سر خودش کشید از بار برد بیرونحرفم کامل نشده بود که کریس بلن

 بالبخند به تام نگاه کردم و چشمکی بهش زدم 

 چارلی از دور بادستش علامت موفق شدن رو نشون دادم رفت 

 مدیم بیرون بار اوکارم بیشتراز شبای دیگه طول کشید کمرم درد گرفته بود بالاخره کارم تموم شد وسایلموبرداشتم و از 

 +..تام بگو که باماشین اومدی 

 ...متاسفانه نیومدم با کریس اومده بودم که اونم نیستش -

 اولین تاکسی که ردشد جلوشو گرفتیم و سوارشدم 

 سرموروی شونه ی تام گذاشتم و گفتم+...کمرم درد میکنه

 ...اگه خسته ای فردا نریم خرید-

 +...نه مشکلی نیست بریم 

 بین دستای تام گذاشتم و تارسیدن به خونه چشماموبستم  دستمو

 زنک زدن به سامانتا و پرس و جو در مورد امشب رو به فردا موکول کردم لباسامو بیرون اوردم و نیمه لخت رفتم زیر پتو

 ....دختر نمیگی ایجوری میای زیر پتومن نمیذارم بخوابی؟-

 +...دارم یبیهوش میشم تام 

 گونموبوسیدوگفت

 میدونم بخواب -



 چشماموبستم و خیلی زودخوابم برد

 باتکونای دستی بیدار شدم

 بیدارشئ رزا من شب باید برم بیمارستان بریم خرید کنیم -

صبخانه مختصری خوردیم و از خونه زدیم بیرون فقط تونستیم یه چندتا لباس برای من و کت و شلوار برای تام پرو کنیم و 

 و سامانتا بیایم تاتصمیم قطعی رو بگیریم هنوز باورم نمیشد قرارشد روز بعد با کریس 

 رسیدیم خونه تام رفت بخوابه  تاشب سرحال باشه 

 گوشیمو برداشتم وارد تراس شدم شماره ی سامانتا رو گرفتم  و منتظر شدم تاجواب بده 

 +الو 

 رزا چرا هرچقدر بهت زنگ میزنم جواب نمیدی ؟-

 +بیرون بودیم ببخشید چیشده؟

 بگو چی نشده-

 +بگودیگه

خلاصش کنم کلی سرم داد زدگفت به چه حقی باچارلی رقصیدی !داد زد گریه کردم بعد منوکشید توی بغلش گفت -

 توفقط مال منی دیگه نمیذارم ازدستم بری رزا حتی الانم که دارم تعریف میکنم گریم گرفته 

 +خب بعدش چیشد؟

قشنگ بود کلی باهام حرف زد از این چندسالی که ازهم دور بودیم گفت  رفتیم یجایی گفت یبارم باتواومده خیلی-

 ازاینکه وقتی دوباره منودیده چقد خوشحال بئده بعد بگوچی گفت!

 +چی گفت ؟

...باور نمیکنی رزا بهم پیشنهاد ازدواج داد گفت این درست ترین تصمیمیه که توکل عمرش گرفته ممنونم ازت رزا -

 ودش بیاد توباعث شدی کریس به خ

+...گریه نکن حالا کلی کیف کن انقدر رمانتیک بهت پیشنهاد ازدواج داده مثل من تورختخواب ازت درخواست ازدواج 

 نکرده 

 خندید و گفت 

 ...اونم خیلی خاص و قشنگه -

 +...برو خودتو گول بزن 



هم نبود که توی رختخواب بهم پیشنهاد شاید همیشه ایده ال دیگه ای از ازدواج توی ذهنم بود اما این لحظه حتی برام م

ازدواج داده مهم حسی بود که بینمون بود این عشق همه چیزو جبران میکرد در تراس باز شدو دستای تام دورم حلقه 

 شدو کنار گوشم زمزمه کرد 

 ....دوستت دارم  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 دوهفته از شبی که کریس به سامانتا پیشنهادداد گذشته باپیشنهاد من قرار هرچهار نفرمون باهم عروسی بگیریم 

توی اینه به خودم نگاه کردم ارایش ساده و یه تور ساده روی سرم سامانتا هم اومد کنارم خوشگل بود و الان خوشگلتر 

 ده بود منتظر بابا بودم که بیت سامانتا پدرو مادر نداشت و قرار بود بابا هردومونو تا پیش دامادها همراهی کنه ش

 ...استرس داری رزا؟-

 +...نه اصلا 

 ...ولی من استرس دارم -

 لبخندی زدم و گفتم 

 +...اشکال نداره طبیعیه 

 دم ولی امروز نمیخواستم به چیزای ناراحت کننده فکرکنم بابا اومدو بالبخند بهمون نگاه کرد هنوز ازش دلخور بو

دستمون روتوی دستای باباگذاشتیم حرکت کردیم تام و کریس منتظرمون بودن پسر کوچولوی سامانتا هم کنار کریس 

ار نایستاده بودو دست میزد بابا دستامونو توی دستای کریس و تام گذاشتو و نشست تام دستمو بوسید هر چهار نفرمون ک

 هم ایستادیم و چنددقیقه بعد به عنوان همسراسممون وارد شناسنامه همدیگه شد

 

 تام منو کشید سمت خودشو لبمو طولانی بوسید و کنار گوشم گفت

 ...میدونستم اخرش مال خودم میشی-

 ...پایان

 نویسنده:سارا.ص
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 دلاتون شادو پراز عشق ....

 


