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 آپارتمان رو بهم ریخته بود. سینک پر بود از بطری آبجو، سطل آشغال 

 .هم پر شده بود. وقتی وارد خونه شدم اون ازم قدردانی نکرد

 .اون هیچوقت منو تائید نمیکرد

 "تو نمیدونی سینک سطل آشغال نیست  "

 بعد از یک روز طوالنی سر کار، کلمات خشنی که میخواستم بگم رو 

 .خفه کرد

میخواستم آشغالها رو ببرم بیرون  …یدببخش " " 

 سطل آشغال رو عوض کردم و اون سطل قدیمی رو در انتهای راهرو 

 .پرت کردم

 وقتی برگشتم، جیکوب هنوز باسنش رو بلند نکرده بود تا بهم خوشآمد 

 بگه. به جای اینکه منتظر باشم این اتفاق بیوفته در یخچال رو باز کردم

ی ظرفهای برچسب دار، غذاهایی برای و به دنبال اسنک گشتم. تو   

 .جیکوب توسط مادرش آماده شده بودن 

 من بعضی وقتها واقع ا از اون( مادر جیکوب) متنفر بودم. کامال قادر

 .به پختن غذا بود البته اگه از روی کاناپه بلند میشد

 )وقتی جیکوب به سختی سقوط کرد ( یعنی کارش رو از دست داد

داد و این اون رو حتی بیشتر از قبل ناراحت مادرش بهش قوت قلب   

 .میکرد
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 .این ماجرا به اندازه کافی طوالنی شده بود

 جیکوب، یه مرد غریبه اون روز اومد به آپارتمان گفت که به اون  "

 "پول یا چیزی بدهکاری

 جیکوب هیچ واکنشی نشان نداد. تنها حرکتی که انجام میداد یک 

هاش تقریبا بیدرنگ به سمت حرکت سریع از چشمهاش بود. چشم  

 .تلوزیون برگشت مثل اینکه این اطالعات معنای زیادی نداشت

 ".یک شب پوکر بازی کردم و پول نقد هم نداشتم "

 "پس تو پول رو پرداخت کردی؟  "

 "آره، خودم ترتیبش رو دادم "

 روشنبینیم بهم گفت که داره دروغ میگه. زندگی توی خیابونها در

جوونی و نیاز به زنده موندن در یک پرورشگاه بهم یادطول دوران   

 .داد که چطور مردم رو با دقتی غیر معمول بفهمم

 چون اون جوری حرف میزد انگار تو بهش یه عالمه پول  "

 "بدهکاری

 .اون یارو خشن بود به نظر نمیرسید که جیکوب از اون خوشش بیاید

ود آهی کشیددر حالی که چشمهاش به تلویزیون خیره مونده ب . 

 "بهت که گفتم حواسم بهش هست  "

 :همچنان که توی اتاق نشیمن قدم میزدم دستم رو روی باسنم گذاشتم

 "تو همه چیز رو بهم میگی؟ "
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 .جیکوب صاف نشست و چشمهاش رو چرخوند 

 میشه از باسنم بیای بیرون؟ من شغلم رو از دست دادم و تو هم نق  "

متنفرممیزنی... از نق زدنت  " 

 .دور زد و به در ورودی هجوم برد 

 "من نق نمیزنم "

 :دنبالش رفتم

 ".احساس میکنم همه چیز رو بهم نگفتی "

 .کتش رو برداشت و بیرون رفت

 "من همه چیز رو گفتم این تویی که پارانوئید داری "

******************************** 

 .هفتهها گذشت و هیچ چیزی تغییر نکرد

ه خط افسردگیش ادامه میداد و از واقعیت دور شد بود جیکوب ب . 

 اون به گندکاری تو آپارتمان ادامه میداد... و ظرفها رو توی سینک 

 خالی میذاشت تا جایی که سرریز بشن. و میتونستی بوی باقیمونده 

 .زبالهها رو حس کنی. با وجود عصبانیتم، زبونم رو نگه داشتم 

رابطه جنسی نداشتیم. این مدت خودداری تا دوما در طول اون زمان   

 ماه طول کشید. من یک معتاد جنسی نبودم، اما باید به طور منظم این 

 رو تو زندگیم میداشتم. در غیر این صورت، غرغر میکردم. واقعیت 

 این بود که جیکوب نمیخواست منو عصبانی کنه. ما توی یک تخت 
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ده بود. و من به طرف میخوابیدیم، اما اون به سمت خودش چسبی  

 .خودم

 وقتی یک روز از کار برگشتم، چیزی عوض شده بود. آپارتمان تمیز 

 بود تلوزیون روشن نبود جیکوب گوشهای پارک نکرده بود یا آبجو به 

 .دست نبود 

 "جیکوب؟ "

 .اون با کیفی روی شونهاش از راهرو پایین آمد

 "سالم عزیزم  "

کسی که در عمرم دیدم. و اون لبخندی روی صورتش داشت، اولین   

 .منو عزیزم صدا کرد

 .یک دستش رو دورم حلقه کرد و گونهام رو بوسید

 اوه اینجا چه خبره؟ 

 "چرا اینقدر حالت خوبه؟ "

 "من شغل پیدا کردم "

 "اوه این عالیه "

 خداروشکر؛ خسته شده بودم، افسرده شده بود و داشت چاق میشد. و 

این مکان به سرعت تبدیل به یک محیط کار زیاد خونه برای من بود و    

 .نامساعد میشد

 "برات خوشحالم این شغل چیه؟ "
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 ".من مدیر حساب جدید یک شرکت سرمایهگذاری شدم "

 "اوه مقام خوبیه  "

 "از دوشنبه شروع میکنم "

 "این عالیه تو لیاقتش رو داشتی  "

 "حقوقش عالیه و مزایا هم داره "

 "حتی بهتر  "

دستش نگاه کردمبه کیف توی  : 

 "این برای چیه؟  "

 "خب، فکر کردم قبل از شروع کار باید بریم تعطیالت "

 .تعطیالت؟ وای من واقع ا از این جیکوب جدید خوشم میومد

 "من همیشه برای تعطیالت پایهام "

 باهاما چطوره؟ اونجا تو زمستون آب و هوای خوبی داره و پروازها "

 "خیلی ارزون هستند

به تعطیالت برای من عالی بود. من و جیکوب یک سال بود که رفتن   

 جایی نرفته بودیم. آخرین تعطیالتی که رفتیم فلوریدا بود ولی انگار یه 

 .عمر پیش بود 

 "باهاما؟ "

 .نمیتونستم هیجانم رو حفظ کنم

 "جدی؟  "
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 "اره "

 بالخره چشمهاش پر از زندگی شده بود. شاد و سرحال بود. این 

ردی که چند هفته پیش روی کاناپه ولو شده بود ایجاد تضادی بین م  

 .کرد

 "میتونیم تو چند جزیرهی دیگه هم بمونیم اول توماس "

 .پریدم بغلش و بدنم و دورش حلقه کردم

 "این قراره خیلی حال بده "

 دستهاش بیدرنگ دورم حلقه شد. و من رو به طرف خودش فشار

هسته، لبهاش رو روی لبهامداد. اون فور ا بهم واکنش نشان داد و آ  

 .گذاشت. اون اولین بوسه رو بعد از چند هفته بهم داد

 .این احساس زیادی داشت. درست مثل قبل

 بازوهاش منو از زمین بلند کرد و به اتاقخواب کوچیک برد. لباسها

 افتادن و بدنهای عریانمون دور هم حلقه زدن. یک لحظه بعد، اون 

روی تخت تکون میخوردیمداخلم بود و ما با هم  . 

 .تا اونجایی که میدونم کاری نیاز نیست بکنم، اون خیلی سریع میاد

 من توی اجرای کار اون هیچ نقشی نداشتم. فقط منقبض بودم و حق با 

 من بود. بالخره به ارگاسم رسیدم و منو تمیز کرد و این چیزی بود که 

 .بعد از هفتههای جهنمی نیاز داشتم 

 . همون چیزی که نیاز داشتما دقیق
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 جهت خرید فایل کامل این رمان اینجا را کلیک کنید
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