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: بیوگرافی نویسنده  

 

معروفِ«ِایِا لِجیمز»کهِبیشترِباِتخلصِ(۱۹۶۳ِمارس۷ِِریکاِمیچلِ)متولدِا ِ

هایِسهِگانهِیِرمانتیکِوِشهوانیِپنجاهِسایهِاست،ِنویسندهِبریتانیاییِرمان

)جلدِِوِدارکرِوِنیزِکتابِگریِشدهِسایهِتاریکترِوِپنجاهِسایهِآزادِخاکستری،ِپنجاه

ازِزبانِکریستینِگری(ِمیِباشد.اینِسهِرمانِرویِهمِدرِامریکاِِوِجلدِدومِیک

میلیونِنسخهِفروش70ِِمیلیونِنسخهِوِدرِسراسرِجهانِبیشِاز35ِِبیشِازِ

مجله2012ِِداشتوِدرِبریتانیاِرکوردِسریعِترینِفروشِکتابِکاغذیِراِزد.درِسالِ

نِرمانِهاِبهِفیلمِقرارِداد.ِای«فردِباِنفوذِدنیا100ِ»تایم،نامِجیمزِراِدرِلیستِ

 تبدیلِشدهِاندِ.

 

 

 

سال مناسب نمی باشد!( 25)این رمان برای افراد زیر     

 *تمامی جلد های این رمان توسط سوزان.ر ترجمه شده است*
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توان به تمایل به تسلیم آیند. از آن جمله میدر روابط جنسی گاهی تمایالتی وجود دارد که انحرافی و غیر معمول به نظر می

کردن کامل خود به دیگری در رابطه جنسی، عالقه به سیلی زدن به بدن شریک جنسی، تمایل به بسته بودن دست و پا و 

داشتن حس بردگی در روابط جنسی یا گرایشاتی شبیه این اشاره کرد که به نوعی از زندگی و روابط جنسی اشاره دارد که 

 شود.اصطالحا به آن بی دی اس ام گفته می

  

 دی اس ام چیست؟بی 

 & Dominance)نظم(،  Discipline )مهاربندی(، Bondage ( مخفف چهار اصطالح انگلیسیBDSMبی دی اس ام )

submission  سروری/بردگی جنسی( و(sadism & masochism می )باشد و به چهار رفتار زیر در )سادومازوخیسم

 کند:رابطه جنسی اشاره می

و محدود کردن فیزیکی فرد در سکس؛ این مساله ممکن است از یک بستن ساده  بستنعالقه به بسته شدن یا  -

سازی است گسترده باشد.دست تا یک سیستم پیچیده که نیازمند نیم ساعت آماده  

شود. مثال درخواست عالقمندی به نظم و انضباط دادن و اقداماتی که موجب مطیع شدن فرد در رابطه جنسی می -

تر باشد با تحکم و تحمل چیزی که احتماال راحت نیست. قابل توجه است که هرچقدر رابطه عمیقشکلی از رفتار 

شود.تر میدیسیپلین، وارد مسایل خصوصی  

دامینیشن که در آن فرد غالب دوست دارد قدرتمند باشد و قدرتش را اعمال کند و سابمیشن که در آن فرد،  -

و اختیاری از خودش نداشته باشد. عالقمند است که قدرت روی او اعمال شود  

رابطه سادومازوخیسمی که آزار دادن و آزار دیدن در آن مرکزیت دارد. در واقع یک طرف با رفتار سادیسمی   -

برد و فرد دیگر با رفتار مازوخیسمی از تنبیه شدن و شکنجه شدن لذت می برد.از شکنجه و تنبیه پارتنر لذت می   

ها را هر کس با شناخت از خود ها است که دامنه و نوع این فعالیتل گستره وسیعی از فعالیت( شامBDSMبی دی اس ام )

شوند ممکن است از سوی جامعه و حتی برخی انجام می BDSMهایی که تحت عنوان کند، بسیاری از فعالیتتعیین می

ر سراسر جهان در این روش زندگی روانشناسان، جز انحرافات جنسی یا اخالقی محسوب شوند. امروزه هزاران نفر د

ها و جوامع مجازی زیادی هم به آن می پردازند. همچنین با های زیادی وجود دارند، سایتها و انجمنکنند، گروهمشارکت می

 یتوجه به گستردگی دامنه این رفتار افراد بسیار زیادی وجود دارند که بدون اینکه دقیقا از این مطالب آگاه باشند، در زندگ

 کنند.( را برای رسیدن به لذت جنسی بیشتر تجربه میBDSMهای بی دی اس ام )خصوصی خود برخی فعالیت
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 علت تمایل به بی دی اس ام چیست؟

  

است که گیرد اما برخی تحقیقات نشان دادهشود که بی دی اس ام از سواستفاده جنسی در کودکی نشات میادعا می

اند، در بین کسانی که به بی دی زایی را در کودکی خود تجربه کردهرویدادهای آسیبدرصد افرادی که حوادث و 

های اجتماعی نداردتمایل دارند تفاوتی با سایر گروه (BDSM) اس ام ای از روان شناسان عقیده البته هنوز عده .

های بعدی زندگی دوره تواند تاثیری عمیق روی شخصیت جنسی فرد دردارند که تجاربی در اوایل رشد جنسی می

اند که گیرد. بعضی افراد گزارش کردهدرهرحال امیال سادومازوخیستی ظاهرا در سنین مختلف شکل می .بگذارد

ها را کشف نکرده بودند. طبق یک مطالعه، اکثر که بقیه تا قبل از بلوغ آنقبل از بلوغ چنین امیالی داشتند، درحالی

که اکثر زنان سالگی به این موضوع عالقه پیدا کردند درحالی۱۵قبل از  درصد(۵۳های مرد )سادومازوخیست

درصد( بعد از این سن چنین احساساتی پیدا کردند ولی شیوع سادومازوخیست دربین جنسیت نامعلوم است. ۷۸)

کنند که میزان داشتن رغم اینکه سادیسم در زنان کمتر از مردها آشکار است، بعضی مطالعات بیان میعلی

های سادیستی بین مردان و زنان برابر است.فانتزی  

ای به شود علت لذت بردن افراد سادومازوخیسم از رفتارهای سادومازوخیستی برای عدهاز نگاه دیگر گفته می

ای دیگر، های زندگی، مسئولیت یا احساس گناه و برای عدهمنزله یک راه گریز درمانی است؛ گریز از استرس

شود. ممکن است این افراد با یک شخص قوی احتماال باعث ایجاد احساس امنیت و حفاظت میبودن تحت تسلط 

کسب تایید و موافقیت شخص دیگر، به رضایت برسند و از طرف دیگر، یک سادیست به خاطر داشتن قدرت و 

چیزی این  برد. اگرچه درک این موضوع سخت است که سرانجام چهتسلط و یا با آزار دادن مازوخیست لذت می

کند و یا از ابتدا چگونه این ارتباط به وجود می آید؛ دکتر جوزف های احساسی را به لذت جنسی متصل میتجریه

مرلینو، نویسنده و روان پزشک مدعی است که یک رابطه سادومازوخیست، مادامی که با رضایت دوطرف باشد، 

ده و دچار سختی شود و یا باعث خللی در زندگی یک مشکل روانی نیست مگر اینکه یکی از طرفین ناراضی بو

شود.ای آنان گردد، در آن صورت یک مشکل روانی محسوب میشخصی یا حرفه  

ترین جواب به این سوال که چرا برخی از افراد به بی دی اس ام تمایل دارند این است که به احتمال زیاد عوامل واقع بینانه

ط اجتماعی، تحصیالت و کسب اطالعات جدید همگی تا حدی در ایجاد این تمایل ژنتیکی و ارثی،رشد تربیت کودکی،محی

موثر هستد و نمیتوان هیچ کدام را به تنهایی ریشه ان دانست اما سهم دقیق هر یک در ایجاد تمایل به بی دی اس ام نیز به 

 30-15ست تخمین میزند که بین طور کامل روشن نیست. تحقیقات جدید که در موسسات تحقیقات روانشناسی انجام شده ا

 درصد بزرگساالن در کشور های غربی حداقل بعضی تمایالت بی دی اس ام را دارا هستند
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 توجه!

لینک سابق کانال تلگرام مترجم، دزدیده شده و تنها 

 لینک اصلی و حقیقی مترجم:

@suzan_translator_fifty 

 میباشد!

 هر گونه لینک و کانال دیگری فیک است!
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 ... سر آغاز ...

 

 

 

 

مامان! مامان!  مامان روی زمین خوابیده. اون مدت زمان زیادیه که خوابیده. موهاش رو شونه میکنم، 

چون اون این کارو دوست داره. بیدار نمیشه، تکونش میدم. مامان! شکمم درد میکنه. گرسنه است. اون 

به سمت سینک هل  میدم. اب میخورم. اب بروی  مرد اینجا نیست. تشنه ام. تو اشپزخونه، صندلی رو

ژاکت ابیم پاشیده میشه. مامان  هنوز خوابه. مامان بلند شو ! هنوز دراز کشیده. بدنش سرده. پتوم رو 

دراز میکشم. مامان هنوز  ،م و کنار مامان روی قالیچه چسبناک سبز رنگندازا میاوردم ، بروی مامان 

خوابه. من دو تا ماشین اسباب بازی دارم . اونا روی زمین مسابقه میدن، جایی که مامان االن خوابیده. 

فک میکنم مامان مریضه. بدنبال چیزی برای خوردن میگردم. تو یخچال نخود فرنگی پیدا میکنم. سرد 

ه. کنار مامان دراز میکشم. نخود فرنگی ها تموم ان. اروم میخورمشون. اونا باعث میشن شکمم درد بگیر

شدن. تو یخچال یه چیزی هست . بوی عجیب غریبی میده. لیسش زدم و زبونم به داخلش فرو رفت . 

اروم خوردمش . مزه خوبی نداره .  کمی اب  میخورم. با ماشینام بازی میکنم و کنار مامان دراز 

پوشونم.  ر نمیشه. در با شدت باز شد. مامان رو با پتوم میکشم. مامان بدنش خیلی سرده و اون بیدامی

، از رس راهم برو  اون مرد اینجاست.  . عوضی . چه اتفاقی افتاده؟؟ اوه، هرزه ی دیوونه احمق. لعنتی لعنتی

خبر بهم لگد میزنه و سرم به زمین میخوره. سرم درد گرفت. اون مرد کسی رو  کنار، کوچولوی اشغال. 

م. سرم درد میکنه. خانم پلیس اینجاست. نه.  نه.  نه . به من دست شمیکمامان دراز  کرد و رفت. کنار

نزن. به من دست نزن. به من دست نزن. کنار مامان موندم. نه . از من دور بمون. خانم پلیس پتوم رو 

. نمیتونم برداشته و منو میگیره. جیغ میکشم . مامان! مامان! من مامانم رو میخوام. کلمات از بین رفتن

...حرف بزنم. مامان صدای من رو نمیشنوه. من هیچ کلمه ای برای گفتن ندارم  

 

! کریستین کریستین ! "  "  
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.بیرون میکشه ،صداش مصرانه ست. اونو از عمق کابوسش، عمق نومیدی و دلسردی اش   

اینجام. من اینجام من  " "  

خیمه زده ، شونه هاش رو گرفته ، تکونش میده، چهره اش از دلهره  ی بدنشبیدار میشه و اون برو

.مچاله شده، چشمای ابیش گشاد و پر از اشک شدن   

" ناآ  " 

هنونه ، طعم ترسش دهنش رو تلخ کردصداش زمزمه ای نفس ز :  

تو اینجایی  " " 

م"نجاالبته که ای  "  

... "من یه رویا دیدم  " 

"من اینجام. من اینجام .میدونم  " 

"ناآ  "  

که در بدنش جریان پیدا  هبرابر ترس خفه کننده ی سیاهیاسمش رو صدا زد و این براش طلسمی در 

.کرده   

" هیییش، من اینجام  "  

خودشو به دورش حلقه میکنه، دست و پاهاش میپوشوننش، گرماش به درون بدنش میشینه، سایه ها رو به 

.زن خورشیده، اون نوره... اون زن مال اونه عقب هل میده ، ترس رو به عقب هل میده. اون   

"خواهش میکنم بیا با هم دعوا نکنیم "  

، گرفته ست.دورش حلقه میکنهدر حالی که بازوهاش رو صداش   

"باشه "  

". میتونم انجامش بدم. یه راهی براش پیدا میکنیمهیچ اطاعتی نیست . سوگندها "  

.گی ، پرتاب میشنسردرگمی و اشفت ،کلمات از دهنش با احساسات   
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"ما انجامش میدیم. ما همیشه یه راهی پیدا میکنیم .اره  "  

اون زن زمزمه میکنه و لباش رو روی لبای اون میزاره، ساکتش میکنه، اونو به زمان حال 

... برمیگردونه  
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«فصل اول »   

 

 

 

بی ، دریای روی سرمون بود، به آبی ترین اسمون، تابستون آ صیری کهسوراخ های سایبون حبین از 

 صندلی مخصوص افتاب گیری خیره شدم. کریستین کنارمه، بروی  به همراه آه خرسندانه ای ،مدیترانه 

خوندن کتاب  در حالکه  ،دراز کشیده. شوهرم... شوهر هات ، زیبا ، نیمه برهنه و با شورتک جین

ی که میبینم، باید کتاب جذابی باشه. تا ز. با توجه به چیبانکداری غربی هستتم پیشگویی فروپاشی سیس

عامل تا شبیه مدیر دانشجوهاحاال ندیدم که اون این همه مدت ثابت سر جاش بمونه. اون االن بیشتر شبیه 

. ، دیده میشهایالت متحده کی از کمپانی های شخصی و خصوصیجذاب ی  

رلو دراز ، در زیر نور افتاِب بعد از ظهر، در ساحل پالزا مونِت کادر روز های پایانی ماه عسلمون 

، که در بندرگاه یر لیدیراون هتل اقامت نداریم. چشمام رو باز کردم و به قایق فِ اگر چه که ما د کشیدیم.

ه ساخت 1928اقامت داریم. در سال  ،نگاه کردم. البته که ما در کشتی خصوصی لوکس بود لنگر انداخته

مثل ست. تموم قایق های خصوصی در بندرگاه ب شناوره ، و ملکه ، شکوهمند و با عظمت بروی آشده 

کم که اون وسوسه شده باشه که ره... مشکو. کریستین دوستش دااسباب بازی های موتور دار هست

ش. حقیقتا پسرها و اسباب بازی هاشون...تبخر  

گری بروی آیپادم گوش میدم و در اواخر بعد از هنگ های میکس شده کریستین به عقب تکیه دادم، به آ

ت ازدواج فتاب چرت میزنم ، همینطوری به یاد در خواست ازدواجش می افتم. در خواسدر زیر آ ،ظهر

گل های وحشی رو استشمام کنم... ی شیانه قایق ها ... میتونم تقریبا هنوز رایحهرویاییش تو آ  

 

 

 کریستین نرم تو گوشم زمزمه کرد :

میتونیم فردا ازدواج کنیم؟""   
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شیانه قایق ها پخش شدم، از عشق بازی پر شور در آ، زیبا  الچیق پر گلِ بروی قفسه سینه اش در داخل آ

 و حرارتمون اروم گرفتم. 

 " هووووم"

ره؟"" این یعنی آ  

 سورپرایز و امید رو در صداش حس کردم:

 " هووووم"

 " یعنی نه؟ "

 " هووووم"

ردم :نیش بازش رو حس ک  

 " خانم استیل تو بیهوشی؟"

 نیشم باز شد :

 " هوووووم"

 بلند خندید و محکم بغلم کرد و تاج سرم رو بوسید:

 " پس میشه وگاس، فردا "

 خوابالود سرم رو بلند کردم :

 " فک نمیکنم که مادر پدرم از این کار خیلی خوشحال بشن "

رومی نوازشم میکرد. پایین میکشید ، به آ نه ام باال وسر انگشتاش رو ضرب گرفته بروی پشت بره  

ناستازیا؟ وگاس؟ یه عروسی بزرگ با تموم مخلفاتش ؟ بهم بگو "" تو چی میخوای آ  

 " بزرگ نه .... فقط دوستان و خانواده "

تحت تاثیر  ،بهش نگاه کردم ، توسط تقاضا و خواهش قابل توجهی که در چشمای براق خاکستریش بود

ی میخواد؟؟ سرش رو مثبت تکون داد:قرار گرفتم. اون چ  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 11  
 

 " باشه . کجا؟"

 شونه ام رو باال انداختم . امتحانی پرسید:

 " میتونیم همینجا بگیریم؟ "

 " خونه مادر پدرت؟ ناراحت نمیشن؟ "

 با استهزا نفسش رو بیرون داد :

سمون هفتم میره "" مامان از خوشحالی به ا  

و ترجیح میدن "ر منم همین" باشه. همینجا. مطمئنم مامان بابای   

بیشتر خوشحال باشم.  نموهام رو نوازش میکرد.  میتونم من از ای  

 " خب مکانش رو تعیین کردیم ، حاال زمان "

 " قطعا باید اینو از مامانت بپرسی"

 " هوووم"

 لبخدش عمیق تر شد :

نمیتونم بیشتر از این صبر " یک ماه میتونه براش کافی باشه. همینه. من تو رو هر چی زودتر میخوام و 

 کنم "

ماه خوبه " چندین وقته که داری. ولی باشه، یک" کریستین تو منو داری. تو منو   

 سینه اش رو بوسیدم ، یه بوسه نرم و شیرین و بعد بهش به سمت باال لبخند زدم. 

 

 

 " پوستت میسوزه "

ی که میزدم پروند .وشم زمزمه کرد و منو از چرتکریستین تو گ  
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فقط به خاطر تو" "  

فتاب بعد از ظهر تغییر جهت داده بود و من در زیر نور کامل و بهش شیرین ترین لبخندم رو زدم. آ

بان حصیری کت سریع نیمکت آفتاب گیر منو تا زیر سایشدیدش قرار گرفته بودم . ریشخند زد و با یه حر

 هل داد. 

فتاب دریای مدیترانه خانم گری"" خارج از آ  

قای گری"دوستی و ایثارگری ات ممنونم آ بشر" از   

گر و بشر دوست نیستم. اگر تو بسوزی من دیگه نمیتونم کنم خانم گری. ولی من اصال ایثار" خواهش می

 بهت دست بزنم"

کرد. میدرخشیدن و قلبم رو گرم . چشماش خنده کنان می رو باال انداخت ابروش  

 " ولی من مشکوکم که تو داری بهم میخندی"

مانه گفتم :وهینی کشیدم و با چهره ای ساختگی مظل  

 " واقعا؟"

ره و تو بیشتر اوقات این کار رو میکنی. این یکی از موارد متعددی هست که من درمورد تو " آ

 عاشقشم" 

 خم شد و بوسیدم و بازیگوشانه لب پایینم رو گاز گرفت. لب ورچیده در مقابل لباش گفتم :

فتاب بیشتری بزنی"داستم که تو برام ضد آ " من امید  

"شینکه نمیتونم ردش کنم. ب ر کثیفه ... ولی این پیشنهادیه" خانم گری، این یه کا  

ای  دستور داد و صداش خش دار بود. همون کاری رو که گفت انجام دادم. و با نوازش وسواس گونه

در حالی که انگشتاش لوسیون رو بروی سینه  فتاب مالید. انگشتان قوی و نرمش، به بدنم ضد آ آروم با

زیر لب گفت : نهام پخش میکرد  

 " تو واقعا خیلی دوست داشتنی هستی. من یه مرد خوش شانسم"

 خجوالنه از زیر مژه هام نگاش کردم :
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قای گری"" آره، هستی آ  

 " فروتنی بهت میاد خانم استیل! بچرخ. میخوام پشتت رو کرم بزنم "

چرخیدم و اونم بند بیکینی فوق العاده گرونم رو باز کرد.پرسیدم :لبخند زدم و   

تو ساحل راه میرفتم ؟"، که منم بدون سوتین مثل خانم های دیگه  ی" چه احساسی میداشت  

 بدون تردید گفت :

که پوشیدی خوشحال نیستم " ناراضی. من خیلی االن هم با اینی "  

 خم شد و تو گوشم زمزمه کرد :

نزن " "شانستو پس  

قای گری؟"" این یه چالش طلبیه آ  

 " نه. این فقط بیان یه واقعیته خانم گری "

انحصار گر ، حسود ، کنترل  آه کشیدم و سرم رو به دو طرف تکون دادم. اوه کریستین.... کریستینِ 

 کننده و زورگو. وقتی که کارش تموم شد در باسنم زد :

 " تموم شد دخترک "

لرزید. اخم کردم و اونم نیشخند زد.  ،فعالش بلک بری همیشه حاضر و  

 " فقط برای چشمای منه خانم گری1"

 صندلی اش نشست، باسنم زد و بعد بروی رنداخت و دوباره دابروش رو اخطار گونه و بازیگوشانه باال ا

دراز کشید و تلفنش رو جواب داد. ضمیر درونم غرید. شاید امشب بتونیم یه نمایش روی صحنه2 فقط 

گاهانه نیشخند زد و پیشونیش قوس برداشت. از فکرش نیشم ضمیر درونم آرای چشمای اون انجام بدیم. ب

باره به چرت بعد از ظهرم برگشتم. باز شد و دو  

                                                             
 منظورش بدون سوتین بودن آنا ست 1
 نمایش هایی به مدل کلوب های شبانه 2
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 پریی  1 و برای زنمم یه کوکا کوال الیت بیارین لطفا. غذا انتخاب کردین . . . 
ی ؟ من نوشیدنی " چی مینوشی 

 اجازه بدین ِمنو رو ببینم."2

م کرد. پلکام در زیر نور درخشان از خواب بیدار ،هوووم... صحبت نرم و روون فرانسوی کریستین

ون یونیفرم پوشیده در حالی که یه خانم جو ،فتاب پشت سر هم تکون خوردن ، و دیدم که کریستین به منآ

در دستش نگه داشته بود و موی بلند دم  ،نگاه میکرد. اون خانم سینی ای رو باال ،داشت ازش دور میشد

خورد . کریستین پرسید :میبه دو طرف تاب  میز با راه رفتنش، تحریک آاسبی بلوندش  

 " تشنه ای؟ "

 خوابالود گفتم :

ره "" آ  

خسته ای؟ " " میتونم کل روز رو بهت نگاه کنم.  

 قرمز شدم :

 " دیشب زیاد نخوابیدم "

 نیش کریستین باز شد :

 " منم "

کمی پایین کشیده شد و ثابت شد... جوری که لبه  یستاد. شورتک جینشبلک بریش رو پایین گذاشت و ا

کرد. قطار افکارم  شمایوش در زیرش پیدا شد. کریستین شورتکش رو در اورد و سریعا از پاش خارج

 رو از دست دادم. دستشو به سمتم دراز کرد گفت:

 " بیا با من بریم شنا کنیم"

 مدهوش شده بهش نگاه میکردم، دوباره پرسید:

 " شنا کنیم؟"

                                                             
 بطری آب معدنی طبیعی، یه برند فرانسوی 1
 متنش به زبون فرانسوی گفته شده. گفتگو بین کریستین و پیشخدمت هست2
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مشخص بود. وقتی که جوابی ندادم آروم سرش رو  سرش رو به یه سمت کج کرد ، لودگی در صورتش

  به دو طرف تکون داد:

م که تو نیاز به بیدار باش داری"" فک میکن  

 ،بودپرایز شدن تا هشیار شدن روبیشتراز حس سیکدفعه خم شد و گرفتم و وقتی که من جیغ کشیدم، که 

 در بین بازو هاش بلندم کرد . جیغ زنان گفتم :

 " منو بزار پایین !"

 تو گلو خندید:

 " فقط تو دریا عزیزم "

 ،کامال بی غرض و معمولیو ب گرفتن بودن ما رو با سردرگمی فتاافراد مختلفی که در ساحل مشغول آ

میخندید و به زور  کریستین به سمت دریا حملم میکرد ودر حالی که  ،و االن میفهمم، کامال فرانسوی

نگاه میکردن.  ،میبردم  

به دور گردنش حلقه میکنم. سعی میکردم که خنده ریزم رو سرکوب کنم و بدون نفس گفتم: وردستام   

 " تو این کارو نمیکنی"

 نیشش باز شد :

نا، عزیزم. تو هیچی در این مدت زمان کوتاهی که همو میشناسیم یاد نگرفتی؟ "" اوه آ  

شو مشت کردم و منم در نگشتام رو داخل موهاش بردم و جفتبوسیدم و منم شانسم رو امتحان کردم ، ا

قب کشید ، چشماش زی گرفت و خودشو عبوسیدمش. نفس تی ،حالی که دهنش رو با زبونم مالک میشدم

ن. زمزمه کرد :دودی و محتاط شد  

 " میدونم بازیت چیه"

کردن به داخل میتمیز شد و منو با خودش وقتی که دوباره لباش لبام رو پیدا  و به آرومی وارد آب سرد و

فراموشم شد . ب مدیترانه به سرعت به دور شوهرم حلقه میکردم سردی آ ب برد. وقتی که منم خودم روآ

 در مقابل دهنش زیر لب گفتم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 16  
 

 " فک کردم که میخوای شنا کنیم"

 " تو خیلی حواس پرت کنی"

 کریستین دندوناش رو روی لب پایینم کشید :

 ،کارلو زن من رو در کشاکش و احساسات شدید شهوت نتِ وردم خوب من نیستم که بخوام م  طمئ" ولی م

 ببینن"

ردم خوب منت کشیدم ، ته ریشش زبونم رو قلقلک میداد ، یکذره هم به م  دندونام رو در  طول فکش 

 کارلو بها نمیدم. ناله کرد :

نا "" آ  

مچش چرخوند و کمی عقب کشید و سرم به عقب کشیده شد و گلوم در  روموی دم اسبی شده ام رو د

 دسترسش قرار گرفت. بوسه های از گوشم به سمت گردنم زد. نفس گرفت :

تو دریا داشته باشم؟ " ،" تو رو  

 زمزمه کردم :

ره "" ا  

 کریستین خودشو عقب کشید و بهم نگاه کرد . چشماش گرم ، خواستار و سرگرم  شده بودن:

 " خانم گری، تو سیری ناپذیر و خیلی چشم سفید شدی! من چه جور هیوالیی رو خلق کردم ؟؟"

اشته باشی؟"میخوای در هر صورت منو د " یه هیوال که مناسب تو هست.  

 " من تو رو به هر روشی که بتونم داشته باشم ، میخوام. اینو میدونی. ولی نه االن. نه با تماشاگرا "

فتاب گیرنده در ساحل کار بی ، تعدادی آسرش رو به طرف ساحل تکون داد . چی؟ به اندازه ی کافی

ستین دور کمرم رو گرفت و عه کریاهمیت خودشونو رها کرده بودن و ما رو مشتاقانه نگاه میکردن. یکدف

که به سطح ب پرت بشم و به زیر موج ها برم. وقتی منو به آسمون پرتاب کرد و گذاشت که توی ا

سرفه میکردم و بریده بریده میخندیدم. عصبانی سرزنشش کردم : ،برگشتم  

 " کریستین!"
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... و خب یه تجربه اولیه دیگه با خیرگی نگاش کردم. فک میکردم که ما قراره تو دریا عشق بازی کنیم.

رمی و تفریحش رو پنهون کنه. بهش آب پاشیدم ، اونم در بدست بیاریم. لب پایینش رو گاز گرفت تا سرگ

ب پاشید. گفت :مقابل بهم آ  

 " ما کل شب زمان داریم "

 لوده وار نیشش باز شد :

 " فعال عزیزم"

به زیر آب شیرجه زد و وقتی که به سطح اومد 3 فوت1 از من دور شده بود  و بعد با شنای روون و 

دور شد.  ،احل و منموزون کرال سینه از س  

فتاب قرار دادم و بهش نگاه سه انگیِز بازیگوش! دستم رو سایبان چشمام در زیر نور آآه! پنجاِه وسو

مت ساحل در مقابلش چی کار کنم ؟؟ وقتی که به س کردم. اون خیلی اذیتم میکنه و سر به سرم میزاره...

نوشیدنی هامون  ،شنا میکردم ، در مورد کارهایی که میشه کرد عمیقا فک کردم. در کنار صندلی هامون

وشابه ام خوردم. کریستین در دور دست ها مثل یه نقطه مبهم دیده نرسیده بودن و منم یه جرعه سریع از 

 میشد. 

و بازش کردم و بروی صندلی م دراز کشیدم ، کورمال بند بیکینی ام رو پیدا کردم مهووووم....بروی شک

قای گری. اینو داشته باش ببین چقدر میتونم چشم سفید باشم افتاب گیر کریستین انداختم. بفرما... راحتی ا

م رو نرم استخوان ها فتاب پوستم رو گرم کنه....م رو بستم و گذاشتم آسرکن و لذت ببر. چشما باهاش و

 کنه، و در زیر گرماش به خواب رفتم ، افکارم به سمت جشن عروسیم کشیده شدن...

 

 

 پدر روحانی والش اعالم کرد :

 " میتونی عروس رو ببوسی"

                                                             
 هر فوت 30.5 سانتری متر است 1
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م ذوق زده با نیش باز نگاه میکردم. زمزمه کرد :رهبه شو  

 " باالخره مال من شدی "

ازدواج کردم . من خانومه کریستین گری ام. از خوشی  سیدم. منبین بازو هاش کشید و نجیبانه بو و منو

د زد و زیر لب گفت :نم. لبخدتلو تلو میخور  

نا "" تو زیبا دیده میشی آ  

تاریکتر ، یه چیز هات، میدرخشیدن.  چشماش با عشق... و یه چیزِ   

فهمیدی؟" .از تنت در بیاره ،مناز به غیر  ،" نزار هیچ کس دیگه ای لباست رو  

لبخندش هزاران درجه داغ  ،که انگشتاش رو بروی گونه ام میکشید و بدنم رو شعله ور میکرددر حالی 

 تر شد. 

دما که بهمون زل زدن... سرم رو ن میکنه، حتی اینجا با تموم این آگندش بزنن... چطور این کارو با م

پدر روحانی والش  مثبت تکون دادم. خدایا، امیدوارم هیچ کسی صدامون رو نشنیده باشه . خوشبختانه

مون اومده بودن نگاه کردم....  سی مجللیت دور هم جمع شده ای که برای عروجمع هعقب رفته بود. ب

مامانم، ری و باب و تمامی گری ها دست میزدن ... حتی کیت ، ساقدوشم، کسی که در لباس صورتی 

فوق العاده دیده میشد.  د وتاده بودوش داماد ، برادر کریستین، ایلیوت ، ایسرنگش در کنار ساقکم  

ذوق زده  کی فکرشو میکرد که حتی ایلیوت اینقدر خوش تیپ و موقر دیده بشه؟؟ همگی لبخند پت و پهنِ 

زیر دستمال جیبی زیبا و سفیدش اشک میریخت.  در ای میزدن.... به غیر از گریس، که موقرانه

 کریستین زیر لب گفت :

ماده ای خانم گری؟ "" برای جشن آ  

مشکی و جلیقه نقره ای و کرواتش  لبخند خجالت زده اش رو بهم زد ، آب شدم...اون در کت شلوار ساده

سمونی دیده میشد. اون خیلی.... پر جلوه ست. آ  

ماده ام ، مثل همیشه "" آ  

 نیشم باز شد ، یه نیش باز کامال احمقانه بروی صورتم... 
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شد ... کریک و گریس سنگ تموم گذاشته بودن.  ال پر شور و حرارتاز مدتی جشن عروسی کام بعد

و دکور  ،ن و به طرز زیبایی به رنگ صورتی ، نقره ای و عاجیونا دوباره چادر رو برپا کرده اا

ب و هوای خوب منظره ای از تنگه رو نشون میداد. توسط اباز بود و  طراحی کرده ان.  دو طرف چادر

ب میدرخشید. یه سن رقص در انتهای یه گوشه چادر وی آرشده بودیم و آفتاب بعد از ظهر برستگار 

، در گوشه ای دیگه پر از مواد غذایی و مشروبات و تنقالت مختلف ،قرار داده شده و پیشخوان پذیرایی

. برپا شده بود  

ری و مامان در حال رقصیدن با هم هستن و بلند با هم میخندن. احساس تلخ و شیرینی داشتم که دیدم اونا 

اگر اون هستن. امیدوارم منو کریستین مدت زمان بیشتری رو با هم دووم بیاریم. من نمیدونم که  با هم

این گفته به سریعا و بدون شناخت ازدواج کن ، بعدش پشیمون شو. منو ترک کنه من چی کار میکنم... 

 فکرم خطور کرد...

من نگاه کرد و اخم کرد. سرزنشم کرد:دیده میشه. به  اش با لباس بلند ابریشمی ،خیلی زیبا کیت کنارمه.  

 " هی، این قراره که بهترین روز زندگی تو باشه "

 زمزمه کردم:

 " هست "

نا، چی شده ؟ داری مامانت و ری رو نگاه میکنی؟"" اوه آ  

سرم رو تکون دادم.ناراحت   

 " اونا خوشحالن "

دا شدن خوشحال ترن"" ج  

 کیت هشیار شده پرسید:

داری؟ "" در موردش شک   

 " نه به هیچ عنوان . فقط.... من اونو خیلی دوست دارم1"

                                                             
 منظورش کریستینه 1
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 یخ زدم ، توانایی نداشتم و یا نمیخواستم که ترسم رو بیان کنم. 

در رابطه ات نا، این کامال مشخصه که کریستین تو رو میپرسته. میدونم که تو یه شروع غیر معمول " آ

ا چقدر در این یک ماه گذشته خوشحال بودین "ی من االن میتونم ببینم که شما دو تداشتی ول  

 دستام رو گرفت و فشارشون داد و با نیش باز اضافه کرد :

 " ضمنا، دیگه االن برای پشیمونی خیلی دیره"

منو به اغوش خاص کاترین کوانایی اش کشید: ریز خندیدم. از ابراز نظر کیت دلگرم شدم.  

موی تو رو اذیت کنه ، باید به من جوابگو باشه "نا، تو خوب میمونی. و اگر اون یه تار " آ  

 منو رها کرد و به هر چیزی که پشت سرم بود با نیش باز نگاه کرد. 

 " سالم عزیزم"

گفت :به سمت کیت کریستین دستشو دورم انداخت ، سورپرایزم کرد ، و شقیقه ام رو بوسید.   

 " کیت"

هفته سرد بود.  6هنوز با کیت بعد از گذشت   

 " دوباره سالم کریستین. من میرم دنبال ساقدوشت بگردم که بر حسب تصادف بهترین مرد منم هست1 "

 ،نوشیدنی میخورد ،به سمت ایلیوت که داشت با برادرش ، ایتان و دوستمون خوزه ،با لبخندی به جفتمون

 رفت. کریستین زیر لب گفت :

 " وقت رفتنه "

م ناراحت نیستم"ون هستم و از اینکه مرکز توجه ان در ا" همین االن؟ این اولین جشنی هست که م  

 در بین بازوهاش چرخیدم تا به سمتش قرار بگیرم. 

ناستازیا "" تو الیقشی. تو فوق العاده شدی آ  

                                                             
اصطالح ساقدوش در انگلیسی به طور تحت الفظی و لغوی یعنی بهترین مرد. ولی معنیش ساقدوشه . اینجا کیت اگر تحت الفظی بگیم میگه  1
 میرم سراغ بهترین مردت که بر حسب تصادف بهترین مرد منم هست. 
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 " تو هم همینطور"

 لبخند زد ، چهره اش داغ تر شد :

 " این لباس زیبا به تو میاد "

 " این لباس قدیمی "

کامال اندازه  نمونه باال کشیدم، لباس عروس و تور تزئین شده و اعال رو به عنوانخجالت زده قرمز شدم 

ای که توسط مادر کیت طراحی شده بود . عاشق اینم که تورش فقط تا خط شونه ام هست... موقره، و 

 همچنان جذاب و دلربا، امیدوارم!

 خم شد و بوسیدم :

با بقیه شریک بشم "" بیا بریم. دیگه نمیخوام بیشتر از این تو رو   

 " میتونیم عروسی خودمون رو ترک کنیم؟"

. ما کیک رو بریدیم. و در م انجام بدیمیما هر کاری که دلمون بخواد میتون" عزیزم، این جشن ماست. 

 حال حاضر ، دوست دارم تو رو با خودم ببرم و تماما برای خودم داشته باشمت"

 ریز خندیدم :

قای گری"ی ا" تو منو برای یه عمر دار  

 " خوشحالم که اینو میشنوم خانم گری"

شما دو تا اینجایین! چه مرغ عشقایی" ،" اوه  

. هاز درون ناله کردم.... مادر گریس ما رو پیدا کرد  

 " کریستین عزیزم... یه رقص دیگه با مامان بزرگت میکنی؟ "

 کریستین لباشو بهم فشار داد :

 " البته مامان بزرگ"

ناستازیای زیبا ، برو و یه مرد پیر رو خوشحال کن . با تئو برقص "" و تو آ  
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 " تئو؟؟ خانم تراولیان ؟؟"

شما دو تا واقعا  ،بزرگ صدا کنی . حاال و فک میکنم که تو میتونی منو مامان" پدر بزرگ تراولیان. 

نم "فک کنید. من دیگه خیلی زنده نمیمو ،نیازه که در مورد اوردن چند تا بچه برای من  

 به جفتمون لبخند ساختگی زد. کریستین وحشت زده بهش پلک زد. سریع گفت :

ن بزرگ "ا" بیا مام  

دستشو گرفت و اونو به سمت سن رقص برد. به طرفم به سمت عقب برگشت و با لبای اویزوون و 

 اخمای در هم چشم غره رفت:

 " فعال عزیزم "

خوزه روبروم قرار گرفت :میرفتم  ندر حالی که به سمت پدر بزرگ تراولیا  

روی سن  ،" من دیگه ازت برای یه رقص دیگه در خواست نمیکنم. فک میکنم که زمان زیادی از تو رو

که میبینم خوشحالی. ولی جدی رقص به خودم اختصاص دادم . همون طوری که هست..... من خوشحالم 

" .... خواهم بوداگر بهم نیاز داشته باشی ام، آنا. من  

ممنونم. تو دوست خوبی هستی " " خوزه  

 " جدی ام "

 چشمای تیره اش با صداقت برق میزدن. 

 " میدونم هستی. ممنونم خوزه. حاال اگر بهم اجازه بدی ، من با یه مرد پیر قرار دارم "

یشونی خوزه سردرگم چین خورد. توضیح دادم :پ  

 " پدر بزرگ کریستین "

 نیشش باز شد :

مورد همه چیز موفق باشی "" موفق باشی آنی. در   

 " ممنونم خوزه "
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در کنار درهای فرانسوی ایستادم ، به خورشید  ،فوق العاده دلربای کریستین بعد از رقصم با پدر بزرگِ 

بروی  ،جی و سایه های زمرد کبودی رونکه به ارومی بر فراز سیاتل غروب میکرد ، تشعشعات نار

نگام میکردم. کریستین مصرانه گفت : ،تنگه پخش میکرد  

بریم " " بیا  

 " باید لباسم رو عوض کنم "

ببرمش. اخم کرد ، متوجه نمیشد،  مت درهای فرانسوی و طبقه باال میخواستمدستش رو گرفتم ، به س

روم دستم رو کشید و منو متوقف کرد . توضیح دادم :آ  

از تنم بیرون بیاری " " فک میکردم که تو میخوای کسی باشی که لباسم رو  

 چشماش روشن شدن :

 " درسته "

 لبخند پت و پهن هرزه گونه ای بهم زد :

 " ولی من تو رو اینجا برهنه نمیکنم. ما اینجا رو ترک نمیکنیم تا اینکه .... نمیدونم...1"

و انگشت بلندش رو چرخوند ، جمله اش رو نا تموم گذاشت ولی معنیش کامال واضح بود. قرمز شدم 

 دستش رو رها کردم. شرورانه زیر لب گفت :

 " و موهات رو هم باز نمیکنی "

 " ولی..."

ناستازیا. تو زیبا شدی. و من میخوام کسی باشم که لباست رو در میاره "" هیچ ولی نیست آ  

 اوه. اخم کردم . دستور  داد :

یت رو برداشته "" لباس های ضروریتو بردار. بهشون نیاز پیدا میکنی. تیلور چمدون اصل  

 " باشه "

                                                             
 منظورش اینه که اگر برهنه اش کنه کارشون به سکس میکشه 1
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نم هیچ کسی نمیدونه که ما م بریم. در واقع فک میک؟ اون به من نگفته که کجا میخوایبرنامه اش چیه ؟؟

ازش بیرون بکشن.  به  یم کجا بریم. حتی نه میا ، و نه کیت ، نتونستن اغواش کنن و اطالعاتمیخوای

برگشتم.  ،رخ زدن بودنسمت جایی که مامانم و کیت در نزدیکیمون در حال چ  

 " من لباس عوض نمیکنم "

 مامانم گفت :

 " چی؟؟"

 " کریستین نمیخواد که لباسم رو عوض کنم "

کمی چین خورد. با ن اشونه ام رو باال انداختم انگار که این کار همه چیز رو توضیح میده. پیشونی مام

وری کرد :فراست بهم یاد آ  

عت کنی "" تو قول ندادی که اطا  

، نه کش اش رو با خنده نشون بده . چشمام رو براش باریک کردم. نه اونکیت سعی کرد خشم نفیر

م . نمیخوام که دوباره اون بحث رو ن چه جنگی بخاطرش با کریستین کردهیچ ایده ای ندارن که ممامان، 

تکرار کنم. خدایا، پنجاه سایه من میتونه اخمو و عبوس باشه .... و کابوس ببینه! خاطره اش هشیار کننده 

 ست.1

 " میدونم مامان. ولی اون لباس رو دوست داره . و منم میخوام که راضیش کنم "

 صورتش نرم تر شد . کیت چشم غره رفت و مدبرانه ما رو ترک کرد تا تنها باشیم. 

 " تو خیلی زیبا شدی عزیزم "

کرد :کارال یکی از مو های فر شده ام رو گرفت و بعد چونه ام رو لمس   

بختی میکنی "وش" من خیلی بهت افتخار میکنم عزیزم. تو کریستین رو مرد خیلی خ  

غوشش کشید . اوه مامان! منو به آ  

                                                             
در سوگند ازدواج، آنا از کلمه اطالعت کردن استفاده نکردن و قبلش به خاطر حذف کردنش با کریستین جر و بحث کرده و شبش کریستین  1
 بخاطر دعوا و تنشی که داشتن  کابوس دیده ) اول کتاب . سر اغاز (
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دیده میشی. یه زندگی جدیدی رو شروع و االن اینطور " نمیتونم باور کنم که چقدر بزرگ شدی 

" یشیموفق م میکنی... فقط یادت باشه که مردا از یه سیاره دیگه ان. تو  

 ریر خندیدم . کریستین از یه جهان دیگه ست، اگر مامانم میدونست....

 " ممنونم مامان "

 ری بهمون ملحق شد، شیرین به جفتمون لبخند زد. گفت :

 " تو دختر زیبایی رو پرورش دادی کارال "

خوش تیپ  ،چشماش پر افتخار میدرخشیدن. اون تو کت شلوار رسمی مشکی و جلیقه صورتی کمرنگش

دوباره به چشمام برگشتن. اوه نه .... تا جایی که تونستم سعی کردم گریه  مو شیک دیده میشد. اشکا

 نکنم. 

 " و تو مراقبش بودی و کمک کردی بزرگ بشه ری "

ن موی فر خورده ام رو گرفت و به پشت گوشم فرستاد :وصدای مامانم حسرت بار بود. ری هم  

بودم . تو یه عروس فوق العاده ای آنی "" و من عاشق هر دقیقه اش   

 " اوه بابا..."

 هق هقم رو خفه کردم. منو کوتاه بغل کرد و خجوالنه عقب کشید. با صدای خش داری زمزمه کرد :

 " تو یه همسر فوق العاده هم میشی "

 وقتی رهام کرد کریستین کنارم قرار گرفت. ری باهاش گرم دست داد :

ستین "" مواظب دخترم باش کری  

 " کامال همین قصد رو دارم ری. کارال "

 به سمت پدر خوند ام سرش رو تکون داد و گونه های مامانم رو بوسید. 

قوس دار با  والنی به سمت در ورودی خونه به صورتباقی مهمان های جشن عروسی یه صف ط

 دستاشون درست کردن  تا از بینش رد بشیم. کریستین گفت :
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ماده ای؟ "" آ  

ره "آ"   

اد موفق باشید و تبریک سر دست های کشیده شده مهمانان که فریدستم رو گرفت و منو به سمت زیر 

کریک و گریس لبخند زنان در اغوش هم  ،برد .در انتهای صف ،میدادن و به سرمون برنج میپاشیدن

قتی که ما سریعا وسیدن و بغل کردن. گریس دوباره احساساتی شد واده ان . به نوبت جفتشون ما رو بایست

 باهاشون خداحافظی کردیم. 

تیلور بیرون ایستاده بود تا ما رو با ماشین اِس یو وی از اونجا ببره. در حالی که کریستین در ماشین رو 

 به سمت جمعیت جمع شده ،یدم و دسته گل سفید صورتی رزم روبرای من باز نگه داشته بود، من چرخ

. میا پیروزمندانه دسته گل رو باال گرفته بود و نیشش تا بنا گوش باز خانوما پرت کردم تا گرفته بشه ی

میا میخندیدم ی بود. در حالی که سوار ماشین اِس یو وی میشدم و به دسته گل گرفتن بی پروا و گستاخانه 

باسم رو جمع کرد. وقتی که کامل  داخل ماشین قرار گرفتم اون با جمعیت ل، کریستین خم شد و دنباله 

احافظی کرد. تیلور در ماشین رو براش باز نگه داشت:خد  

قا"" تبریک میگم آ  

جواب داد : ،کریستین در حالی که سوار ماشین میشد و کنارم قرار میگرفت  

 " ممنونم تیلور "

جمعیت ماشین رو زیر بارش برنج قرار دادن. کریستین دستم  ،در حالی که تیلور ماشین رو راه میانداخت

 رو گرفته بود و بند انگشتام رو میبوسید. 

 " تا حاال خوب بوده خانم گری؟ "

قای گری. کجا میریم؟"" تا حاال عالی بوده آ  

 ساده گفت :

 " سی تک1 "

                                                             
 فرودگاه سی تک 1
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 لبخند مرموزانه ای بهم زد .هوووم.... برنامه اش چیه ؟؟؟

که توقع داشتم به سمت ترمینال خروجی نرفت ، بلکه وارد گیت امنیتی شد و مستقیما به  تیلور اونجوری

شرکت ثبت شده  نوشته یسمت باند فرودگاه رفت. چی؟؟ و بعد من دیدمش.... جت کریستین رو ....

بی رنگ بروی بدنه هواپیما حک شده بود. و آبزرگ  ،هولدینگ گری  

ت سو استفاده میکنیم!"ای شرککه دوباره داریم از دارای ه" نگو   

ناستازیا "" اوه امیدوارم آ  

 نیشش باز شد. 

رج شد و در کریستین رو باز تیلور ماشین رو کنار پله های هواپیما نگه داشت و از ماشین آاودی خا

با هم داشتن، بعد کریستین در طرف من رو باز کرد و بجای اینکه عقب بره و به  یمکالمه کوتاه کرد.

! واورو بلند کرد.  خم شد و من ،یی برای پیاده شدن بدهمن فضا  

 جیغ کشیدم :

 " چی کار میکنی؟؟ "

 گفت :

 " تا داخل حملت میکنم "

 " اوه "

این کار نباید برای بردن به خونه انجام بشه1 ؟ بدون هیچ زحمتی منو از پله ها باال برد و تیلور هم با 

در درگاهی  ،چمدون کوچیکم به دنبالش اومد . چمدون رو قبل از اینکه دوباره به سمت ماشین برگرده

 هواپیما گذاشت. داخل کابین، اِ ستفان رو شناختم2 ، خلبان کریستین، با یونیفرمش. با نیش باز گفت :

، خانم گری "قا " خوش اومدید، آ  

                                                             
 رسمه که داماد عروس رو دم در خونه تا داخل خونه روی دستاش حمل کنه. حاال کریستین تا داخل هواپیما حملش کرد 1
 )جلد یک ( 2
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اده بود که چند کنار استفان یه خانم مو تیره ایستستفان دست داد. در کریستین منو پایین گذاشت و با اِ 

 سالشه؟؟ اوایل سی سالگی؟ اونم یونیفرم پوشیده بود . استفان ادامه داد :

 " به جفتتون تبریک میگم "

وز کاپتان ماست و ایشون کمک خلبان بایلی ناستازیا، استفان رو مشناسی . اون امر" ممنون استفان. آ

" نهست  

وقتی که کریستین معرفیش کرد ، قرمز شد و پشت سر هم پلک زد. میخوام که چشم غره برم. یه زن 

 دیگه کامال اسیر و شیفته ی همسر فوق العاده و بیش از حد خوش تیپم شده. بایلی گفت :

 " در دیدارتون خوشحالم "

زدم. هر چی که باشه... اون مال منه . کریستین از جفتشون پرسید :بهش مهربانانه لبخند   

مادگی ها انجام شده ؟"" همه آ  

م کرمی کم رنگ چوب افرا کمرنگ و چرنگاه کردم. فضای داخلی کابین با  منم به داخل و اطراف کابین

یه مو تیره فوق العاده  یستاده بود ...نتهای کابین ارحی شده بود. دوست داشتنیه. یه زن جوون دیگه در اط

 خوشگل...

 " همه چی انجام شده . هوا هم از اینجا تا بوستون خوبه "

 بوستون؟؟

 " تور باالنس؟1 "

 " تا قبل بوستون خیر. یه جریان هوایی بر فراز شهر شانون2 هست که ممکنه کار رو کمی سخت کنه "

 شانون؟ ایرلند ؟؟ کریستین گفت :

در طولش کال خواب باشم " " متوجه ام. خب، امیدوارم  

 خواب ؟؟؟ استفان گفت :

                                                             
 منظور اغتشاشات هوایی و اب هوای بد  1
 شهری در غرب ایرلند  2
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"، تنها میزاریممهماندارتون و سرپرستی ناتالیا ،قا. شما رو با توانایی " ما حرکت میکنیم آ  

 کریستین به سمتش نگاه کرد و اخم کرد ، ولی به سمت استفان چرخید و بهش لبخند زد. گفت :

 " عالیه "

تا  12 چرمی هدایت کرد . اونجا باید جمعاندلی های با شکوه دستم رو گفت و به سمت یکی از ص

 ،ورد و دکمه جلیقه طرح دارش رو باز میکردباشه .در حالی که کتش رو در می آ صندلی وجود داشته

 گفت :

 " بشین "

 بروی صندلی های تکی روبروی هم نشستیم و یه میز کوچیک پولیش شده بینمون قرار داشت. 

خانم و تبریک میگم " قا،" خوش اومدید آ  

تعارف کرد . کریستین گفت : ،ناتالیا در کنارمون قرار گرفته و دو تا جام شامپاین صورتی  

 " ممنونم "

شپزخونه برگشت. ند زد و به انتهای کابین به سمت آاونم مودبانه به ما لبخ  

ناستازیا "به سالمتی خوشبختیه زندگی مشترک آ"   

. پرسیدم :رو بهم زدیم. شامپاین خوشمزه ست هامونتین جامش رو بلند کرد و به سمتم آورد و جام کریس  

 " بولینجر؟ "

 " همونه "

 نیشم باز شد  :

 " دفعه اولی که خوردم تو فنجون بود1 "

 " روزشو به خوبی یادمه. فارع التحصیلیت بود "

                                                             
 )جلد یک( شب فارغ التحصیلی آنا از همین نوع شامپاین خوردن 1
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 " کجا میریم؟ "

ویم رو کنترل کنم. کریستین گفت :نمیتونستم دیگه بیشتر از این کنجکا  

 "شانون"

زنده شدن. مثل یه پسر بچه دیده میشد .  ،چشماش از هیجان  

 " تو ایرلند ؟"

ر گفت :ما داریم میریم ایرلند! حرص درآ  

 " برای سوخت گیری "

 بی درنگ گفتم :

 " بعدش؟ "

 نیشش پت و پهن تر شد و سرش رو به دو طرف تکون داد .

 " کریستین!"

: گفت  

 " لندن "

کرد که واکنش منو بررسی کنه. نفسم منقطع شد. گندش بزنن. من فک مشتاقانه بهم خیره شد و سعی 

به سختی میتونم باورش کنم. بلند  میکردم که ما شاید به نیویورک و یا آسپن و یا شاید کارائیب بریم.

ام، از حس خوشحالی ملتهب و پر ده نگلستان رو ببینم. از درون روشن شپروازی کل عمرم این بوده که ا

 نورم. 

 " بعدش پاریس"

 چی؟؟؟ 

 " بعد از اون جنوب فرانسه "

 واو!! نرم ادامه داد:
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ناستازیا "که به اروپا بری. من میخوام که آرزوهات رو برآورده کنم آ رزو داشتی" میدونم که همیشه آ  

ورده شدی کریستین "" تو آرزوی منی که برآ  

 زمزمه کرد :

هم همینطور خانم گری "" تو   

 اوه خدای....

 " کمربندت رو ببند"

د و همون کاری رو که گفت انجام دادم. شنیشم باز   

در حالی که هواپیما بروی باند فرودگاه حرکت میکرد ، شامپاینمون رو میخوردیم و به همدیگه با نیش 

االخره دارم ایالت متحده رو ترک سالگی ب 22باز احمقانه ای نگاه میکردیم. نمیتونم باور کنم. در سن 

به لندن میرم.  ،... از این همه جامیکنم و به اروپا میرم.  

یما بلند شد و در ارتفاع ثابت قرار گرفت ، ناتالیا شامپاین بیشتری سرو کرد و غذای وقتی  که هواپ

 یکبک کباب ماده کرد. و چه ضیافتی هم هست....سالمون دودی شده ، به همراهرو آضیافت عروسی ما 

شده با ساالد لوبیا سبز و سیب زمینی دافنوا1 ، همگی پخته شده و توسط ناتالیای با کفایت و کارامد، سرو 

 شدن. پرسید :

قای گری؟ "" دسر آ  

میز ، در حالی که پرسش آکریستین سرش رو به دو طرف تکون داد و انگشتش رو در زیر لب پایینش

رورانه و غیر قابل خوندن بود. زیر لب گفتم :چهره اش ش، کشید. منو نگاه میکرد  

 " نه ممنونم "

لودی کج شدن و ناتالیا ما رو راز آ کوچیکِ  مون رو نداشتم. لباش به لبخندِ  توانایی شکستن ارتباط چشمی

 ترک کرد. زیر لب گفت :

 " خوبه. من ترجیح میدم که تو رو به عنوان دسر داشته باشم "

                                                             
 سیب زمینی با سبزیجات خرد شده که در شیر پخته میشه و به روش پنیر ریخته میشه 1
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 اوه... اینجا؟؟ گفت :

بیا ""   

 از سر جاش بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد. منو به سمت انتهای کابین هدایت کرد :

 " یه حموم اینجاست "

ت دری که درانتهاش بود رفتیم. مبه درکوچیکی اشاره کرد. بعد از راهرو کوتاهی به س  

که توسط کوسن  ،هخدایا..... یه اتاق خواب. کابینش کرمی و از چوب افرا و یه تخت کوچیک دو نفر

پوشیده شده بود . خیلی راحت دیده میشد.  ،های طالیی و خاکستری مایل به قهوه ای  

هاش کشید و بهم به سمت پایین خیره شد. کریستین چرخید و منو بین بازو  

هزار پایی بگذرونیم. این کاریه که قبال اصال  35" فک کردم که ما شب عروسیمون رو در ارتفاع 

م"انجامش نداد  

کلوب  گندش بزنن..... یه تجربه اولیه دیگه . بهش کپ کرده نگاه میکردم ، ضربان قلبم محکم میزد....

 مایل های. در موردش قبال شنیدم .

 " ولی اول باید این لباس افسانه ای رو از تنت در بیارم "

که ضمیر درونم  یه چیزی چشماش از عشق و یه چیز شرورانه و تاریکتر ، یه چیزی که من عاشقشم...

 رو صدا میکنه ، نورانی شدن. نفسم رو بند میاره. 

 " بچرخ "

ماتش تزریق کنه؟ میز و شدیدا سکسی بود. چطور میتونه اینقدر حس تعهد رو به کلصداش آروم، تحکم آ

ز سنجاق های سرم رو روم هر کدوم اکت کردن . آکردم و دستاش به سمت موهام حرکامال راضی قبول 

قه شده زمان کوتاهی انجام دادن. موهام حلورد ، انگشتای ماهرش این کار رو در مدت در آ به ترتیب

روی شونه هام ریختن ، همگی در یه زمان رها شدن ، پشتم رو پوشوندن و روی سینه هام ریخته شدن. 

روز ه یروزی لمسشم. بعد از مدت زمان زیادی، یچم ولی من در آسعی میکردم ثابت بمونم و به خودم نپ

، من اونو میخوام ... همه ی اونو. همینطور هیجان انگیز خسته کننده و  
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نا"موهای فوق العاده زیبایی داری ، آ" تو   

کردن. وقتی که موهام م ، ولی با این حال لباش لمسم نمیدهنش نزدیک گوشم بود و نفسش رو حس میکرد

رومی پوست سرم رو ماساژ دادن.... و به آاش به داخل موهام کشیده، از سنجاق سرها رها شدن ، انگشت

، موهام رو  م. انگشتاش به سمت پایین رفتناوه خدای من... چشمام رو بستم و احساسش رو مزه کرد

اروم کشید و سرم به سمت باال کشیده شد و گلوم در دسترش قرار گرفت. نفس گرفت : ،گرفت  

 " تو مال منی "

کردم.  سرزنشم کرد : و دندوناش الله گوشم رو کشیدن. ناله  

 " االن ساکت "

در  ،موهام رو از روی شونه ام کنار زد و انگشتش رو از پشت یه شونه ام به سمت شونه دیگه ام

به خودم لرزیدم. بوسه ای نرم در پشتم باالی اولین دکمه  ، کشید. از چشم انتظاری،راستای لبه ی لباسم

ام رو باز میکرد گفت :اولین دکمه لباسم زد. در حالی که ماهرانه   

 " خیلی زیبا . تو منو امروز خوشبخت ترین مرد زنده دنیا کردی"

ه رو باز میکرد و به سمت پایین میرفت:مهستگی هر دکبا نهایت آ  

 " من تو رو خیلی دوست دارم "

د. در بین بوسه ها زیر لب میگفت :زبوسه هایی از پشت گردنم تا لبه شونه هام می  

. منی "ل خیلی. میخوام. من .میخوام. که درون . تو باشم. تو . ما . " من. تو رو  

هر کلمه اش مسخ کننده ست. چشمام رو میبندم و سرم رو کج میکنم و بهش دسترسی راحتری رو به 

:هم فرو میپاشم. دوباره زمزمه کردکریستین گری ، شوهرم ، از  یگردنم میدم و بیشتر در طلسم و جادو  

 " مال من "

پایین  ،ابریشم و تور م رو از روی بازوهام پایین کشید  برای همین در کنار پاهام مثل ابر سفیدِ لباس

 ریخت. زمزمه کرد :

 " بچرخ "
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 صداش یکدفعه خش دار شده بود . همون کارو کردم و اونم نفسش منقطع شد. 

مخصوص وصل شدن به جوراب که با بند های توری تزئین شده  ،سوتین کرستی تنگ صورتی رنگ

پوشیده بودم. چشمای کریستین حریصانه به سمت  ،و جوراب های ساق بلند ابریشمی سفیدهستن ساق دار 

ولی هیچی نگفت. فقط بهم نگاه میکرد، چشماش با حس خواستن گشاد شده بودن.   نپایین کشیده شد

 زمزمه کردم :

 " دوست داری؟ "

اگاه بودم . ،بود و بروی گونه هام میخزید از سرخی که ناشی از خجالت زدگی  

م. تو معرکه شدی . بیا "یزز" بیشتر از دوست داشتن ع  

نگاه شرورانه اش از من  ون قدم گذاشتم. بدون گرفتندستشو دراز کرد و گرفتمش. از داخل لباسم بیر

 زیر لب گفت :

 " ثابت بمون "

و دنبال میکرد . نفسام سطحی شدن ، و اون رو روی سینه ام کشید ، خط سوتینم ر انگشت میانی اش

انگشت وسوسه انگیزش مور مور هایی روبه سمت ستون  سفرش رو بروی سینه ام انجام داد.دوباره 

هوا چرخوند، بهم نشون داد  متوقف شد و انگشت اشاره اش رو، در مهره هام و به طرف پایین میفرستاد.

 که منظورش اینه میخواد دوباره بچرخم. 

ی اون ، در حال حاضر، من هر کاری میکنم. گفت :برا  

 " صبر کن "

. بازوش کمرم رو محاصره کرد ، منو به سمت ه بوددوبروی تخت بود ، چهرام ازش دور شصورتم ر

خودش کشید ، و گردنم رو با نوک بینش نوازش کرد. اروم سینه هام رو قاب گرفت ، باهاشون بازی 

برای همین در مقابل  ور نوک سینه ام دایره وار چرخیدن،ه دکرد ، در همون حال شصت دستاش ب

 پارچه سوتینم سفت شدن. زمزمه کرد :

 " مال من "

 نفس گفتم :
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 " مال تو "

سینه هام رو رها کرد ، دستاش رو پایین به سمت شکمم برد ، بروی شکمم، پایین روی رون پاهام، 

کردن دم. انگشتاش هر بند جورابم رو دنبال شصت دستاش بروی سکسم سر خوردن. ناله ام رو خفه کر

مان هر کدوم از قفل های بند جوراب رو باز کرد. دستاش به سمت پشتم و با مهارت همیشگی اش ، همز

حرکت کردن. در حالی که دستاش بروی باسنم پخش میشدن ، سر انگشتاش به سکسم برخورد کردن . 

 نفس گرفت :

 " مال من "

 " آه "

 " هیییش"

باز کردن. دهای پشتی جورابم رو به همون شکل و دوباره بن از پشت رونام به سمت پایین رفتن شدستا

 پایین خم شد ، روتختی رو کنار زد :

 " بشین "

رومی هر کدوم م ، اونم جلوی پام زانو زد و به آهمون کاری رو که گفت انجام دادم. در بندگی کامل اون

 جوراب سمت چپم رو گرفت و آرومورد. باالی م رو درآسفید مارک جیمی چو عروسی از کفش های

پایین کشیدش ، انگشتاش بروی پام به سمت پایین کشیده می شدن.... اوه خدای من . همین کار رو با 

 جوراب دیگه ام هم انجام داد. 

 " مثل این میمونه که کادو کریسمسم رو باز میکنم "

میکرد. لبخند زنان از زیر مژه های تیره بلندش نگام  

 " کادویی که تو از قبل داشتیش..."

میز بهم اخم کرد :سرزنش آ  

 " اوه نه عزیزم. این دفعه واقعا مال منه "

 " کریستین، من از زمانی که به تو بله گفتم مال توام "
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 سریع به جلو خم شدم و صورت دوست داشتنیش رو با دستام گرفتم :

تو شوهر منی. حاال، فک میکنم که زیادی لباس تنته " " من مال توام. من همیشه مال تو میمونم.  

فت دستاش گرفت خم شدم تا ببوسمش و یکدفعه اونم به جلو و باال خم شد ، لبام رو بوسید ، سرم رو با ج

ن موهام رسوخ کردن. نفس گرفت  :، انگشتاش به درو  

نای من  "" آنا. آ  

ورنده و مجاب کننده ست. زمزمه کردم :لباش دوباره لبام رو به کام کشیدن ، زبونش هجوم ا  

 " لباسها "

درش بیاره نفسامون در هم امیخته بود و که در حالی که جلیقه اش رو به عقب کشیدم و اونم تالش کرد 

 لحظه ای منو رها کرد . مکث کرد، بهم خیره شد ، چشماش گشاد و پر از نیاز بودن. 

 " به من اجازه بده ، خواهش میکنم "

، پنجاهم رو ...شوهرم رو برهنه کنموام م و چاپلوسانه بود . من میخصدام نر  

هاش نشست، به جلو خم شدم و کرواتش رو گرفتم، کروات نقره ای خاکستریش، کروات پابروی پاشنه 

چونه اش رو باال داد و بهم اجازه داد تا زادش کردم. رو... و به آرومی بازش کردم و آمورد عالقه ام 

پیراهن سفیدش رو باز کنم. بعد از اینکه باز شد ، به سراغ سردست هاش رفتم. دکمه های دکمه باالی 

سر دست طال سفیدش، که روش حروف درهم آمیخته شده ی اِی و سی1 حکاکی شده بودن... هدیه من 

برای عروسیمون. وقتی که بازشون کردم ، دکمه سر دست ها رو از دستم گرفت و در مشتش قرار داد 

شتش رو بوسید و اونارو به داخل جیب شلوارش فرستاد. بعد م  

قای گری ، چقدر رمانتیک "" آ  

 " برای تو خانم گری... عشق و عاشقی، همیشه "

ال سفید عروسیمون رو در انگشتش ام بهش نگاه کردم ، انگشتر ساده طدستشو گرفتم و از زیر مژه ه

 بوسیدم. ناله کرد و چشماش رو بست. زمزمه کرد :

                                                             
 حروف اول اسم های انا و کریستین 1
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آنا""   

 و اسمم به حالت عبادت بود ... 

به طرف دکمه دوم پیراهنش دست دراز کردم و همانند کار خودش ، بوسه های نرمی رو  در حالی که 

زدم و بین هر بوسه زمزمه میکردم :دم بروی سینه اش میهر دکمه رو باز میکر  

 " تو . منو . خیلی. خوشبخت . میکنی. من . عاشقتم "

رم رو گرفت و از تخت بلندم کرد ، و با هم بروی تخت پرت شدیم. ه حرکت سریع ، کمناله کرد و با ی

دستاش دو طرف سرم  ،لباش لبام رو پیدا کردن ، و در حالی که زبونامون یکدیگر رو ستایش میکردن

د ، منو بی نفس و کردن . یکدفعه کریستین زانو زد و بلند ش رو چنگ زدن، نگه ام داشتن ، ثابتم

ار رها کرد. خواست  

 " تو خیلی زیبایی.... همسر"

 دستاش رو بروی پاهام کشید و بعد پای چپم رو گرفت :

 " تو پاهای خیلی قشنگی داری . میخوام هر اینچشو ببوسم. از اینجا شروع میکنم "

لباش رو روی شصت پام فشرد و بعد دندوناش رو روی نرمه پام کشید . تمامی چیزهایی که در پایین 

قرار داشتن منقبض شدن. زبونش از داخل پام باال کشیده شد و دندوناش پاشنه پام تا مچ پام رو  کمرم

 لمس کردن. بوسه هاش رو به داخل ساق پام ادامه داد ، بوسه هایی نرم و خیس....

 در زیرش به خودم میپیچیدم. اخطار داد :

 " ثابت باش ، خانم گری "

م به سمت باال ادامه داد ،تا رون رومش رو با دهنش در پشت پاهاآ یکدفعه منو به شکم چرخوند و سفرو 

 هام، باسنم و بعد ثابت شد . ناله کردم :

 " خواهش میکنم...."

 زیر لب گفت :

 " میخوام کامل برهنه باشی"
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رزیر بدنم شد . وقتی که سوتینم بروی تخت د یه قفل که همون لحظه باز ،روم بند سوتینم رو باز کردو آ

زبونش رو در طول ستون فقراتم باال کشید . ،شدپخش   

 " کریستین خواهش میکنم "

 " چی میخوای خانم گری؟ "

... میتونم اونو در مقابل باسنم بودصداش نرم و نزدیک گوشم بود . تقریبا بروی بدنم دراز کشیده 

 احساسش کنم. 

 " تو رو "

 زمزمه کرد :

 " و منم تو رو . عشق منی، زندگیمی..."

 شلوار و ،موثرقبل از اینکه بفهمم منو دوباره به سمت پشتم چرخوند و سریعا ایستاد و با یه حرکت و 

همین شکوهمند برهنه و بزرگ و اماده بروی من نمایان شد.  یشورتش رو همزمان پایین کشید، برا

بود. خم شد ر گرفته تحت شعاع قرا ،کابین کوچیک توسط زیبایی خیره کننده اش و نیازش و خواستن من

ورد و بعد بهم به سمت پایین نگاه کرد. لب زد :و شورتم رو درآ  

 " مال من "

 التماس کردم :

 " خواهش میکنم "

پنجاهی... انیشش باز شد.... یه نیش هرزه گونه ، بدجنسانه ، وسوسه انگیز و تمام  

ی .... تا اینکه به باالمیزدبوسه اینبار بروی پای راستم سینه خیز دوباره بروی تخت برگشت ، قطاری از 

 رون پاهام رسید. پاهام رو بیشتر از هم فاصله داد. زیر لب گفت :

 "آه.... همسر من "

و بعد دهنش روی من قرار گرفت. چشمام رو بستم و خودم رو تسلیم زبون فوق حرفه ایش کردم. در  

حالی که لگنم میچرخید و میچرخید ، دستام داخل موهاش مشت شدن ، لگنم برده ریتم حرکتش شده بود و 
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رو متوقف از تخت کوچیک کنده میشد. لگنم رو گرفت تا منو ثابت نگه داره... ولی شکنجه شیرینش 

 نکرد. من نزدیکم. خیلی نزدیکم. ناله کردم :

 " کریستین "

 نفس گرفت :

 " هنوز نه "

 و بعد به سمت باال جابجا شد ، زبونش رو داخل نافم فرو برد. 

 " نه!!"

  و سفرش رو به سمت باال ادامه داد:لعنتی! لبخندش رو در مقابل شکمم حس کردم 

 " خیلی کم صبری خانم گری. ما تا موقعی که به جزیره زمرد1 برسیم وقت داریم"

و نوک سینه سمت چپم رو بین لباش کشید. به سمت باال بهم نگاه کرد ، و  خاشعانه سینه هام رو بوسید 

بودن.  شده چشماش تیره و تار مثل طوفان های مناطق گرمسیری ،وقتی که منو اذیت میکرد  

 اوه خدای من .... یادم رفته بود . اروپا!

همسر، من میخوامت ، خواهش میکنم ""   

رنجاش انداخته بود. نوک و احاطه کرده بود ، وزنش رو روی آبروی بدنم خیمه زد ، بدنش کامال من ر

 محکم ، انعطاف پذیر و عالی اش روی من کشید و منم دستام رو بروی پشتِ بپایین  به سمت بینیش رو

 کشیدم. 

" " خانم گری...همسر. هدف ما جلب رضایته  

 لباش بهم کشیده میشدن :

 " من عاشقتم "

 " منم عاشقتم "

                                                             
   عنوانی برای کشور ایرلند هست 1
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 " چشمات رو باز نگه دار. میخوام ببینمت "

ی...."" کریستین......آ  

رومی خودشو واردم کرد، ناله کردم . نفس گرفت :وقتی که به آ  

 " آنا، اوه آنا"

  ..و شروع به حرکت کرد.

 " فک میکنی که داری چه غلطی میکنی؟؟"

فتاب آ، در انتهای صندلی کرد . تماما خیس و زیبا منو از رویای فوق خوشایندم بیدارن داد زد ، کریستی

ایستاده بود و با خیرگی نگام میکرد.  ،منگیِر   

من مگه چی کار کردم ؟؟؟ اوه نه..... من به پشت دراز کشیدم1..... گند، گند ، گند ،و اون عصبانیه. 

اون واقعا عصبانیه! لعنتی،  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 سوتینش رو باز کرده بود و خوابیده بود 1
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«فصل دوم»   

 

 

 

یکدفعه کامال هشیار و بیدار شدم ، رویای اروتیکم فراموشم شد. برای دفاع از خودم با صدای ضعیفی 

 گفتم :

 " من به شکم خوابیده بودم . باید تو خواب چرخیده باشم "

فتاب م شد ، سوتین بیکینی ام رو از صندلی آشعله ور بودن . پایین خ ،چشماش از خشم زیاد و غضب

 گیرش برداشت و به سمت من انداختش. هیس وار گفت :

 " اینو تنت کن !"

 " کریستین هیچ کسی نگاه نمیکنه "

 غرید :

از نمایش لذت بردن !" یکنن. مطمئنم تیلور و گروه امنیتی" بهم اعتماد کن . نگاه م  

هام رو با دستام هول شده سینه  گندش بزنن! چرا من دائم اونا رو فراموش میکنم؟؟ وحشت زده و

و سایه ی گروه  ما دائما زیر نظر ،شوندم . از زمانی که مشخص شد چارلی تانگو عمدا خراب شدهپو

م. کریستین با عصبانیت ادامه داد:امنیتی لعنتی هستی  

روی  تره. و یه عکاس هرزه عوضی هم میتونه که ازت عکس گرفته باشه. تو میخوای که عکس" آ

ن گذاشته بشه؟؟ این سری برهنه باشی؟ "تموم مجله های ستارگا  

لعنتی! عکاس ها ! گندش بزنن! در حالی که به سرعت بیکینی ام رو میپوشیدم ، کامال دست و پا چلفتی 

وار ، تمام رنگ صورتم پرید. لرزیدم. خاطره ی ناخوشایند محاصره شدن توسط عکاس ها ، بیرون اِس 
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پکیج حواشی کریستین  ،، به ذهنم اومد. تمامیاینکه خبر نامزد شدنمون پخش شده بود  آی پی، بعد از

...ان گری  

 کریستین به پیشخدمتی که از کنارمون رد میشد تشر زد :

 " صورت حساب!"

 به من گفت :

 " میریم"

 " االن؟؟"

"!ره ، االن" آ  

د اینکه هنوز مایوش خیس بود پوشید، ش رو با وجوا اوه لعنتی... االن نمیشه باهاش بحث کرد. شورتک

بعد تی شرت خاکستریش رو تنش کرد. پیشخدمت چند لحظه بعد با کارت اعتباری کریستین و صورت 

حسابش برگشت. بی میل لباس تابستونی فیروزه ایم رو تنم کردم و دمپایی ال انگشتی مو به پا زدم. تا 

ی خلبانآفتابی عصبانیت و غضبش رو با عینک ، ستین کتاب و بلک بریش رو قاپید پیشخدمت رفت کری

خیلی هم یه جرم بزرگ کارم اش پوشوند. تمامی خانم های دیگه تو ساحل بدون سوتین هستن.... این 

نیست. در واقع من با داشتن سوتین عجیب غریب دیده میشم. در درونم آه کشیدم ، روحیه و دل و دماغم 

شاید اگر  ،تا اندازه ای ... یستین جنبه شوخی اش رو میبینه...،ررو به سقوط بود. من فک میکردم که ک

 من همچنان به شکم خوابیده بودم. ولی حس شوخ طبعی اون تبخیر شده بود.  زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم از دستم عصبانی نباش "

روم گفت :تم و داخل کیف دوشی ام انداختم. آبلک بری و کتابش رو ازش گرف  

ی نشدن خیلی دیره "" برای عصبان  

روم بود...صداش خیلی آ  

 " بیا "
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دستم رو گرفت ، به تیلور و دو نفر کنارش ، افسر امنیتی فرانسوی فلیپ و گستون که از قضا دوقلو 

و تمامی افراد داخل ساحل رو نگاه میکردن . چرا من همش اونا نه ما ، بودن ، اشاره کرد. اونا صبورا

سنگی و سخت دیده میشد.  ،فتابی تیره اش؟؟ صورت تیلور در زیر عینک آچطور رو فراموش میکنم ؟؟؟

لعنتی، اونم از دستم عصبانیه. من هنوز عادت نکردم که اونا رو با تیپ راحت و شورتک و پیراهن 

 کشی مشکی ببینم. 

د ، هدایت کرد. ساکت مونده بو ،کریستین منو به داخل هتل، البی و بعد خارج از هتل به سمت خیابون

 در فکر و با اعصابی داغون ، و این تماما تقصیر منه...

 تیلور و تیمش سایه به سایه به دنبالمون می اومدن. امتحانی پرسیدم :

 " کجا میریم؟ "

 بهش نگاه کردم. 

 " به قایق بر میگردیم"

 بهم نگاه نمیکرد...

بعد از ظهر باشه. وقتی که به  6یا  5هیچ ایده ای ندارم که ساعت چنده . فک میکنم که ساعت باید 

 یر لیدی متعلق به فِ ایی که قایق موتوری و جت اسکی ج، بندرگاه رسیدیم کریستین منو به سمت اسکله 

به تیلور دادم.  بسته شده بودن ، برد. وقتی که کریستین جت اسکی رو باز میکرد ، کیف دوشی ام رو

مضطرب بهش نگاه کردم ولی مثل کریستین چهره اش هیچ چیزی رو بروز نمیداد. قرمز شدم، فکر 

 اینکه اون تو ساحل چی دیده....

از داخل قایق موتوری جلیقه نجاتم رو داد : تیلور  

 " بفرمایید خانم گری"

نگاه ر ونجات تنم باشه؟؟؟ کریستین و تیل دم. چرا من تنها کسی هستم که باید جلیقهرو منم مطیعانه تنم ک

های جلیقه نجاتم رو چک های معنی داری بهم انداختن. خدایا، از دست تیلور هم عصبانیه؟؟؟ کریستین بند

ی محکم و سفت کرد . عبوسانه گفت:ببند میانی اش رو حسا و  

 " حاال شد "
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 هنوز به من نگاه نمیکرد.... لعنتی! 

فتم د و دستش رو به سمتم دراز کرد تا بهش ملحق بشم. محکم دستش رو گرموقرانه سوار جت اسکی ش

در همون حال تیلور و . ب نیوفتم جت اسکی رد کنم و داخل آ نشیمنگاهِ  و تالش کردم که پام رو از روی

سکله دور کرد و نرم و روون وارد دو قلو ها سوار قایق موتوری میشدن. کریستین جت اسکی رو از ا

درگاه شد . دستور داد :ب داخل بنآ  

محکم بگیر ""  

مورد عالقه ترین بخش سفر با جت اسکی برای منه. بغلش  ،و دستام رو بدورش حلقه کردم. این بخش

میکنم، نوک بینیم رو به پشتش میکشم، حیرت زده کننده ست که زمانی بود که اون تحمل نمیکرد که من 

ی کریستین و دریا. منو ببخش کریستین خواهش میکنم؟؟ به این شکل لمسش کنم . بوی خوبی میده ... بو

 بدنش منقبض شد و گفت :

"" تکون نخور  

لحن صداش نرم تر بود . پشتش رو بوسیدم و گونه ام رو بهش تکیه دادم ، به عقب به سمت اسکله جایی 

 که چندین مسافر جمع شده بودن و نمایش رو نگاه میکردن نگاهی انداختم. 

و چرخوند و موتور جت اسکی غرش وار روشن شد ، با یه فشار به گاز جت اسکی به کریستین کلید ر

ب سرد و تیره راه افتاد، از داخل بندرگاه به سمت مرکز مت جلو جهش زد و با سرعت در طول آس

روانه شد . محکم بغلش کرده ام. من اینو دوست دارم...خیلی هیجان انگیزه.  ،به طرف فیر لیدی ،بندرگاه

. ، کامال قابل حسهدر حالی که بهش چسبیدم و محکم گرفتمش ،ی عضالت بدن بدون چربی کریستینماتم  

تیلور با قایق موتوری کنارمون قرار گرفت . کریستین بهش نگاهی انداخت و دوباره بیشتر گاز داد ، به 

ه حرکت ب پرتاب میشجلو شلیک شدیم، شالق زنان بروی آب مثل یه سنگی که ماهرانه بروی آ سمت

کرد و ما هم از  میکردیم. تیلور سرش رو تسلیم شده و کالفه تکون داد و به سمت قایق تفریحی حرکت

زاد رفتیم. کنار فیر لیدی گذشتیم و به سمت بیرون و آب های آ  

پاشید و بروی بدنمون میریخت، باد گرمی به صورتم سیلی میزد و موی دم اسبی  در زیرمون میآب  

وانه وار در هوا میچرخوند. این خیلی باحاله! شاید هیجان این جت اسکی سواری حال شده ی من رو دی
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، و برای  یدونم که داره لذت میبره... القیدبد کریستین رو بهتر کنه. نمیتونم صورتش رو ببینم ولی م

مثل سنش برخورد میکنه.  ،تغییر حال و هوا  

مای بندرگاه، موزاییک های ن ببینم... قایق های توخط ساحلی رو یه نیم دایره بزرگ زد و من تونستم 

پارتمان ها و دفتر های سفید و شنی رنگ ، و کوه های پر صخره ی پشت سرشون، خیلی زرد رنگ ، آ

. ولی منظره ی ن... مثل صخره های مرتب و منظمی که قبال دیده ام نیستننا مرتب و نابسامان دیده میشد

 دیدنی هست. 

نه اش بهم نگاه کرد ، شبحی از لبخند روی لباش بازی میکرد. در بین صدای بلند کریستین از روی شو

 موتور داد زد :

 " دوباره؟ "

یش باز پاسخ دهنده اش خیره کننده ست و سوپاپ رو باز کرد و به ذوق زده سرم رو تکون دادم . ن

یکنم که بخشیده شدم. زاد حرکت کرد... و فک مچرخید و دوباره به سمت دریای آسرعت دور فیر لیدی   

 

 

 کریستین در حالی که جلیقه نجاتم رو باز میکرد با متانت گفت :

" " آفتاب گرفتی  

مضطرب سعی میکردم که بفهمم خلق و خو اش چطوره... ما بروی عرشه ، سوار بر قایق تفریحی 

ریستین جلیقه رو . کیستاده و منتظر جلیقه نجات منههستیم، و یکی از مهماندار های کشتی نزدیکمون ا

 بهش داد. اون مرد جوون پرسید :

 " درخواست دیگه ای نیست آقا؟ "

فتابیش رو برداشت و در یقه تی شرتش کریستین به من نگاه کرد ، عینک آ م.ش اعاشق لحجه ی فرانسوی

 آویزون کرد. ازم پرسید :

 " نوشیدنی میخوای؟ "
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 " به نوشیدنی نیاز دارم ؟؟"

کرد : سرش رو به یه سمت کج  

 " چرا اینو میپرسی؟"

 صداش نرم بود .

 " تو میدونی چرا "

 اخم کرد ، انگار که یه چیزی رو تو ذهنش سبک سنگین کنه. 

به چی فک میکنه؟؟؟ ،اوه  

 " دو تا نوشیدنی جین1 و آب گازدار لطفا. و مقداری آجیل و زیتون "

 اینو به مهماندار گفت و اونم سرش رو تکون داد و سریعا ناپدید شد. 

 " فک میکنی که میخوام تو رو تنبیه کنم؟"

 صداش نرم و لطیف بود. 

 " میخوای که این کارو بکنی؟ "

 " آره "

 " چطوری؟ "

نوشیدنی ات هستی" نرحال خوردراهی فک میکنم. شاید زمانی که د " به یه  

 ،شقورت دادم، ضمیر درونمم در زیر آفتاب از صندلی آفتاب گیر وانیه. آب دهنم روو این یه تهدید شه

جایی که سعی میکرد کمی برنزه بشه و یه باد بزن نقره ای کنار گردنش نگه داشته بود ، چشماشو 

 چروک کرده بود. 

 کریستین دوباره اخم کرد :

                                                             
 مشروب قوی الکلی که از تخمیر جو سیاه به دست میاد 1
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 " خودت میخوای؟"

 چطوری میدونه؟؟؟ قرمز شده گفتم :

گی داره "" بست  

 " به چی؟"

 لبخندش رو پنهون کرد. 

 " به اینکه میخوای به من آسیب بزنی یا نه "

 لباش به خط صافی تبدیل شدن ، شوخ طبعی فراموش شد ، به جلو خم شد و پیشونیم رو بوسید:

دیگه  " آناستازیا تو زنمی، فرمان بردارم نیستی. من به هیچ عنوان نمیخوام که بهت آسیب بزنم. تا حاال

مکان عمومی از تنت در نیار. نمیخوام که تو رو لخت باشی. فقط.... فقط لباسات رو تو  باید متوجه شده

 و برهنه تو تموم روزنامه ها ببینم. تو خودتم نمیخوای و مطمئنم که مامانت و ری هم اینو نمیخوان"

ا خودم رو سخت سرزنش اوه ! ِری ! گندش بزنن، اون سکته میکرد. من به چی فک میکردم؟؟؟ ذهن

و گوشامالی دادم. کردم   

مهماندار با نوشیدنی ها و تنقالتمون برگشت  و اونا رو روی میز چوب درخت ساج قرار داد . کریستین 

 دستور داد:

 " بشین "

همون کاری رو که گفت انجام دادم و بروی صندلی مدل کارگردانی1 نشستم. کریستین کنارم نشست و 

و آب گازدار داد.  بهم یه جام جین  

 " به سالمتی خانم گری"

 " به سالمتی آقای گری"

                                                             
 صندلی تاشو و پارچه ای هست 1
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یه جرعه نوشیدم. سیراب کننده ،سرد و خوشمزه ست. وقتی بهش نگاه کردم منو دقیق نگاه میکرد، خلقش 

خیلی کالفه کننده ست... نمیدونم که هنوز از دستم عصبانی هست یا نه . از الگو و قابل خوندن نبود. 

س پرت کردن استفاده کردم . پرسیدم :تکنیک حوا  

"؟ " صاحب قایق کیه  

با  ار فروشی شروع کرده . دخترشدش با مغازه خوار باشراف انگلیسی. لُرد هر چی که هست. ج  یه " 

 یکی از شاهزاده های سلطنتی اروپا ازدواج کرده "

 اوه...

 " فوق العاده پولدار؟"

 کریستین یکدفعه محتاط شد :

 " آره "

لب گفتم :زیر   

 " مثل تو "

 " آره "

 اوه... زمزمه کرد :

 " و مثل تو "

و یه زیتون داخل دهنش انداخت. پشت سر هم پلک زدم... تصویر اون با کت شلوار و جلیقه ی نقره ای 

گفت :اه میکرد، میسوختن . که به من نگ زمان جشن عروسیمون ،شماش صادقانهچبه ذهنم اومد....   

ن مال منه االن برای تو هم هست  "" تمام چیزی که اال  

تو ذهنم باز پخش شد.  ،کرده بود که یاد یدصداش واضح و روشن تو سرم ،از سوگن  

 همش مال منه؟؟ گندش بزنن...

 " عجیبه . از هیچی به سمت ...."
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 سرم رو به اطراف چرخوندم به دور بر فوق لوکس اشاره کردم :

 " همه چی"

 " بهش عادت میکنی "

نمیکنم که هیچ وقت بهش عادت کنم "" فک   

 تیلور بروی عرشه اومد :

 "آقا ، تلفن دارید "

بری ارزانی شده رو گرفت و توپید : کریستین اخم کرد ولی بلک  

 " گری"

 و از صندلیش بلند شد و در نوک عرشه قایق تفریحی ایستاد. 

ندادم. من ثروت مندم... ثروت  نفر دومش ، گوش -فک کنم -، به مکالمه اش با ُرزبه دریا خیره شدم

یه مرد پولدار ازدواج کردم.  آوردن این ثروت نکردم.... فقط با هیچ کاری برای بدست ننفرت انگیز. م

لرزیدم. یکشنبه بعد از تولد  ،به خودم وقتی که ذهنم یاد صحبتمون درمورد قرار داد ازدواج افتاد

ته بودیم ، و از صبحانه خوردن بی شتابمون لذت نشس زخونهکریستین بود ، ما بروی صندلی های آشپ

میبردیم... همگی مون. ایلیوت ، کیت، گریس و من در مورد خوبیه گوشت بیکن1 در مقابل سوسیس 

.... ، حرف میزدیم، وقتی که کریک و کریستین در حال خوندن روزنامه روز یکشنبه بودنکالباس  

 

 

 " اینو ببینین"

گوشخراشانه اینو گفت .  ،روی میز آشپرخونه در مقابل ما میگذاشت تاپش رومیا در حالی که لب   

که با کریستین نامزد شدی" ،عه ای در وب سایت سیاتل نوز در موردت هست" شای  

                                                             
 گوشت باریک شده و کبابی خوک 1
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 گریس سورپرایز شده گفت :

 " به این سرعت ؟؟"

تین اخم به خط صافی تبدیل شد. کریس ،هویدایی از ذهنش گذشت بعد دهنش وقتی که افکار ناخوشایندِ 

 کرد. 

 میا متنش رو بلند خوند :

" دنیا ما رو به جایی رسونده که بهترین مرد مجرد شایسته سیاتل، کریستین گری، باالخره زنگ عروسی 

یه؟؟ نوز در تعقیبش هست. رو به صدا در آورده و گیر افتاده. ولی اون خانم خیلی خیلی خوش شانس ک

زایای فوق العاده قرار داد ازدواجه "رحال خوندن مدم که اون االن دنشرط میب  

میا ریز خندید بعد وقتی که کریستین با خیرگی نگاش کرد سریعا ساکت شد. سکوت کش دار شد و جو 

 داخل آشپزخونه گری ها به زیر صفر درجه رسید. 

اوه نه ! قرار داد ازدواج 1؟؟ فکرش اصال به ذهنم خطور نکرده بود. آب دهنم رو قورت دادم ، احساس 

کریستین معذب  زمین خواهش میکنم ، منو همین االن قورت بده!!میکردم تمامی خون ازصورتم رفته. 

منم دلواپسانه بهش نگاه کردم. بهم لب زد  : ،در سر جاش جابجا شد  

 " نه "

 کریک نرم گفت :

 " کریستین"

توپید : ،چیزی بگه تاه میکرد و دهنش رو باز کرده بود که به من مضطربانه نگا ،کریستین به کریک  

 " دوباره در موردش بحث نمیکنم!"

زد :میکریستین عمال سرش داد   

 " هیچ قرار داد ازدواجی انجام نمیشه "

                                                             
توافقی که دو فرد قبل ازدواج انجام میدن که تعیین میکنه حقوق و اموال در مواقعی که فردی طالق میگیره و یا فوت میکنه چطور تقسیم میشه.  1
 بدون قرار داد اموال بین دو نفر در صورت اتفاقات ذکر شده مساوات تقسیم میشه .
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همگی افراد سر میز رو نادیده گرفت. همگی  ناراحت به روزنامه خوندنش برگشت و و عصبانی و

غیر ما دو تا ... زیر لب گفتم:به من و به اون نگاه کردن... و بعد به هرجایی به  متناوبا    

 " کریستین، من هر چیزی که تو و آقای گری میخوان امضا میکنم "

خدایا، این اولین باری نیست که اون منو مجبور میکنه که یه چیزی رو امضا کنم. کریستین سرش رو 

 بلند کرد و با خیرگی و عصبانیت نگام کرد.  توپید :

 " نه! "

 دوباره رنگم پرید :

از تو محافظت میکنه "کار " این   

 گریس سرزنشمون کرد :

 "کریستین، آنا ... فک میکنم که شما بهتره این موضوع رو خصوصی صحبت کنین"

 بعد به میا و کریک با عصبانیت نگاه کرد. اوه عزیزم به نظر میاد که اونا تو دردسر افتادن. 

 کریک اطمینان بخش زیر لب گفت :

تو نیست و خواهش میکنم که منو کریک صدا کن " " آنا، این در مورد  

عنتی... واقعا عصبانیه. اباش نگاه کرد و قلبم فرو ریخت. لکریستین با چشمای یخ زده و باریک شده به ب  

همگی سریعا شروع به صحبت پر شور و حرارتی کردن ، میا و کیت بلند شدن تا صندلی ها رو خالی 

 کرده باشن. ایلیوت بلند گفت :

قطعا من کالباس و سوسیس رو ترجیح میدم " "  

زن  آقا و خانم گری فک نکنن که من یه هم قفل شده ام خیره ام. گندش بزنن.... امیدوارمبه انگشتای در

اومد ، جفت دستام رو نرم تو یه دستش گرفت : پرست  و تیغ زنم.... کریستین پیشمپول   

 " بس کن "

؟ آروم جوری که فقط من بتونم بشنوم گفت :چطور میدونه که من به چی فک میکنم؟  
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" پدرم رو نادیده بگیر. اون خیلی در مورد قضیه النا عصبانیه. تمامی این صحبت ها هدفش من بودم. 

 آرزو میکردم که مامانم میتونست دهنش رو ببنده1 "

میدونم که کریستین هنوز از صحبتی که با کریک در مورد النا دیشب کرده پشیمونه و خود خوری 

 میکنه. 

به غیر از یه وام  چی برای ازدواجمون،" اون درست میگه کریستین. تو خیلی ثروتمندی و من هی

"، ندارم که بیارمدانشجویی  

 کریستین بهم نگاه میکرد ، چشماش یخ زده و سرد بودن :

ه چیز رو ببری. تو یه بار قبال منو ترک کردی، میدونم که مآناستازیا، اگر تو منو ترک کنی، میتونی ه "

 چه احساسی داره "

 گندش بزنن! زمزمه کردم :

 " اون فرق میکرد "

 تحت تاثیر شور و هیجانش قرار گرفتم:

 " ولی .... شاید تو بخوای منو ترک کنی2 "

ا استهزا نفسش رو بیرون داد و سرش رو تمسخر آمیز و منزجر شده به فکرش باعث شد حالم بد بشه. ب

 دو طرف تکون داد. 

 "کریستین، میدونی شاید من یه کار احمقانه ای بکنم و تو ...."

رو  مدر هم قفل شده ام خیره شدم . درد در وجود تیر کشید و من توانایی کامل کردن جمله ا به دستای

 نداشتم. کریستین رو از دست بدم ..... لعنتی. 

 تر بحث نمیش"بس کن . همین االن بس کن .موضوعش تموم شده است آنا. دیگه در موردش از این بی

 کنیم. هیچ قرار داد ازدواجی نیست. نه االن.... نه هیچ وقت دیگه "

                                                             
 مامانش جریان النا و کریستین رو برای باباش گفته 1
 منظور اینه که هر کسی که بخواد رابطه رو قطع کنه، بدون وجود  قرار داد پول نصف میشه 2
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مت گریس چرخید و گفت:انداخت که منو ساکت کرد. بعد به س -بیخیالش شو  - بهم یه نگاه  

 " مامان، میتونیم اینجا عروسیمون رو بگیریم ؟"

 

 

 

 

رهر فرصتی تالش میکنه که به من در موضوع رو عنوان نکرد . در واقع دو اون دوباره دیگه این 

دیوانه وار عروسی و جشن خرید مورد ثروتش اطمینان بده.... اینکه مال منم هست. از یاد آوری خاطره 

برای آماده سازی رفتن به ماه  –فروشنده شخصی نیمن -که کریستین ازم خواسته بود با کرولین اکتیون 

دالر شد. ناله کردم. خوشگله ، ولی خیلی اون مقدار  540عسل انجام بدم ، به خودم لرزیدم. فقط بیکینم 

 پول برای یه پارچه چند ضلعی کوچیک مسخره ست. 

بهش عادت میکنی""   

از خط خارج کرد.  ،کریستن قطار افکارم رو وقتی که برگشت  

 " عادت میکنم؟"

 گفت :

 " به پول"

 چشم غره رفت. 

اوه، پنجاه ، شاید با گذر زمان... ظرف کوچیک بادوم نمکی و کاشو1 رو به طرفش هل دادم .تا جایی که 

 تونستم با چهره خنثی گفتم :

 " " آجیالت آقا "

                                                             
 نوعی پسته 1
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 ،بعد از افکار تیره و تارم و عمل اشتباه حذف بیکنی ام ،میکردم که کمی شوخی  به صحبتمونسعی 

 جایگزین کنم. تمسخر آمیز نیشخند زد :

 " من دیوونه ی توام1 "

بدجنسانه  ،کوچیکم لذت میبرد ، در حالی که از جوکیه بادوم برداشت ، چشماش از حس شوخ طبعی

 جرقه میزدن. لباش رو لیس زد :

یدنی ات رو بخور.میریم تو تخت "" نوش  

 چی؟!

 با چشمای شرورانه بهم لب زد :

 " بخور"

اوه خدای من ، نگاهی که بهم انداخت به تنهایی میتونست مسئولیت گرم شدن زمین رو به عهده بگیره. 

سر جام جین ام رو برداشتم و بدون برداشتن نگام ازش تا انتها سر کشیدم. دهنش باز موند و کوتاه 

زبونش رو بین دندوناش گرفت. بدجنسانه بهم لبخند زد . با یه حرکت نرم بلند شد، دستاش رو دو طرف 

لی قرار داد و به سمتم خم شد. تو گوشم زمزمه کرد :ته های صنددس  

" که مجازاتت کنم. دستشویی نکن " میخوام  

کلیات اثار چارلز  –نفسم منقطع شد . دستشویی نکنم؟؟؟؟ چقدر بی ادبانه ! ذهن ناخود اگاهم از کتاب 

سرش رو هشیار شده بلند کرد .کریستین نیشخند زد : -دیکنز ، جلد اول  

 " اون چیزی که فکرشو میکنی نیست "

 دستشو به سمتم دراز کرد:

 " بهم اعتماد کن "

شد . چطور میتونم در مقابلش مقاومت کنم؟؟؟ خیلی سکسی و جذاب دیده می  

                                                             
کلمه ای که آنا برای گفتن آجیل استفاده کرد دو معنی میتونه داشته باشه یکی همون معنی آجیل و معنی دورتر اون دیوونه ست . کریستین هم  1
 کنایه اش رو گرفت. میتونه عالوه بر اون کنایه "دیوونه ای آقا" داشته باشه
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 " باشه "

دستم رو داخل دستش گذاشتم به خاطر اینکه به طرز کامال ساده ای من با تموم وجودم بهش اعتماد دارم. 

 چه برنامه ای برام ریخته ؟؟؟ قلبم از حس چشم انتظاری به شروع به تپش کرد .

کرد و به سمت سالن اصلیه پر زرق و برق و بسیار من رو از یه طرف عرشه به سمت دیگه هدایت 

ری و پایین رفتن از پله ها به زیبای برگزیده برد، بعد در طول یه راهروی بلند ، بعد از اتاق نهار خو

کابین اصلی و بزرگ قایق برد.  طرف  

یه . با دو کابین از صبح که رفته بودیم منظم شده و تخت رو دوباره مرتب کرده بودن. اتاق دوست داشتن

به طرز زیبا و برازنده ای با مبلمان چوب  رف، چپ و راست قایق ، وپنجره بیضی شکل در دو ط

طراحی شده بود.  ،گردوی تیره همراه با دیوارهای کرمی و وسایل قرمز و طالیی کمرنگ  

ایی ال رد. دم پرتش رو از سرش بیرون کشید ، و بروی صندلی پرتش ککریستین دستم رو رها کرد ، تیش

ورد و شورتک و مایوش رو در یه حرکت موقرانه از پاش خارج کرد. اوه خدای... انگشتی اش رو در آ

ه ست و تماما مال منه. من یه دختر فوق العاده دهیچ وقت از برهنه دیدن اون خسته میشم؟؟ اون فوق العا

 خوش شانسم. 

ش رو در طول لب پایینم نمیگرفتم و شصت چونه ام رو گرفت ، کمی کشید ، برای همین دیگه لبم رو گاز

 حرکت داد:

 " حاال بهتره "

داشت . دو جفت بلند گام بر ،لباس مجلل و زیبا ، جایی که لباساش قرار داشتن دچرخید و به سمت کم

از کشو آخر دراور در آورد.  دستبند فلزی و یه چشم بند مخصوص هواپیما،  

دستبند! ما هیچ وقت از دستبند استفاده نکردیم1. سریع و مضطرب به تخت نگاه کردم. کجا قراره اون 

 لعنتی ها رو وصل کنه ؟؟ چرخید و بهم ثابت نگاه کرد، چشماش شرور و براق شده بودن. 

 " اینا میتونن خیلی دردناک باشن. میتونه اگر محکم بکشی پوستت رو ببره"

ه جفت دستبند رو باال نگه داشت :ی  

                                                             
 منظورش دستبند های فلزی هست. همیشه از نوع چرم بوده  1
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خوام که اونا رو روی تو استفاده کنم"" ولی من االن واقعا می  

. دهنم خشک شد. .گندش بزنن.  

" " بگیر  

جفت رو بهم داد: هموقرانه قدم برداشت و یشق و رق به سمتم   

 " میخوای اول امتحانشون کنی؟"

در واقعیت به دستم زده  کی از ایناو سرد بودن. به طور مبهمی امیدوار شدم که هیچ وقت ی سخت ، فلزی

ریستین دقیق نگام میکرد. نشه. ک  

 " کلیداش کجاست؟ "

 صدام میلرزید . کف دستش رو باال گرفت ، یه کلید فلزی کوچیک رو نشون داد :

 " این برای جفتشون کارایی داره. در واقع برای همه ی دستبند ها " 

م. با انگشت اشاره ت دستبند فلزی داره؟؟ یادم نمیاد که از اینا تو کشو دراور موزه شکل دیده باشچند سِ 

خواد ببوسم. ، انگار که باش گونه ام رو نوازش کرد ، به سمت پایین به طرف دهنم کشید. به جلو خم شد

 با صدای آرومی گفت :

 " میخوای بازی کنی؟ "

وقتی که حس خواستن در اعماق شکمم پخش میشد ، سقوط کرد.  ،و تموم چیزی که در پایین بدنم بود

 نفس گرفتم :

" " آره  

 لبخند زد :

 " خوبه "

 بوسه ای نرم و سبک به پیشونیم زد:

 " ما به کلمه ی نجات نیاز داریم "
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 چی؟!

یاد ازش استفاده میکنی ولی واقعا زاحتمال  به " کلمه تمومش کن نمیتونه کافی باشه بخاطر اینکه تو

 منظورت اون نیست "

ین بود. قلبم محکم ضرب میزد. لعنتی... چطور نوک بینش رو در طول بینیم کشید ... تنها تماس بینمون ا

 میتونه اون فقط با این کلمات این کارو با من بکنه ؟؟

" قرار نیست بهت آسیب بزنه . قراره شدید باشه. خیلی شدید، بخاطر اینکه من نمیزارم که تکون 

 بخوری. باشه ؟"

لعنتی، من همین االنم دارم نفس نفس اوه خدای من ... این به نظر خیلی هاته. صدای نفسام خیلی بلنده. 

میزنم. ضمیر درونم لباس پولک دار پر زرق و برقش رو پوشیده بود و خودشو برای اجرای رقص 

 رومبا1 گرم میکرد. 

نگام به خدا رو شکر که من با این مرد ازدواج کردم. در غیر این صورت این واکنش خجالت آور بود. 

 آلت تحریک شده اش افتاد:

" " باشه  

 صدام به سختی قابل شنیدن بود. 

 " یه کلمه انتخاب کن آنا "

 اوه... نرم گفت :

 " یه کلمه نجات "

 نفس زنون گفتم :

 " آبنبات "

 متحیر شده گفت :

                                                             
 رقص تند و شاد کوبایی 1
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 " آبنبات ؟"

 "آره "

 در حالی که به طرف پشتم خم میشد نیشش باز شد:

 " انتخاب جالبیه. دستات رو باال بگیر"

ستین لبه های لباس تابستونی ام رو گرفت و از سرم بیرون کشید و بروی زمین همون کارو کردم و کری

پرتش کرد. دستشو به سمتم دراز کرد و منم دستبند رو بهش پس دادم. اونا رو با چشم بند روی پاتختی 

 قرار داد و یکدفعه روتختی رو کنار زد ، اجازه داد که روی زمین بیوفته. 

 " بچرخ "

بیکینی ام رو باز کرد برای همین روی زمین افتاد . گفت :چرخیدم، و اونم   

 " فردا، من اینا رو بهت میدوزم "

و کش موم رو کشید ، موهام رو رها کرد. موهام رو در یه دستش جمع کرد و آروم به عقب کشید و 

گرفتم. واسه همین یه قدم به عقب برداشتم. در مقابل سینه اش ، در مقابل آلت تحریک شده اش قرار 

نفسم منقطع شد. تو گوشم زیر لب گفت : ،وقتی که سرم رو به یه طرف کج کرد و گردنم رو بوسید  

 " تو خیلی نافرمانی "

زمزمه کردم : لرزش شیرینی رو به درونم فرستاد.   

 " آره "

 " هوووم. ما چی کار میتونیم در موردش بکنیم ؟"

 نفس گرفتم :

بگیری که باهاش زندگی کنی" " یاد  

 بوسه های بی حال و نرمش داشت منو وحشی میکرد. در مقابل گردنم نیشش باز شد:

 " آه خانم گری، تو همیشه زیادی خوش بین بودی"
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کرد ، به آرومی بافتشون و بعد کش رو  ونسه قسمت تقسیمش هدقت ب شد . موهام رو گرفت ، باصاف 

ه طرف گوشم خم شد ، زیر لب گفت :در انتهای موهام بست. آروم موی بافته شده ام رو کشید ب  

 " میخوام بهت یه درسی رو آموزش بدم "

یکدفعه تکون خورد، منو از کمرم گرفت ، روی تخت نشست، منو بروی زانوش به شکم انداخت برای 

بعد روی  ،همین آلت تحریک شده اش رو در مقابل شکمم حس کردم. محکم در باسنم زد . آخ بلندی گفتم

داختم. بهم به سمت پایین نگاه میکرد ، چشماش مذاب خاکستری رنگ بودن. قراره آتیش تخت به پشت ان

 بگیرم و مشتعل بشم. 

 " میدونی که چقدر خوشگلی؟"

 گرفتن نگاش ازم،واسه همین مور مورم شد ... همه جام. بدون  ،نوک انگشتاش رو باالی رون پام کشید

چپم رو گرفت و یه حلقه دستبند رو به مچ پام زد.  ها رو برداشت ، پای داز تخت بلند شد و دستبن  

 اوه!

دست بند جفت ند دیگه انجام داد جوری که هر پام یه ت دستبپای راستم رو بلند کرد و همین کارو با جف

آویزون بود. هنوز هیچ ایده ای ندارم که میخواد اونارو به کجا وصل کنه.  و باقیش بهش وصل شده

 دستور داد :

 " بشین "

 و منم سریعا اطاعت کردم. 

 " حاال زانو هاتو بغل کن "

بعد پاهام رو باال کشیدم و روبروم خم کردم و بازو هام رو به دورشون حلقه کردم. پایین  بهش پلک زدم 

قبل از اینکه چشم بند بروی چشمام سر بخوره ،  ،خم شد ، چونه ام رو باال داد ، و بوسه ای نرم و خیس

نفسای تندم و صدای آب که به دیواره قایق  ،ی رو ببینم. تنها چیزی که میتونم بشنومزد . نمیتونم چیز

. ، برخورد میکرد بودتفریحی ، وقتی که بروی آب شناوره   

 اوه خدای من .... من خیلی تحریک شده ام... همین االن!

 " کلمه ی نجات چیه آناستازیا؟"
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 " آبنبات "

 " خوبه "

بند به دور مچم زد و دست بند دیگه رو هم به دست دیگه ام زد. مچ پای دست چپم رو گرفت یه دست 

 چپم به مچ دست چپم و مچ پای راستم به مچ دست راستم وصل شده بود. 

 نمیتونم پاهام رو صاف کنم. گندش بزنن.... کریستین نفس گرفت :

 " حاال، اینقدر میکنمت تا جیغ بکشی "

 چی؟! و تموم هوا از ریه هام خارج شد. 

ز به پشت روی تخت افتادم. هیچ راهی نداشتم ج ت و منو به سمت عقب هل داد،جفت پاشنه پاهام رو گرف

. دستبند ها وقتی که بهشون فشار وارد میکردم سخت میشدن. اون اینکه پاهام رو خم شده نگه دارم

عجیبی داره... بسته بندی  احساسگیره پوستم رو میبرن. این درست میگه... اونا به اندازه ای که دردم ب

 شده و ناتوان.... تو قایق ! 

مچ پاهام رو از هم فاصله داد و من ناله کردم. داخل رون پام رو بوسید ، و من میخواستم که در زیرش 

وا معلق موندن. م. من هیچ جایی برای تکون دادن لگنم ندارم. پاهام در هستبه خودم بپیچم ، ولی نمیتون

 نمیتونم تکون بخورم. گندش بزنن... 

 زیر لب گفت :

 " تو قراره تمام لذت رو بچشی آناستازیا. هیچ حرکتی نمیتونی بکنی "

بوسید. بند های دو طرف شورتم میو به طرف باال روی من خزید ، منو در طول خط شورت بیکینی ام 

برهنه و در معرض و کنترل اون قرار گرفتم. شکمم رو رو باز کرد و شورتم کنار زده شد. االن کامال 

کشیدم : هبوسید ، دندوناش رو به نافم کشید. آ  

 "آه "

این قراره خیلی سخت باشه.... هیچ ایده ای ندارم. بوسه ها و گاز های نرمش رو به سمت باال تا سینه 

 هام ادامه داد. دلجویانه گفت :
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 " هیییییش...... تو خیلی زیبایی آنا"

و با ریتم شخصی  کالفه شده ناله میکردم. به صورت نرمال لگنم رو میچرخوندم، در پاسخ به لمس اون

تکون بخورم. آه و زاری میکردم ، به مهار بسته شده ام فشار وارد میکردم ،  نمیتونم االنخودم ، ولی 

تم رو می برید. جیغ کوتاهی کشیدم :دستبند پوسفلز   

 "آی!"

نمیدم. زمزمه کرد :ولی واقعا اهمیتی   

 " تو منو دیوونه میکنی، برای همین منم تو رو میخوام دیوونه بکنم "

، و دوباره توجهش رو به سینه هام  فته ، وزنش رو روی ارنجاش انداختاالن روی من قرار گر

برگردوند. گاز میگرفت ، می مکید، بین انگشت و شصتش میچرخوند ، منو وحشی میکرد. متوقف 

... آلت تحریک شده اش بهم فشار وارد میکرد.  التماس یوونه کننده ست. اوه ،خواهش میکنمنمیشد. د

 کردم :

 " کریستین "

 و لبخند پیروزمندانه اش رو در مقابل پوستم احساس کردم. زیر لب در مقابل نوک سینه ام گفت :

 " کاری بکنم که به همین شکل ارضا بشی؟ "

ت بشن . ادامه داد:باعث شد بیشتر نوک سینه هام سف  

  " میدونی که میتونم "

نیش زنان از قفسه سینه ام به سمت کشاله  ،محکم نوک سینه ام رو مکید و منم زاری کردم ، حس لذت

زاری کردم : رون هام تیر کشید. ناتوان به دستبند ها فشار وارد کردم، در باتالق احساساتم...  

 "آره "

حت میشه "" اوه عزیزم، اینطوری که خیلی را  

 " اوه.... خواهش میکنم "

 " هییییش "
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کشیده شدن و منم نفسم منقطع شد.  ،وقتی که لباش رو به سمت دهنم باال می آورد ،دندوناش به چونه ام

 بود بوسیدم. زبون ماهرش دهنم رو مورد تاخت و تاز قرار داد، میچشیدم، کشفم میکرد، بهم حاکم شده

و ن سرد و خنک و کریستین گری ولی زبون منم باهاش به چالش برخاست و در مقابلش میپیچید. مزه جی

 اونم بوی دریا رو میداد. چونه ام رو گرفت ، سرم رو ثابت نگه داشت. در مقابل دهنم زمزمه کرد :

 " ثابت بمون عزیزم. میخوام ثابت باشی "

 " میخوام ببینمت "

روش احساس بیشتری رو تجربه میکنی " " اوه نه آنا. به این  

رسوخ کرد. به طور نرمال  کمی به درونم که تا اندازه ای م و شکنجه وار لگنش رو تکون داد ،و آرو

 منم لگنم رو تکون میدادم تا بهش بیشتر وصل بشم ولی نمیتونم االن تکون بخورم. خودشو عقب کشید. 

 " ا ه ! کریستین خواهش میکنم! "

: اذیتم کرد  

 " دوباره؟ "

 صداش خش دار شده بود. 

 " کریستین! "

ه خودشو بهم فشار داد و در حالی که میبوسیدم خودشو عقب کشید، انگشتاش نوک سینه هام کمی دوبار 

 رو کشیدن. لذتش بیش از حده !

 " نه !"

 " منو میخوای آناستازیا ؟ "

م :دالتماس کر  

 " آره "

 زیر لب گفت :
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 " بهم بگو "

خشن بودن و دوباره منو اذیت کرد. داخل... بیرون. زاری کنان گفتم :نفساش   

 " من میخوامت، خواهش میکنم "

رکنار گوشم کشید شنیدم. آه نرمی رو که د  

 " و منو خواهی داشت آناستازیا"

عقب کشید ، صاف شد، و محکم به درونم ضربه زد. جیغ کشیدم، سرم به عقب کشیده شد ،و وقتی که به 

نقطه لذت بخشم1  ضربه زد به مهار بسته شده فشار وارد کردم. و من تماما احساساتم، در همه جا ... یه 

شکنجه شیریِن شیرین و من نمیتونم تکون بخورم. ثابت شد و لگنش رو دایره وار چرخوند و حرکتش در 

 اعماق وجودم ساطع شد. 

ا با من کل کل میکنی آنا؟ "" چر  

 " کریستین، تمومش کن..."

دوباره عمیقا درونم چرخوند، التماسم رو نادیده گرفت ، آروم خودشو بیرون کشید و بعد دوباره محکم به 

 درونم ضربه زد. هیس وار گفت :

 " بهم بگو ، چرا ؟؟"

بلندی کشیدم...  نامفهومِ ی زجه بین دندون های بهم قفل شده گفت.  و به طور مبهمی متوجه شدم که از

 این خیلی زیاده. 

بهم بگو ""   

 " کریستین..."

 " آنا، من نیاز دارم که بدونم "

                                                             
 منظورش نقطه جی  هست. در درون واژن قسمت فوق حساس خانم ها 1
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احساسش دوباره محکم درونم ضربه زد، عمیقا به درونم نفوذ میکرد، و من در حال ساخته شدن ام... 

اهام ، ت دست و پرق کرده ، چرخ زنان و مارپیچ وار از اعماق شکم ، به سمفوق العاده شدیده... منو غ

ی حرکت میکرد.  بلند زاری کنان گفتم :زهار های فلبه طرف هر کدوم از م  

 " نمیدونم. بخاطر اینکه میتونم ! بخاطر اینکه عاشقتم ! خواهش میکنم کریستین "

شت سر هم و من گم شدم، سعی میکردم که نم نفوذ کرد ، دوباره و دوباره، پبلند ناله کرد و عمیقا به درو

من مال اونم ، فقط اون ، هر  .. ذهنا  و بدنا  .... من ناتوانم .لذتش رو جذب کنم . این تکون دهنده ست..

کاری که بخواد باهام انجام بده... اشک تو چشمام شکوفه زد. این خیلی شدیده. منم نمیتونم متوقفش کنم. 

ام که متوقفش کنم.... میخوام... میخوام.... اوه نه، اوه نه.... این خیلی....ونمیخ  

 غرید :

اسش کن عزیزم !"" همینه. احس  

به اطرافش منفجر شدم، دوباره و دوباره، دائم و مدور، در حالی که ارگاسم منو از هم می دروند جیغ 

کرد. من ، در هم پیچیده و شعله ور شد ، همه چی رو نابود  ده زود اشتعال درونمبلندی کشیدم. مثل یه ما

کریستین  که میزد و میلرزید. و متوجه شدم... بدنم همچنان نبض روی صورتم ریختهناموزون، اشکام ب

م و با دست دیگه یه دستش پشت گردن منو باال به سمت آغوشش کشوند، زانو زده ، هنوز داخلم هست،

به خودم می و وقتی که همچنان از پس لرزه هایی که داشتم  اش پشتم رو گرفت و سخت و خشن درونم،

 لرزیدم، ارضا شد . 

ست، جهنمیه... بهشتیه... این یه خوش گذرونی و لذت گرایی وحشیانه ست . هالک کننده تهی کننده و  

گونه هام رو بوسید. اشکام رو با بوسه هاش  ند رو برداشت و بوسیدم. چشمام، بینیم وکریستین چشم ب

 پاک کرد ، صورتم رو با دستاش گرفت. 

 نفس گرفت :

نی... من خیلی با تو احساس زنده بودن میکنم "" عاشقتم خانم گری. حتی با اینکه منو خیلی عصبانی میک  

دهنم رو برای پاسخ بهش تکون بدم .خیلی آروم منو روی یا نداشتم که چشمام رو باز کنم و  انرژی اینو

 تخت خوابوند و خودشو ازم بیرون کشید. 
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که رها شدم، ها رو باز کرد. وقتی نامفهومی رو بیان کردم . از تخت پایین اومد و دستبند  های اعتراض

منو بین بازو هاش برد. پاهام رو صاف و مچ دست ها و پاهام  رو مالید  و بعد دوباره کنارم دراز کشید 

شدیدترین کردم و کشیدم. اوه خدای من ، این احساس خوبی داره. احساس خوبی دارم. این ، بدون شک ، 

کریستین گرِی پنجاه  سبک کردنِ ارگاسمی بود که تا حاال تجربه اش کردم. هوووم.... مجازات به 

 سایه....

 من واقعا باید بیشتر از اینا نادرست رفتار کنم....

 

 

فشار مثانه ام منو از خواب بیدار کرد. وقتی که چشمام رو باز کردم ، گیج و منگ بودم. بیرون تاریکه. 

دای آروم وز وز مانند و ص و قیژ قیژش میشم حرکتمن کجام؟؟ لندن؟؟ پاریس؟؟ اوه... تو قایقم. متوجه 

موتورش رو میشنوم. ما در حال حرکتیم. چقدر عجیب... کریستین کنارمه، با لبتاپش کار میکنه، یه 

پیراهن ساده سفید راحت و شلوار کتونی تنشه و پاهاش برهنه ست. موهاش هنوز خیسه و میتونم بوی 

.. هوووم.کریستین اش رو حس کنم. گرفته و بویشامپو بدنش رو از دوشی که   

ن نگاه کرد و با چشمای گرم زیر لب گفت :بهم به سمت پایی  

 " سالم "

 لبخند زدم :

 " سالم "

 یکدفعه احساس خجالت کردم:

 " چقدر خوابیدم ؟"

 " فقط یک ساعت یا کمی بیشتر "

 " در حال حرکتیم ؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 66  
 

کازینو رفتیم، امشب شاممون یشب بیرون غذا خوردیم و به نمایش باله و " فک کردم که از اونجایی که د

 رو داخل قایق بخوریم. یه شب کامال دو نفره "

 بهش لبخند دندون نمایی زدم :

 " کجا میریم ؟ "

 " شهر کان1 "

 " باشه "

نمیتونست منو برای  ،خودم رو کش و قوس دادم، احساس خشکی میکردم. هیچ مقدار تمرینی با کالد

  فعالیت امروز بعد از ظهر آماده بکنه.

محتاطانه بلند شدم ، نیاز به دستشویی داشتم. ربدوشامبر ابریشمی ام رو برداشتم ، سریعا تنم کردم. چرا 

میکنم. وقتی بهش نگاه کردم ، به لب  م ؟؟ نگاه کریستین رو روی خودم حساینقدر احساس خجالت میکن

شونیش چین خورده بود. یتاپش خیره شد ، پ  

رت دستام رو در قسمت اشرافی میشستم و خاطره کازینوی دیشب رو در حالی که تو دستشویی حواس پ

ینه خیره موندم. به خودم شوکه شده و وحشت زده تو آمرور میکردم، ربدوشامبرم باز شد .   

اون با من چی کار کرده؟!؟! !گندش بزنن!  

 

« :سوزان . ر » تنها پیج رسمی و حقیقی مترجم   

@suzan_translator fifty 

 میباشد. برای خواندن داستان و حمایت از مترجم، عضو کانال اصلی وی شوید .

«بروی لینک باال کلیک کنیدکافیست »  

                                                             
 در جنوب فرانسه 1
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«فصل سوم»   

 

 

روی سینه هام نگاه میکردم. کبود شدگی! من کبودی روی  های قرمز رنگِ با وحشت به نشونه ها و رد 

روی  کردم و اون باعث ایجاد کبودی پوستم دارم! من با محترم ترین مرد تاجر ایالت متحده ازدواج

پوستم شده. چطور وقتی که اینکارو میکرده متوجه نشدم؟؟؟ قرمز شدم. واقعیت اینه که من دقیقا میدونم 

که چرا متوجه نشدم.....آقای ارگاسمیک1 از مهارت فوق ظریف و حرفه ای سکسیش روی من استفاده 

 کرده. 

گاهم از پشت عینک هاللی شکل مخصوصش خیره نگاه میکرد و وقتی که ضمیر درونم د آذهن ناخو

 بروی صندلی مخصوص دسته دارش تو خواب غفلت و نا اگاهی بود، ناراضی نچ نچ میکرد. 

مچ دستام رد کوفتگی و قرمز شدگی که ناشی از  روو آینه نگاه میکردم. دبا دهن باز به تصویر خودم ت

 کردم... بازم کوفتگی و کبودی دیده میشد. بدون شک کبود میشن. مچ پاهام رو چک ،دستبند ها بودن

بیشتر. گندش بزنن، جوری دیده میشم که انگار نوعی تصادف کردم. به خودم تو آینه نگاه کردم و سعی 

بشم که چطور دیده میشم. بدن من این چند وقته خیلی تغییر کرده . موشکافانه از زمانی که  کردم متوجه

ل داده با اون آشنا شدم تغییر کرده... الغر تر و متناسب تر شدم ، موهام براق تر و زیبا تر کوتاه و مد

برای اولین بار در  و زیباتر حالت گرفته. ترابروهام باریک کور و، پاهام پدی شده ، ناخونام مانیکور

د گازهای عشق بد منظری که روی پوستم ایجاد کامال عالی بهم رسیدگی شده ، به غیر از ر   ،زندگیم

 شده...

مثل یه  به رسیدگی عالی که بهم شده فک کنم. من خیلی عصبانی ام. چطور جرات کرده که االن نمیخوام

زمان کمی که ما با هم هستیم، اون هیچ وقت  در عالمت ایجاد کنه. اینجوری روی بدن من رد و نوجوون

کنترل گر باعث نشده که پوستم کبود بشه. جهنمی و بدبخت دیده میشم. میدونم که چرا این کارو کرده. 

سری پاشو از  ناون ای -گاهم دستاشو به زیر سینه های کوچیکش زدلعنتی. آره! ذهن ناخودآ یزورگو

                                                             
 کنایه ست 1
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رفتم، کامال مراقب  یت دستشویی به طرف اتاقک کمد لباساز سوئتر کرده! با قدم های بلند گلیمش دراز

بودم که حتی یه نگاه هم به سمت کریستین نندازم. ربدوشامبرم رو از تنم در آوردم ، شلوار گرم کن و 

موهای  وشونه برداشتم  ،تاپم رو تنم کردم ، موی بافته شده ام رو باز کردم و از میز توالت کوچیک

ه کردم. آشفته ام رو شون  

 " آناستازیا"

د و من آشفتگی و اضطراب رو در صداش شنیدم:کریستین صدام ز  

 " حالت خوبه؟"

بهش اعتنا نکردم. من خوبم؟؟ نه، خوب نیستم. بعد از کاری که باهام کرده شک دارم که برای باقی ماه 

. فکرش های فوق العاده گرون مسخره ام عسلمون بتونم حتی مایو سرهمی بپوشم چه برسه به بیکینی

 ،یکدفعه خیلی عصبانی کننده شد. چطور جرات کرده؟؟؟ بهش نشون میدم که چقدر حالم خوبه. از درون

کردم. منم میتونم مثل یه نوجوون خام رفتار کنم! به غل غل  ،کشیدمیوقتی که غضب و عصبانیت تیر 

 –پرت کردم ، چرخیدم ، و اتاق رو ترک کردم  تینرگشتم ، برس شونه رو به سمت کریساتاق خواب ب

از سرش محافظت کنه و ورد تا رو که بازوشو باال آ و واکنش برق آساش، صورت شوکه شده  البته قبلش

. ، دیدمش برخورد کرد و بروی تخت پرتاب شدبرس به ساعد  

م گذاشتم ، به سرعت به طوفانی بیرون زدم ، از پله ها سریعا باال رفتم و بروی عرشه قد ،از کابین

ه. باد گرمی روم شدن نیاز دارم. هوا تاریک و مطبوعق راه افتادم. به کمی فضا برای آطرف دماغه قای

رود. فیر لیدی ، وقتی که آرنجامو من و گل کاغدی رو از طرف ساحل میایاس عطر دریای مدیترانه ،

 ،های کوچکی برق و چشمک میزدنه نور، جایی کروی نرده چوبی قرار دادم و به دور دستها در ساحل

روم ، یه نفس شفا دهنده و به آهستگی آروی آب تیره حرکت میکرد. نفس عمیق گرفتم به راحتی و آروم

حضورش پشت سرم شدم. زمزمه کرد : ی شدم. قبل از اینکه صداش رو بشنوم متوجه  

 " تو از دستم عصبانی هستی "

 " نه لعنتی، شرلوک1!!"

                                                             
 کنایه ست 1
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عصبانی؟"" چقدر   

ام . مناسبه نه ؟؟؟" 15، فک میکنم که االن  10تا  1" بین مقیاس   

 " اینقدر عصبانی "

از بین دندون های به هم قفل شده گفتم : هم سورپرایز و هم تحت تاثیر قرار گرفته بود .  

 " آره. رانده شده به طرف یه عصبانیت وحشیانه "

و محتاط نگاه میکرد. از  کت موند، منو با چشمای گشادوقتی که به طرفش چرخیدم و بهش اخم کردم سا

فهمیدم که اون آماده ی این مسئله  ،کردن من انجام نداد چهره اش و بخاطر اینکه هیچ حرکتی برای لمس

 نیست و ناتوان شده. 

برای مطیع کردن من برداری. تو به هدفت تو ساحل  ،" کریستین تو باید دست از تالش یه طرفه ات

اونطور که یادمه" ،کامال موثر رسیدی.  

 کوتاه و ریز شونه اش رو باال انداخت. بهانه گیر و بدخلق زیر لب گفت :

 " خب ، تو دیگه بیکینی ات رو از تنت در نمیاری"

 و این عملی رو که با من انجام داده توجیح میکنه؟؟؟ با خیرگی و هیس وار گفتم :

ونه ایجاد کنی. خب، به هیچ عنوان، نه این مقدار زیاد. این " من دوست ندارم که تو روی بدنم رد و نش

 یه محدودیت دشواره! "

 غرید :

" منم دوست ندارم که تو لباسات رو تو مکان عمومی از تنت در بیاری. اینم برای من محدودیت 

 دشواره!"

 از بین دندون های بهم قفل شده هیس وار گفتم :

من نگاه کن !! "" فک میکنم که ما شروعش کردیم . به   

تاپم رو پایین کشیدم تا بهش باالی سینه ام رو نشون بدم. کریستین چشماش رو از روی صورتم برنداشت 

محتاط و نامطمئن بود. اون عادت نداره که منو اینقدر عصبانی ببینه. میتونه  شو بهم نگاه میکرد. صورت
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این کارش چقدر مسخره ست؟؟ میخوام که  متوجه بشه که با من چی کار کرده ؟؟ میتونه متوجه بشه که

سرش داد بزنم ، ولی اجتناب کردم... نمیخوام بهش بیش از حد فشار بیارم. خدا میدونه که اون بعدا چی 

 کار بکنه.  باالخره آه کشید و کف دستاش رو تسلیم شده باال آورد و ژست مسالمت آمیز به خودش گرفت:

 " باشه "

 صداش دلجویانه ست :

جه شدم "" متو  

 ه ِللویا1 !!!

 " خوبه! "

 دستشو تو موهاش کشید :

 " متاسفم، خواهش میکنم از دستم عصبانی نباش "

بازانه گفتم :ه بهم تحویل داد. سرزنش آمیز و لجباالخره نادم و پشیمون دیده شد... کلمات خودم رو دوبار  

 " تو گاهی مثل یه نوجوون خامی "

رفته بود و اونم اینو میدونست. نزدیک تر اومد و امتحانی دستشو بلند کرد ولی ستیز و ناراحتی از صدام 

 و مو ام رو پشت گوشم فرستاد. نرم تصدیق کرد :

 " میدونم. من کلی مسائل هست که باید یاد بگیرم"

 کلمات دکتر فلن به ذهنم برگشتن ...:

اون کامال این مقطع  نا.آ ،تاس " از نظر احساسی عاطفی کریستین یه نوجوون کم تجربه تازه بالغ شده

بر زده. اون تموم انرژیشو در راه موفقیت در دنیای تجارت گذاشته و اون فراتر از هر سنی رو میان

 انتظاری پیشرفت کرده. دنیای عاطفی و احساسی اون نادیده گرفته شده و عقب افتاده"

آه کشیدم:یخ قلبم کمی باز شد،   

                                                             
 به معنی خدا رو شکر ولی به حالت تمسخر آمیزه 1
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 " جفتمون نیاز داریم "

محتاطانه دستم رو بلند کردم و روی قلبش گذاشتم. یکه نخورد و نلرزید ولی بدنش منقبض شد. دستش رو 

و لبخند خجالت زده اش رو زد:روی دستم گذاشت   

" من تازه فهمیدم که تو قدرت پرتاب و نشونه گیری خوبی داری خانم گری. هیچ وقت فکرشو هم 

تم. تو همیشه منو سورپرایز میکنی "نمیکردم ولی همیشه من تو رو دست کم گرف  

 ابروم رو براش باال انداختم :

مرین نشونه گیری با ِری . من میتونم مستقیم شلیک و یا چیزی رو پرتاب کنم آقای گری. و تو هم " ت

 بهتره که یادت بمونه "

 ریشخند زد :

پتانسیل دار پرتاب شونده  می اشیاخانم گری. و یا مطمئن بشم که تما " تالش میکنم که این کارو بکنم

 مصادره بشن و اینکه تو دسترسی به اسلحه نداشته باشی "

شمام رو براش باریک کردم :منم بهش ریشخند زدم . چ  

 " من مبتکرم "

 زمزمه کرد :

 " هستی "

هاش رو به دورم حلقه کنه. منو به آغوشش کشید و بینیش رو داخل موهام و دستم رو رها کرد تا بازو

 و آشفتگید. منم دستام رو دورش حلقه کردم. نزدیک خودم نگه اش داشتم. و حس کردم که تنش فرو بر

از بدنش در حال خارج شدنه. گفت : ،در حالی که بینیش رو به من میمالوند  

 " بخشیده شدم؟"

 " من چی؟ "

 لبخندشو حس کردم. جواب داد :

 " آره "
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 " همچنین "

اون بوی خوبی میده حاال نوجوون باشه یا و ناراحتیم فراموش شد.  ایستاده تو بغل هم موندیم. دلخوری

باشه. چطور میتونم ازش اجتناب کنم ؟ بعد از چند لحظه پرسید :ن  

 " گرسنه ای؟ "

رم رو روی قفسه سینه اش تکیه داده بودم:و س چشمام رو بسته  

بهم اشتهای خوبی داده. ولی من برای ....اممممم.... فعالیتی که انجام دادیم  " آره. ضعف کرده ام. تموم

 شام لباس مناسبی نپوشیدم"

 مطمئنم شلوار راحتی و تاپم تو سالن غذا خوری کامال ناپسند و ناخوشاینده. 

یه هفته برای ماست. میتونیم هر  ،در ضمن این قایق تفریحی" تو برای من خوب دیده میشی آناستازیا . 

جوری که دوست داریم لباس بپوشیم. بهش مثل روز سه شنبه لباس راحتی1 در رودخونه کودیازر2 نگاه 

 کن. در هر صورت من فک کردم که بروی عرشه غذا بخوریم  "

 " آره . اینکارو دوست دارم "

بوسیدم... یه بوسه ی صادقانه ی منو ببخش.... بعد دست تو دست به طرف جایی که سوپ گاسپاچو3 

 منتظرمون بود برگشتیم.

 

 

 پیشخدمت  دسر کرم برولییر4 رو سرو کرد و مالحظه کارانه عقب کشید. کنجکاو شده پرسیدم :

 "چرا تو همیشه موهای منو میبافی؟ "

                                                             
 کنایه ست مثل رسمی که روز پنجشنبه همه سر کار لباس راحت غیر رسمی میپوشن)جلد دوم( 1
 ناحیه ساحلی فرانسه و ایتالیا در اطراف مدیترانه 2
 سوپ اسپانیایی حاوی روغن و سرکه و گوجه فرنگی و پیاز و سبزیجات خرد شده که خام و سرد میخورند 3
 یه جور شیرینی یا فرنی که بروی اون با یه الیه کارامل و و یا شکر سوخته فشرده درست شده و در دمای اتاق سرو میشود 4
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بود. وقتی که یه قاشق از دسرش شده در نزدیکی هم پشت میز نشستیم ، پای زیرینم دور پای اون پیچیده 

 رو میخواست بخوره مکث کرد و اخم کرد.  آروم گفت :

نمیخوام که موهات به هیچ جایی گیر کنه و برای لحظه ای تو افکارش غرق شد . متفکرانه ادامه داد:"   

 " عادته ، فک میکنم "

بزرگ شدن.  ک چشماش هشیار شدهیکدفعه اخم کرد و چشماش گشاد شدن، مردم  

 میزم . گندش بزنن! چی یادش اومده ؟؟ یه چیز دردناک ، یه خاطره ای از دوران طفولیتش ، حدس

خم شدم و انگشت اشاره ام رو روی لباش گذاشتم:نمیخوام که اونو یاد اون مسائل بندازم.   

 " نه، هیچ مشکلی نیست. نمیخوام که بدونم. فقط کنجکاو بودم "

اهش محتاط ولی بعد از چند لحظه آشکارا ریلکس شد، خیال گبهش یه لبخند گرم اطمینان بخش زدم. ن

بل دیدن بود. به جلو خم شدم و گوشه لباش رو بوسیدم. زیر لب گفتم :راحت شده اش کامال قا  

 " دوستت دارم "

دل آب کن خودشو ، و منم آب شدم: ی و لبخند زد، لبخند خجالت زده  

 " من همیشه عاشقت میمونم کریستین "

 نرم گفت :

" " و منم   

 ابروم رو باال انداختم:

 " حتی با وجود نافرمانیم؟ "

: نیشش باز شد  

 " بخاطر نافرمانیت آناستازیا"

قاشقم رو در داخل شکر سوخته دسر فرو بردم و سرم رو تکون داد. من اصال هیچ وقت این مرد رو 

 درک میکنم؟؟ هوووم... کرم برولییر خوشمزه ست....
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رز  وقتی که پیشخدمت بشقاب دسر خالی شده ما رو برداشت کریستین دستشو برای بطری شراب مارک

و جام هامون رو دوباره پر کرد. چک کردم که تنها باشیم :دراز   

 " جریان دستشویی نرفتن چی بود ؟؟"

 لبخند نصفه نیمه ای زد :

 " واقعا میخوای بدونی؟ "

 چشماش از برق هرزه گونه ای که زدن سرخوش شدن. 

الزمه که بدونم ؟" "  

رو تجربه میکنی آنا" م شدیدتری، ارگاسکه مثانه پُر تر باشه  " هر چقدر  

 قرمز شدم :

 " اوه که اینطور "

گاه و پر از علم و دانش دیده میشد . ، کامال آ گندش بزنن! این خیلی چیزا رو توضیح میده. نیشش باز بود

 من هیچ وقت به گرد پای آقای کاردان سکس میرسم؟؟؟ 

 " آره. خب.... "

رش رو دلسوزانه تکون داد :ناامیدانه سعی میکردم که موضوع رو تغییر بدم. س  

 " دوست داری باقی شب رو چی کار کنی؟ "

و میخوای کریستین. دیدگاهها و چیزی که تزد. هر  فیربه یه سمت کج کرد و یه لبخند یکط سرش رو

 تئوری های خودتو دوباره تست کنی؟  شونه ام رو باال انداختم. زیر لب گفت :

ام چی کار کنم "من میدونم که میخو"   
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 جام شرابش رو برداشت ، بلند شد و دستشو به سمت من دراز کرد :

 "بیا "

دستش رو گرفتم و منو به سالن اصلی هدایت کرد. آی پدش بروی بلندگو روی گنجه قرار داشت. 

 روشنش کرد و آهنگی رو انتخاب کرد. منو به آغوشش کشید:

 " باهام برقص "

 " اگر درخواست میکنی "

نم گری"" درخواست میکنم خا  

ع به حرکت ریستین با نیش باز نگام کرد و شرو؟؟ کریتم التینهیه ملودی طناز و ریتم داری شروع شد . 

رخوند. د، پاهام رو از روی زمین بلند و منو با خودش دور سالن چکر  

شروع به آواز خوندن کرد. آهنگشو میشناسم ولی نمیتونم دقیقا  ،صدای یه مرد مثل کارامل گرم آب شده

بفهمم کیه. کریستین منو به سمت پایین و عقب خم کرد و منم سورپرایز شده جیغ کشیدم و ریز خندیدم. 

 لبخند زد، چشماش پر از حس شوخ طبعی هستن. بعد منو باال کشید و زیر دستش چرخوند.  گفتم :

مثل اینه که انگار من میتونم برقصم " " تو خیلی خوب میرقصی.  

ر اینه که داره به اون زن با خودم فک کردم که این بخاطلبخند مرموزانه ای بهم زد و هیچی نگفت. و 

اون میکنه... خانم رابینسون، زنی که بهش آموزش داده که چطور برقصه.... و چطور بکنه. فکر  رفک

دیگه بهش اشاره ای نکرده و تا جایی  شکریستین از زمان تولدچندین وقته که به ذهنم نیومده بود .  زن

واقعا معلم  زن گاه فک کردم باید اینو قبول کنم ... اونناخودآکه من میدونم رابطه تجاری اونا تموم شده. 

 خوبی بوده. 

 دوباره منو کوتاه پایین خم کرد و بوسه ی سریعی به لبام زد . زیر لب گفتم :

تو تنگ میشه " " من دلم برای عشق  

 متن آهنگ رو بازگو کردم.  گفت :

دلتنگی برای عشقت حس میکنم "احساس  " من فراتر از   
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گوشم نرم گفت و باعث شد از هوش برم . آهنگ تموم شد و  منو چرخوند و این کلمات رو تودوباره 

رفته بود و منم  کریستین خیره به پایین نگام میکرد. چشماش شرور و درخشان بودن و تموم شوخ طبعی

 یکدفعه بی نفس شدم.  زمزمه کرد :

 " باهام بیا تو تخت  "

و این یه استدعا قلبی بود که قلبم رو فشرد. کریستین تو منو از زمانی که گفتم آره داری... دو هفته و نیم 

د  پیش... ولی میدونم که این روش عذر خواهی و اطمینان بخشی به خودش هست که همه چیز بین ما بع

 از دعوا و ستیزی که داشتیم، خوبه. 

روی آب به روی سقف و درخشش از وقتی که بیدار شدم ، خورشید از پنجره به درون کابین میتابید 

ینده من در آستین رو ندیدم. خودم رو کش و قوس دادم و لبخند زدم. هوووم....یکابین منعکس میشد. کر

روز دیگه ای خواهم داشت.  ،هم و مسالمت آمیز روبازگشت سکس مجازات گونه و بدنبال اون سکس ب

به تخت با دو تا شخص متفاوت در شگفتم... یکی کریستین عصبانی و یکی کریستین شیرین که  رفتناز 

ت انتخاب کنم که کدوم رو یمیگه بزار به طریقی که میتونم درستش کنم. سخته که بین این دو شخص

 بیشتر دوست دارم. 

ت دستشویی رفتم. در رو باز کردم. کریستین رو داخل دستشویی در حال شیو کردن، بلند شدم و به سم

چرخید و ذوق زده نگام کرد. اصال برهنه به غیر از حوله ای که دور کمرش پیچیده شده بود ، دیدم. 

خودش تنها دراتاقی باشه اگر کریستین هیچ وقت  ،ناراحت نشده بود که مزاحمش شدم. قبال متوجه شدم که

ش هشیار کننده ست و منم کسی نیستم که بخوام درموردش شرح و دلیل و چرایی ادر رو قفل نمیکنه.... 

 بسطی بدم. 

 گفت :

 " صبح بخیر خانم گری "

 حال خوبش ساطع میشد. با نیش باز در حالی که به شیو کردنش نگاه میکردم گفتم :

تو بخیر " " صبحِ   

م. چونه اش رو باال گرفت و زیرش رو شیو کرد . یه دنش ااه کردن بهش موقع اصالح کرمن عاشق نگ

گاه عمل اونو آینه وار انجام میدم. لب من متوجه شدم که منم دارم ناخودآ د وعمدی انجام دا هتماس طوالنی
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مثل خودش پایین کشیدم.  ،باالییم رو موقعی که میخواست گودی باالی لب و زیر بینیش رو شیو کنه

زد. نصف صورتش هنوز در زیر کف مخصوص اصالح بود. پرسید : چرخید و بهم ریشخند  

 " از نمایش لذت میبری؟ "

 اوه کریستین، من میتونم ساعت ها تو رو نگاه کنم. زیر لب گفتم :

 " یکی از تموم موارد مورد عالقه ام هست "

د :الحش رو بهم مالید. بدجنسانه زمزمه کرم شد و سریع بوسیدم ، کف مخصوص اصو اونم خ  

 " دوباره برات انجامش بدم ؟؟"

 دسته تیغ رو باال گرفت. لبامو بهم فشار دادم و گفتم :

 " نه "

 تظاهر به اوقات تلخی کردم :

 " دفعه دیگه وکس میکنم "

یاد لذت کریستین تو لندن ، وقتی که فهمید زمانی که تو یکی از جلساتی در اونجا بود، من موهای قسمت 

کنجکاوی شیو کردم ، افتادم. البته که من این کارو برای آقای استاندارد باالی شرمگاهیم رو از سر 

 سختگیر انجام ندادم...

 

 

 

 کریستین تشر زد:

 " تو چی کار کردی؟! "
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نتونست حس وحشت و سرگرمیش رو پنهون کنه. بروی تخت سوئیت هتل برونز، نزدیک خیابان 

پیکادیلی1 ، نشست، چراغ خواب روی پاتختی رو روشن و به طرف پایین بهم نگاه کرد. دهنش شبیه 

اق تخت که به رنگ ات یکه خورده باز مونده بود. باید نیمه شب باشه. به اندازه رنگ مالفه« او» حرف 

ونه ببینه. دستام رو بریشمی ساتنم رو پایین بکشم تا نتسرخ شدم و سعی کردم که لباس خواب ا ،بازی بود

 گرفت و متوقفم کرد:

!"" آنا  

 " من ... اممم....  شیو کردم "

 " میتونم اینو ببینم. چرا ؟"

 نیشش تا بنا گوش باز بود. صورتم رو با دستام پوشوندم. چرا اینقدر شرمنده ام؟؟ 

 " هی "

 صداش نرم بود . دستام رو از صورتم جدا کرد :

 " قایم نشو "

 لبش رو گاز میگرفت تا نخنده:

 " بهم بگو. چرا ؟ "

ول و شاد میرقصیدن. چرا اون فک میکنه که این خنده داره؟؟؟ چشماش شنگ  

 " بهم نخند "

 گفت :

 " من بهت نمیخندم. متاسفم، من .... خوشحال شدم "

 " اوه ... "

 " بهم بگو. چرا ؟"

                                                             
 در شهر لندن 1
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 نفس عمیق گرفتم:

دوش گرفتم و یاد تموم قوانینت افتادم " رفتم " امروز صبح بعد از اینکه به جلسه رفتی ، من  

کرد. پدید شد و من رو محتاطانه نگاه پلک زد. شوخ طبعی از صورتش نا  

کردم و تیک میزدم که چه احساسی در موردشون دارم و یاد سالن زیبایی می" و دونه دونه بررسی 

افتادم. و فک کردم ... این چیزی هست که تو دوست داری . من اونقدر شجاع نبودم که از وکس استفاده 

 کنم "

خر تبدیل به زمزمه ی آرومی شد. بهم خیره نگاه میکرد، چشماش برق میزدن.... این سری نه صدام درآ

 با خنده به کار احمقانه ام ، بلکه با عشق. 

 نفس گرفت :

 " اوه آنا "

 خم شد و نرم بوسیدم. در مقابل لبام زمزمه کرد:

 " تو منو مسحور کردی "

 و دوباره بوسیدم ، صورتم رو با جفت دستاش گرفت. 

باال نگه داشت. شوخ طبعی بعد از گذشت لحظاتی نفس گیر،عقب کشید و روی یک آرنج خودشو 

 برگشته:

 " فک میکنم که بهتره یه بررسی دقیق و کامل از کاری که کردی انجام بدم خانم گری "

 " چی؟؟ نه "

دم، ناحیه اخیرا جنگل زدایی شده ام رو محافظت کردم. داره شوخی میکنه!! خودم رو پوشون  

 " اوه نه ، اینکارو نمیکنی آناستازیا "

و کنار زد ، چابکانه جابجا شد و برای همین بین پاهام قرار گرفت و دستام رو دو طرف دستام رو گرفت 

شن و به کی رو روخت که میتونست هر چیز خشبدنم میخکوب شده نگه داشت. بهم یه نگاه سوزاننده اندا
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آتیش بکشونه ، ولی قبل از اینکه شعله ور بشم خم شد و لباش رو بروی شکم برهنه ام به سمت پایین به 

 طرف سکسم کشید. در زیرش به خودم پیچیدم ، بی میل تسلیم سرنوشتم شدم. 

 " خب ، چی اینجا داریم؟ "

اشت ، زد ، بعد چونه ی ته ریش کریستین بوسه ای به محلی که تا امروز صبح موهای شرمگاهی د

 دارش رو روش کشید. تشر زدم :

 " آی! "

گفت :دن ، پر از آرزوی شهوتناک بودن .. چشمای کریستین به من میخ شواو.... خیلی تحریک پذیر شده  

 " فک میکنم که مقداریش رو ندیدی و غافل شدی"

 و به آرومی دقیقا بخش زیرین رو کشید . گفتم :

ی "" اوه... لعنت  

عمل دخالت آمیز بی پرده و موشکافانه اش باشه.  اتمام ،شامیدوارم که این کار  

 " یه ایده دارم "

برهنه از تخت پایین پرید و به سمت حموم رفت. چی کار میخواد بکنه ؟؟ چند لحظه بعد برگشت . یه 

راهش آورد. آب لیوان آب ، یه ماگ دسته دار ، تیغم ، برس مخصوص شیو اش ، صابون و یه حوله هم

 ، برس ، صابون و تیغ رو روی پاتختی گذاشت و به من نگاه کرد ، حوله رو نگه داشت.

لی محکم بست و پایین گذاشت و از صند رو  اش گاهم کتاب کلیات آثار چارلز دیکنزنه ! ذهن ناخود آاوه 

 دسته دارش بلند شد و دستاش رو به کمرش زد. جیغ جیغ کنان گفتم :

، نه !"" نه ، نه   

" خانم گری، اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشه پس باید به طور تمام و کمال انجامش داد. لگنت 

 رو بگیر باال "

تابستونی بودن.  هخاکستری گرمِ  چشماش طوفانِ   

 " کریستین ! تو منو اصالح نمیکنی "
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 سرش رو به یه طرف کج کرد :

 " چرا نه ؟"

  !قرمز شدم... واضح نیست ؟؟

 " بخاطر اینکه .... فقط خیلی .... "

کرد :زمزمه   

ولع نزدیکی و صمیمیت با تو رو دارم... اینو میدونی. در ضمن ، بعد من " خصوصی و شخصیه؟؟ آنا، 

نت رو از خودت دب از االن اینقدر بهم سختگیر نباش. و من این قسمت ،از کارهایی که ما با هم کردیم

 بهتر میشناسم"

گاه میکردم. با تموم تکبر و خود بزرگ بینیش.... این حقیقت داره. اون درست میگه کپ کرده بهش ن

 ولی بازم .... 

 " این اشتباهه "

دام بهانه گیر و نق نق کنان بود.ص  

 " این اشتباه نیست .... این هاته "

 هات ؟؟ واقعا ؟؟ 

 " این تو رو تحریک میکنه ؟؟"

سخر آمیز از بینیش بیرون داد :محذف کنم. هوا رو ت نتونستم حیرت و بهت زدگی رو از تو صدام  

 " واضح نیست ؟"

 به آلت تحریک شده اش نگاه کرد. زمزمه کرد :

 " من میخوام اصالحت کنم "

نباشم ببینمش.  روهام رو روی صورتم انداختم تا مجباوه ، چه بدبختیه .... به پشت دراز کشیدم ، بازو 

لگنم رو بلند میکردم گفتم : حالی کهدر   
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 " اگر این تو رو خوشحال میکنه کریستین ، پس انجامش بده. تو خیلی عجیب غریبی1 "

تاد . داخل کشاله رونم رو بوسید:حوله رو به زیرم فرس  

 " اوه عزیزم، چقدر تو درست میگی "

د شنیدم ، بعد رو وقتی که برس مخصوص شیو رو داخل آب کرده بو آب شلپ شلپ هم خوردنصدای 

داخل ماگ چرخوند . مچ پای چپم رو گرفت و پاهام رو باز کرد و وقتی که بین پاهام نشست تخت پایین 

زیر لب گفت :رفت .   

اقعا االن دوست دارم که ببندمت"" و  

 " قول میدم تکون نخورم "

 " خوبه "

. آب داخل لیوان باید داغ  نفسم منقطع شد. گرمه ،وقتی که برس کفی رو روی استخوان شرمگاهیم کشید

 باشه. کمی به خودم لولیدم ، قلقلکم میداد .... ولی خوشایند بود.  کریستین سرزنشم کرد :

 " تکون نخور "

 و برس رو دوباره مالید. شرورانه ادامه داد :

 " وگرنه میبندمت "

بر میداشت پرسیدم :لرزش شیرینی از ستون مهره هام به سمت پایین رفت . امتحانی وقتی که تیغ رو   

 " قبال این کارو کردی؟ "

 " نه "

 " اوه خوبه "

 نیشم باز شد .

ه خانم گری "" یه تجربه اولیه دیگ  

                                                             
 کلمه استفاده شده ی عجیب غریب  در اینجا به طور ویژه در امور جنسی هست  1
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 "  هوووم. من اولیه ها رو دوست  دارم "

 " منم. خب شروع کنیم "

 و با نرمی و لطافتی که سورپرایزم کرد ، تیغ رو بروی پوست حساسم کشید . حواس پرت گفت :

تکون نخور ""   

و میدونم که شدیدا تمرکز کرده. چند دقیقه قبل از اینکه حوله رو بگیره و تمام کف اضافی رو از روی 

 پوستم پاک کنه طول کشید. متفکرانه گفت :

 " بفرما .... حاال مورد پسند تر شد "

سین کنه، بهش و من باالخره دستام رو بلند کردم و در حالی که عقب نشسته بود تا کار خودش رو تح

 نگاه کنم . پرسیدم :

 " خوشحالی؟ "

 صدام خش دار بود . 

 " خیلی "

 بدجنسانه نیشش باز شد و آروم یه انگشتش رو واردم کرد...

 

 

 گفت :

 " ولی اون کار سرگرم کننده بود "

 چشماش بهم ریشخند میزدن. 

 " برای تو شاید "

... اون کار... تحریک کننده بود. سعی کردم که بهش اخم کنم ... ولی اون راست میگه.  

 " اونطوری که یادم میاد پیامد بعدش بسیار راضی کننده بود "



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 84  
 

پایین نگاه کردم. آره بود ...  به طرف کریستین به کار شیو کردن صورتش برگشت . سریعا به انگشتام

ه. هیچ ایده ای نداشتم که عدم وجود موهای شرمگاهی میتونه چنین تفاوتی رو ایجاد کن  

" هی... فقط دارم سر به سرت میزارم. این کاری نیستش که شوهرهای به طرز ناامید کننده ای عاشق ، 

" برای همسراشون انجام میدن ؟؟  

کریستین چونه ام رو باال داد و بهم نگاه کرد ، چشماش یکدفعه  وقتی که سعی میکرد چهره ام رو بخونه 

 پر از دلواپسی شدن. 

فی و جبرانه . گفتم :هوووم.... زمان تال  

 " بشین "

مسخ شده  و خیره موند ، متوجه نمیشد. به طرف تنها صندلی سفید رنگ داخل حموم هلش دادم. فلج

بهم اخطار داد : ،نشست و تیغش رو ازش گرفتم. وقتی که متوجه نیتم شد  

" آنا "   

 به جلو خم شدم و بوسیدمش. زمزمه کردم :

 " سرت رو بده عقب "

 تردید کرد. 

 " هر چی عوض داره گله نداره آقای گری "

ناباور و تفریحانه پرسید : .محتاطانه بهم خیره موند  

 " میدونی داری چی کار میکنی؟؟"

بی شتاب تکون دادم.سعی میکردم تا جای ممکن نگاهم جدی  و ولوم صداش پایین بود. سرم رو آروم

عد تسلیم شده سرش رو عقب کشید. ب و باشه. چشماش رو بست و سرش رو تکون داد  

، کش و گندش بزنن، داره اجازه میده که من اصالحش کنم. ضمیر درونم دستاش رو باز و بسته کرد

د . ابتدا دستم رو داخل رو بهم قفل کرد و به سمت بیرون و باال کشید و نرمش داقوس داد ، انگشتاش 

ابت نگه اش دارم. چشماش رو محکم بست و در دار پیشونیش فرو بردم و محکم گرفتمش تا ثموهای نم
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حالی که نفس میگرفت لباش از هم فاصله گرفتن. خیلی آروم تیغ رو از پایین گردنش به سمت باال تا 

کریستین نفسش رو  از زیر کف مخصوص اصالح نمایان شد.تی از پوستش مروی چونه اش کشیدم ، قس

 بیرون داد. 

زنم ؟"" فک کردی که میخوام بهت آسیب ب  

 " من هیچ وقت نمیدونم که تو قراره چی کار کنی  آنا، ولی نه .... نه از قصد "

دوباره تیغ رو روی گردنش گذاشتم و به سمت باال کشیدم، مسیر عریض تری رو از کف اصالح 

 پاکسازی کردم. 

 " من هیچ وقت از قصد به تو آسیب نمیزنم کریستین "

یغ رو از روی گونه اش از جلوی گوشش آروم پایین میکشیدم بازو چشماش رو باز کرد و در حالی که ت

 هاش رو بدورم حلقه کرد . گفت :

 " میدونم "

کنم. دو بار دیگه هم تیغ رو کشیدم و کارم  سرش رو کج کرد تا من راحتر بتونم باقی گونه اش رو شیو

 تموم شد. مغرورانه نیشم باز شد :

نشد " " تموم شد. و یه قطره خون هم ریخته  

باالی رونم رفت و منو به آغوشش کشید و واسه به دستش رو بروی پام باال کشید برای همین لباس خوابم 

باالی بازوش ثابت  دنش قرار گرفتم. خودم رو با دستام با گرفتنهمین با پاهای باز شده به دو طرف ب

 کردم. اون واقعا بدن عضله ای داره . 

ببرم ؟"" میتونم امروز تو رو جایی   

 " نمیریم آفتاب بگیریم ؟ "

 ابروم رو کنایه آمیز باال انداختم. لباش رو مضطرب لیس زد :

گیریم. فک کردم که شاید تو کار دیگه ای رو ترجیح بدی" فتاب نمی" نه.  امروز آ  
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 " خب، از اونجایی که تو منو با کلی کبودی احاطه کردی و موثر همه چیز رو خفه کردی ، حتما ، چرا

 که نه ؟"

 خردمندانه تصمیم گرفت که لحن صدای من رو نادیده بگیره :

هایی که خوندم ارزشش رو داره که بریم ببینیم. پدرم پیشنهاد داده که " باید با ماشین بریم ولی با چیز

تا گالری اونجا هستش. فک د حتما بریم. یه شهر کوچیک روی تپه به اسم سنت پاول دی ِونس هست. چن

چند تا نقاشی و مجسمه، اگر چیزی رو که دوست داشتیم پیدا کردیم، برای خونه ی جدیدمون  کردم که

 بخریم."

گندش بزنن. به عقب رفتم و نگاش کردم . آثار هنری.... میخواد آثار هنری بخره. من چطور میتونم آثار 

 هنری بخرم؟؟؟ پرسید :

 " چیه ؟"

ن "" من هیچی در مورد آثار هنری نمیدونم کریستی  

 شونه اش رو باال انداخت و مهربون بهم لبخند زد :

 " ما فقط چیزی رو که دوست داریم میخریم. این که قرار نیست سرمایه گذاری باشه "

 سرمایه گذاری؟؟ خدایا ...  دوباره گفت :

 " چیه ؟؟"

 سرم رو به دو طرف تکون دادم. 

ه گرفتیم... ولی هیچ ضرری تو نگاه کردن وندتا طراحی معمار گ" ببین، میدونم که چند وقت پیش چن

"ست و شهرش هم قدیمی و باستانیهنی  

اوه معمار... باید به من اون زن رو یادآوری میکرد... جیا ماتئو ، دوست ایلیوت ، کسی که برای 

گزما کریستین رو احاطه کرده بود. کریستین در آسپن کار انجام داده . در زمان مالقاتمون مثل جوش و اِ   

 کریستین تشر زد :

 " باز چیه ؟؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 87  
 

 سرم رو به دو طرف تکون دادم. اصرار کرد :

 " بهم بگو "

چطور بهش بگم که از جیا خوشم نمیاد؟؟ این حسم غیر منطقی و نامعقوله. نمیخوام که تبدیل به یه همسر 

 حسود بشم. آه کشید :

 " تو هنوز از کاری که دیروز باهات کردم عصبانی نیستی که؟؟"

 صورتش رو بین سینه هام مالوند. گفتم :

 " نه ، گرسنه ام "

کامال میدونستم که این حرفم حواسش رو از این مسیر پرسش و سوال پرت میکنه. منو از آغوشش جدا 

 کرد و ایستاد :

 " چرا نگفتی؟؟ "

 

 

ش ق خویه شهر کوچیک باستانی ، مستحکم و بروی تپه ست، یکی از بهترین مناط ،سنت پاول دی ونس

شده با  . بازو در بازوی کریستین قدم زنان از خیابان باریک سنگفرشمنظره ای که تا حاال درعمرم دیدم

رو  نمیتونم تفاوتی –میرفتیم. تیلور و گستون یا فیلیپ  هرجیب پشتی شورتک کریستین بود رادستم که د

که سه تا مرد ، یکی با  جایی پر درخت، میدوناز  پشت سرمون می اومدن .  –بینشون تشخیص بدم 

 داشتن یه کاله سنتی پشمی با وجود گرمایی که بود ، در حال بازی بوِلی1 بودن ، رد شدیم. 

اینجا توسط توریست ها خیلی شلوغ شده ولی در زیر بازوی کریستین احساس راحتی داشتم. کلی چیز 

هم ه درایی که فواره های سنگیبرای دیدن وجود داره... کوچه های کوچیک ، گذرگاهایی که به حیاط ه

ای دلربای مختلفی های باستانی و بوتیک ها و مغازه هشتن ختم میشدن ، مجسمه ها و پیکرپیچیده ای دا

 که اونجا بودن ...

                                                             
 یه نوع بازی که در اون توپ های بزرگ و سنگینی رو پرت میکنن که تا جایی که میشه به توپ کوچیک هدفی که قرار دادن، نزدیک بشه  1

 Boules 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 88  
 

در گالری اول، کریستین حواس پرت به نقاشی اروتیکی که مقابلمون بود نگاه میکرد، دسته عینک 

یه زن برهنه در وضعیت های  –خلبانی اش رو آروم میمکید. آثار مختلف دیگه ای از فلورانس دی ال 

وجود داشت. ناراضی گفتم : –مختلف   

 " چیزی نیست که تو ذهنم فک میکردم"

دراور کریستین پیدا کردم بیوفتم. در عجبم که کریستین  یکه یاد عکسهایی که تو کشو اونا باعث میشن

 اصال اونا رو نابود کرده  یا نه. کریستین گفت :

 " منم همینطور "

کرد. دستم رو گرفت و به سمت مغازه هنری دیگه ای رفتیم. همینطوری با خودم فک با نیش باز نگام 

از منم عکس بگیره .... ضمیر درونم دیوانه وار سرش رو مثبت تکون  کردم که بهتر نیست اجازه بدم

 داد. 

گالری بعدی از یه نقاش زن ، یه متخصص هنر تمثیلی بود.... تصاویر میوه ها و سبزیجات به صورت 

 زوم شده و با رنگ های شاد و براق . 

 " از اونا خوشم میاد "

 به سمت سه تا نقاشی از فلفل سبز اشاره کردم:

موقع خرد کردن سبزیجات، تو اپارتمانم میاندازن "، اونا منو یاد تو "    

مچاله  ،تا سرگرمی اش رو پنهون کنه ،ولی موفق نشد ،ه سعی میکردکریز خندیدم. دهن کریستین وقتی 

 شد. گفت :

ند بودم. و در هر صورت ... "" فک کردم که اون کارو به خوبی انجام دادم. فقط یکذره کُ   

آغوشش کشید: منو به  

س پرت کن بودی. میخوای کجا بزاریشون ؟"ا" تو خیلی حو  

 " چی رو ؟"

 کریستین بینیش رو به گوشم مالوند :
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 " نقاشی ها رو ... کجا میخوای نصبشون کنی؟ "

 الله گوشم رو گاز گرفت و احساسش رو تو کشاله رون هام حس کردم. زیر لب گفتم :

  " تو آشپزخونه "

ده خوبیه خانم گری "" هووووم ، ای  

. گندش بزنن!! با نفس بریده شده گفتم :هزار یورو بود 5دوم از نقاشی ها به قیمتش نگاه کردم. هر ک  

 " اونا خیلی گرونن! "

 " خب؟ "

 دوباره بینیش رو بهم مالوند :

 " بهش عادت کن آنا "

کرده نگاه میکرد قدم زنان منو رها کرد و به سمت میز، جایی که خانمی تماما سفید پوشیده بهش کپ 

هزار یورو... خدایا!  5رفت. میخوام که چشم غره برم ولی توجهم رو دوباره به نقاشی ها برگردوندم.   

ای که حومه شهر سنت پاول استراحت میکردیم. منظره نهارمون رو خوردیم و با خوردن قهوه در هتل دِ 

وشیده شده از آفتاب گردون یه منظره ی چهل خیره کنندهست. تاکستان و زمین های پ رو احاطه کرده

 ئین کرده و خونه های پاک و کوچیکتیکه رو برامون به وجود آورده ، اینجا و اونجا پخش شده و تز

، رو تمام جاها تا دریا تن. یه روز صاف و زیبا که میتونستیمقرار داش ونروستایی کشاورزی هم در بینش

ببینیم. کریستین افکارم رو مختل کرد . زیر لب گفت:که به وسعت افق کم حال میدرخشید،   

 " ازم پرسیدی که چرا موهاتو میبافم "

 لحن صداش هشیارم کرد. به نظر ... گناهکار دیده میشد. 

 " آره "

 اوه لعنتی... 

" اون فاحشه هروئینی به من اجازه میداد تا با موهاش بازی کنم ، فک میکنم. نمیدونم که این یه خاطره 

و یا یه رویاست " ست  
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که مثل  یاه میکرد ، چهره اش قابل خوندن نبود. قلبم به دهنم پرید. من موقعواو! مادر اصلیش... بهم نگ

 االن هیچی نمیگه چی باید بگم ؟؟ 

 " من دوست دارم که با موهام بازی کنی "

نگاه میکرد : صدام دودل بود. منو نامطمئن  

 " دوست داری؟ "

 " آره "

ته. دستش رو گرفتم :این واقعی  

اصلیت رو دوست داری کریستین "" من فک میکنم که تو مادر   

 چشماش گشاد شدن ، بی حس بهم خیره موند، هیچی نگفت. 

گندش بزنن... بیش از حد پیش رفتم ؟؟ یه چیزی بگو پنجاه... خواهش میکنم. ولی مصمم ساکت موند ، 

ظر گم شده نعمیقا بهم خیره موند . به  ،پیدا میکردوقتی که سکوت بینمون کش  ،با چشمای خاکستریش

 دیده میشد. 

 پایین، به دست خودش و من نگاه کرد و اخم کرد. زمزمه کردم :

 " یه چیزی بگو "

بخاطر اینکه دیگه نمیتونستم سکوت بینمون رو تحمل کنم. سرش رو به دو طرف تکون و نفسش رو 

 عمیقا بیرون داد :

 " بیا بریم "

رها کرد و ایستاد. چهره اش گارد گرفته بود. من پا فراتر گذاشتم؟؟ هیچ ایده ای ندارم. قلبم فرو دستم رو 

نه دوم رو انتخاب کردم و وظیفه شناسانه به یریخت و نمیدونم که حرفی بزنم و یا فقط رهاش کنم. گز

 دنبالش از رستوران خارج شدم. 

دستم رو گرفت : ،در خیابون باریک دوست داشتنی  

کجا میخوای بریم؟" "  
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حرف میزنه!! و از دست منم عصبانی نیست... خدا رو شکر. با خیال راحت شده نفسم رو بیرون دادم و 

 شونه ام رو باال انداختم:

 " من فقط خوشحالم که تو هنوز باهام حرف میزنی "

 آروم گفت :

تموم شده . پایان یافته " " تو میدونی که من دوست ندارم در مورد اون مزخرفات صحبت کنم. همه چی  

نه کریستین، تموم نشده.... فکرش ناراحتم کرد و برای اولین بار با خودم فک کردم که آیا هیچ وقت تموم 

من . میخوام که عوضش کنم ؟؟ نه ، نه واقعا ...  ی میشه... اون همیشه پنجاه سایه میمونه.... پنجاه سایه

زیبایی اسیر یر چشمی نگاهش کردم ، لحظه ای حساس کنه. زعشق رو ا ،فقط به اندازه ای میخوام که

که  شبدنش نیستنده و این فقط صورت بسیار بسیار اغوا کنکننده اش رو تحسین کردم... اون مال منه. و 

روح  ،منو مسحور کرده ، چیزی که در پشت این کمال هست منو جذب کرده ، منو صدا میزنه....

 شکننده و آسیب دیده اش هست...

نصف محتاط و کامال سکسی اش رو انداخت بعد منو  ،م شدهربهم اون نگاه به سمت پایینش، نصف سرگ

به زیر بازوش کشید و راهمون رو از بین توریست ها به سمت جایی که فلیپ/ گستون ماشین وسیع و 

تادم، رفتیم. دستم رو به جیب پشتی شورتک کریستین دوباره فرس بود، جادار مرسدس رو پارک کرده

، بدون هست که مادرش روساله ای  4سپاس گذار شدم که عصبانی نیست. ولی ، صادقانه ، کدوم بچه ی 

؟؟ عمیق آه کشیدم و محکمتر بغلش کردم.  ، دوست نداشته باشهتوجه به اینکه اون چقدر مادر بدی بوده

ک کردم که اونا غذا میدونم که در پشت سرمون گروه امنیتی دزدکی به دنبالمون بودن و با خودم ف

 خوردن یا نه...

کریستین در مقابل مغازه کوچیک جواهر فروشی ایستاد و به ویترین نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد. 

دست آزادم رو گرفت و شصت دستش رو در طول خط محو دور مچ دستم که رد دستبند بود کشید و 

 بررسی اش کرد. بهش اطمینان دادم :

 " درد نمیکنه "
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د و شورتکش در اومد . اون دستم رو هم گرفت و کشیپشتی چرخید و برای همین دست دیگه ام از جیب 

، رد قرمز اُمگایی که صبح روز اولی که در لندن بودیم بهم داده بود مچ دستم رو چک کرد. ساعت طال

روی ساعت هنوز باعث میشد ضعف کنم...ی وشونده بود. نوشته دور مچ دستم رو پ  

 

ازیاآناست  

 تو بیشتِر منی

 عشقمی، زندگیمی

 کریستین

 

باشه. رد کمرنگ قرمز مچ دستم  کینجاهی ، شوهرم میتونه خیلی رمانتبا وجود همه چیز ، تموم مسائل پ

، چونه ام رو با میتونه گاهی خیلی وحشی باشه. دست چپم رو رها کرد  رو نگاه کردم . و در عین حال

موشکافانه بررسی کرد، چشماش رنجیده و آشفته بودن. تکرار کردم :انگشتاش باال داد و صورتم رو   

 " درد نمیکنن "

 دستم رو به سمت لباش برد و بوسه ای نرم و عذر خواهانه داخل مچ دستم زد. گفت :

 " بیا "

 منو به داخل مغازه برد. 

 

 

 " بگیر "

ار ظریف تراشیده و طراحی شده رو که خریده بود به طرفم گرفت. عالی و بسی ای کریستین دستبند طال

بود، ریسمان تزئین شده ای به شکل گل های کوچک به همراه الماس کوچیکی در وسطشون داشت. به 

هزار  30دور مچ دستم بست، عریض و مثل دستبند آهنی بود و رد قرمز رو میپوشوند. قیمتش حدود 
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رانسوی با فروشنده میکرد رو نمیفهمیدم. یورو بود ، فک کنم ، با این حال من خیلی صحبتی که به زبان ف

 من تا حاال هیچ چیزی رو به این گرون قیمتی دستم نکرده بودم.  نرم گفت :

 " بفرما. حاال بهتر شد "

 زمزمه کردم :

 " بهتر؟ "

 خاکستریش نگاه کردم ، آگاه بودم که فروشنده الغر به ما با نگاه حسود و به چشمای روشنِ  

  ناراضی نگاه میکنه.

  " من به این نیازی ندارم"

رو میگرفت و  ر رو که از پنجره بوتیک میتابیددستم رو تکون دادم و دستبند جابجا شد . نور بعد از ظه

بروی دیوارهای مغازه ساطع میکرد. با خلوص تمام گفت: ،از الماس ها رو رنگین کمون کوچیکی  

 " من نیاز دارم "

د ها ؟ مادر اصلیش؟ چرا؟؟ چرا اون به این نیاز داره ؟  احساس گناه میکنه ؟ در مورد چی؟ کبودی و ر 

 اعتماد نکردن به من ؟؟ اوه پنجاه . زمزمه کردم :

" نه کریستین نیاز نداری. تو تا همین االنم خیلی چیزا به من دادی. یه ماه عسل جادویی ، لندن ، پاریس ، 

 کودیازر.... و خودت. من خیلی دختر خوش شانسی ام "

 چشماش نرم شدن :

 " نه آناستازیا. من مرد خیلی خوش شانسی ام "

 " ممنونم "

روی پنجه پاهام بلند شدم ، دستام رو دور گردنش حلقه کردم و بوسیدمش.... نه بخاطر اینکه بهم یه  

بلکه بخاطر اینکه مال منه.  ،دستبند داده  
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نگاه  ،براق ه زمین های پر از آفتاب گردونِ وقتی که به داخل ماشین برگشتیم کریستین تو فکر بود ، ب

فک کنم  –چرخیده بودن. یکی از دو قلو ها  ،نرم و مالیم بعد از ظهر میکرد ، جهتشون به سمت آفتابِ 

در حال رانندگی کردن بود و تیلور هم جلو در کنارش نشسته بود. کریستین در مورد یه  -گستون باشه

فتم ، فشار اطمینان بخشی بهش دادم. قبل از اینکه دستم رو رها چیزی عمیقا تو فکر بود. دستش رو گر

کنه بهم نگاه کرد و بعد دستش رو روی زانوم نوازش وار کشید. من یه دامن کوتاه کلوش آبی سفید و یه 

تنمه.  ،اندامی آبی ای بلوز آستین حلقه  

پایین رون پام حرکت کنه. با کریستین مکث کرد ، و نمیدونم که دستش میخواد به سمت باالی رونم و یا 

چشم انتظاری از لمس نرم انگشتاش منقبض شدم و نفسم گرفته شده. میخواد چی کار کنه ؟؟ انتخاب کرد 

که پایین بره ، یکدفعه مچ پام رو گرفت و پام رو به طرف آغوشش کشید. چرخیدم و برای همین به 

 طرفش در صندلی عقب ماشین قرار گرفتم. 

م میخوام "" اون یکی رو ه  

مضطرب به تیلور و گستون که نگاهشون ثابت به جاده بود نگاه کردم و پای دیگه ام رو هم در آغوشش 

 شگذاشتم. چشماش خونسرد بودن. دستش رو به سمت دکمه ای که روی درش قرار داشت برد و فشار

ثانیه بعد ما  10 داد . در مقابلمون یه صفحه تیره رنگ خصوصی سازی از جعبه ای باال کشیده شد و

کامال موثرانه در منطقه خصوصی قرار گرفتیم. واو.... فک نمیکردم که این ماشین این همه جا و 

ات داشته باشه. کریستین توضیح داد :نامکا  

 " میخوام مچ پاهات رو نگاه کنم "

اگر رد و  نگاهش آشفته ست.  رد دستبند ها رو ؟؟ خدایا... فک میکردم که قضیه اش دیگه تموم شده.

نشونه ای هم باشه توسط بندهای صندلم پوشیده شده. من دیگه از امروز صبح بهشون نگاه نکردم . آروم 

کشیده شد و باعث شد به خودم بپیچم. ، بین قوزک پا و انگشتام  ،، شصت دستش بروی انحنای رو پام

رد تیره ی قرمز رنگ مواجه  لبخندی بروی لباش بازی میکرد. بند هامو باز کرد و لبخندش وقتی که با

 شد از بین رفت. زیر لب گفتم :

 " درد نمیکنه "



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 95  
 

، بودن. سرش رو یکبار مثبت تکون داد هبه من نگاه کرد ، چهره اش ناراحت بود، لباش خط باریکی شد

که حرف من رو قبول کرده . در همون حال من پام رو تکون دادم تا صندل هام رو بیرون  نشون داد

رای همین کف ماشین افتادن ولی میدونم که اونو سردرگم کردم. دوباره حواس پرت و عمیقا تو بیارم و ب

ماشین به بیرون دوباره خیره شد، پام  که نگاهش رو برگردوند و از شیشه فکر بود ، اتوماتیک وار وقتی

 رو نوازش میکرد . نرم پرسیدم :

 " هی. چی توقع داشتی؟ " 

رو باال انداخت.  گفت :بهم نگاه کرد و شونه اش   

 " توقع نداشتم وقتی که به این رد و نشونه نگاه میکنم این احساسی رو که االن دارم داشته باشم "

 اوه! یک دقیقه کم حرف و بعدش اینقدر صادق؟؟ چطور.... پنجاه ! چطور میتونم باهات همراهی کنم ؟؟

 " چه احساسی داری؟ "

یر لب گفت :نگاه سرد و سوزآورش بهم افتاد. ز  

" ی" ناراحت  

اوه نه. کمربندم رو باز کردم ، سریعا به طرفش رفتم پاهام رو اجازه دادم تو آغوشش بمونن. میخوام که 

و نگه اش دارم. و این کارو میکردم اگر که فقط تیلور در مقابلمون میبود.  خودم رو تو آغوشش گوله کنم

کمی  طدیوار شیشه ای تیره رنگ منو ناتوان کرده. اگر فقولی وجود گستون در مقابلمون حتی با وجود 

 تیره تر بود...  

 دستش رو گرفتم . زمزمه کردم :

 " فقط کبودی هاست که دوست ندارم. تموم چیز های دیگه .... کاری که انجام دادی"

وردم و ادامه دادم:صدام رو حتی پایین تر آ  

وباره هر شتر از لذت بردن بود. نفس گیر بود . میتونی د" با دستبند های فلزی ، من لذت بردم. خب، بی

ارو بکنی "زمان دیگه ای با من اونک  

 سرجاش جابجا شد :
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 " نفس گیر؟ "

 ضمیر درونم یکه خورده سرش رو از کتاب جکی کالینز1 بلند کرد.

 " آره " 

که  ،ا اینکه بشنومت ،قسمت سخت شلوارش بین پاهاش کشیدم و دیدم یگشتای پام رو روننیشم باز شد. ا

 دم تیزی رو گرفت و لباش از هم فاصله گرفتن. 

 " تو واقعا بهتره که بری سرجات بشینی و کمربندت رو ببندی خانم گری "

کشیدم . نفس گرفت و چشماش تیره شدن و مچ پام  بهش صداش آروم بود ، و من دوباره انگشتای پام رو

متوقف کنم ؟ ادامه اش بدم ؟ مکث کرد ، اخماش تو هم رفتن رو اخطار آمیز گرفت. میخواد که این کارو 

رش رو از جیبش بیرون کشید و در حالی که به ساعتش نگاه بعد بلک بری همیشه در دسترس و حاض

 میکرد تماس رو پاسخ داد.  

 اخمش عیق تر شد و توپید :

 " بارنی "

از آغوشش بردارم ولی مچ پام رو با گندش بزنن. دوباره کارش مزاحممون شد. سعی کردم که پاهام رو 

 انگشتاش گرفت و اجازه نداد. ناباورانه گفت :

های کامپیوتری ؟ سیستم اطفا حریق رو روشن کرده ؟ "" تو اتاق سرور  

آتیش! پاهام رو از آغوشش برداشتم این سری گذاشت که این کارو بکنم . سر جام نشستم و کمربندم رو 

هزار یورو ایم ور رفتم.کریستین دوباره دکمه روی در رو زد و اون  15بستم  و مضطرب با دستبند 

 شیشه خصوصی سازی پایین رفت .

ی؟ "" کسی صدمه دیده؟ خرابی؟ که اینطور...... کِ   

 کریستین دوباره به ساعتش نگاه کرد و بعد دستش رو داخل موهاش کشید.

 " نه . نه آتش نشانی و نه پلیس . االن به هیچ عنوان "

                                                             
 نویسنده رمان های عاشقانه ست 1
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گندش بزنن! آتیش؟ تو دفتر کریستین؟ کپ کرده بهش نگاه میکردم. ذهنم در تکاپو بود. تیلور جابجا شد تا 

تونه صحبت کریستین رو بهتر بشنوه.ب  

" انجام داده ؟ خوبه.... باشه. من گزارش کاملی رو از خسارت وارده میخوام. و یه خالصه کامل از 

... شتن ، حتی خدمه و کارگر ها، رو میخواماونجا دسترسی دا روز گذشته به 5تمامی افرادی که در طی 

با آندریا در تماس باش و بگو که به من زنگ بزنه.....آره، به نظر میاد آرگون1 به همون اندازه موثره، 

 واقعا مثل طال میارزه"

از گزارش خسارت ؟؟ آرگون ؟ زنگ زمان کالس شیمی در دور دست ها برام نواخته شد... این یکی 

 عناصر هست ، فک کنم.

الزمه که بدونم. ممنونم که زنگ زدی" ،.... دو ساعت دیگه بهم ایمیل بزن.... نه" متوجه شدم که زوده  

 کریستین تلفن رو قطع کرد بعد سریعا شماره ای رو تو بلک بریش گرفت:

 " ولچ...... خوبه........ ِکی؟ "

 کریستین دوباره به ساعتش نگاه کرد :

روز هفته از اطالعات ذخیره شده تو کامپیوتر و  7ساعت روز و  24..... باشه...... ساعت"پس یه 

 سرور.... خوبه "

 گوشیش رو قطع کرد:

شم"اب ارم تا یه ساعت دیگه سوار قایقمن نیاز د ،" فلیپ  

 " آقا "

، چهره اش  لعنتی این فلیپه ، گستون نیست. ماشین به سمت جلو شتاب گرفت. کریستین به من نگاه کرد

 قابل خوندن نبود. آروم پرسیدم :

 " کسی صدمه دیده؟ "

                                                             
عنصری بیرنگ و بی بو که یک صدم هوای کره زمین رو تشکیل میده و در چراغ های فلورسنت و المپ رادیو و جوشکاری و غیره کاربرد  1

 داره
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 کریستین سرش رو به دو طرف تکون داد :

 " خسارت خیلی جزئی بوده "

 دستش رو دراز کرد و دستم رو گرفت و اطمینان بخش فشرد:

روش کار میکنه "داره " نگران نباش. تیمم   

هیچ عنوان آشفته و دستپاچه نشده.  و بفرما اینجاست، مدیر عامل، تحت کنترل و به  

 " آتیش کجا بوده ؟ "

 " بخش سرور ها"

 " شرکت گری؟ "

 " آره "

خواد در موردش صحبت کنه. تصر هستن برای همین فهمیدم که نمیکوتاه و مخ هاشپاسخ   

 " چرا اینقدر خسارت جزئی؟ "

 " بخش سرور با سیستم اطفا حریق ویژه ای حفاظت میشه"

 البته که همینطوره. 

 " آنا خواهش میکنم..... نگران نباش "

 " نگران نیستم "

 دروغ گفتم... گفت :

 " ما به طور قطع مطمئن نیستیم که این آتش سوزی عمدی بوده باشه "

تانگو حاال هم این؟؟؟ بعدی چارلی اول به قلب نگرانی من اشاره کرد. دستم با وحشت گلوم رو چنگ زد. 

؟؟؟ چیه  
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«فصل چهارم  »  

 

 

 

عه کنم ، بیقرارم. کریستین یک ساعت تمام مشغول بررسی های پی در پی هست . منم سعی کردم مطال

تونم ریلکس بشم و نمیتونم م.... کامال لباس پوشیده آفتاب گرفتم... ولی نمیتلوزیون نگاه کردم، آفتاب گرفت

 بعد از تعویض لباسام به یه شلوارک خالص کنم. این احساس ناراحتی و عصبی که دارمرو از  که خودم

دنبال پیدا کردن تیلور رفتم. و  از دستم باز کردم ،گرونم رو تی شرت ، دستبند به طرز مسخره و  

 گفت :

 " خانم گری "

نتونی بورجس که میخوند بلند کرد. در سالن کوچیک بیرون از اتاق کار کریستین سرش رو از رمان آ

 نشسته بود. 

ست دارم برم خرید "" دو  

 بلند شد:

 " بله خانم "

 " دوست دارم که جت اسکی رو بردارم "

 و دهنش باز موند:

 " اممممم"

 اخم کرد ، کلمات به ذهنش نمی اومدن. 

 " نمیخوام که مزاحم کریستین بشم "
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 در پاسخم آه کشید :

اضی باشن و منم دوست دارم که " خانم گری ... اممم.... فکر نمیکنم که آقای گری به انجام این کار ر

 شغلم رو حفظ کنم"

 اوه محض رضای خدا!! میخوام بهش چشم غره برم ولی بجاش چشمام رو براش باریک کردم و آه عمیقِ 

من اختیار سرنوشت ، که معنی داری کشیدم و فکر کنم به مقدار و اندازه کافی از اوقات تلخی و کالفگی

دم. به عالوه نمیخوام که کریستین از دست تیلور عصبانی بشه ... و دا شنشون ،و زندگی خودم رو ندارم

 یا از دست من ، به خاطر این قضیه...

 با اعتماد به نفس قدم برداشتم و از تیلور گذشتم ، به در تقه ای زدم و وارد شدم. 

گفت :داده بود. به من نگاه کرد.  صحبت میکرد، به میز چوبی ماهون تکیهکریستین با بلک بریش   

چند لحظه لطفا " ،" آندریا  

تلفن رو پایین آورد ، چهره اش جدی بود. نگاهش مودب و منتظر بود. لعنتی... چرا احساس اینو میکنم 

اون  ی داشته . ترسیدن ازش رو پس زدم.که وارد دفتر رئیس شدم؟؟ این مرد منو دیروز با دستبند فلز

لبخند پت و پهنی زدم:شوهرمه لعنتی! شونه هام رو صاف کردم و بهش   

 " دارم میرم خرید. مامور امنیتی با خودم میبرم "

 گفت :

 " حتما. یکی از دو قلو ها و تیلور رو با خودت ببر "

و میدونم که هر اتفاقی که افتاده ، جدی هست بخاطر اینکه اون دیگه سوال بیشتری از من نکرد. خیره 

کمکی از من برمیاد یا نه . پرسید :شده بهش ایستاده ام، با خودم فک میکنم که   

 " چیز دیگه ای هست ؟"

 میخواد که من برم. گند...

 پرسیدم :

 " میتونم برات چیزی بیارم ؟"
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 لبخند زد، لبخند خجالت زده ی شیرینش رو ... گفت :

 " نه عزیزم، من خوبم. گروه خدمه به من رسیدگی میکنن "

 " باشه "

مند جلو قدم برداشتم ، بوسه ای روی  میتونم... اون شوهرمه. هدف میخوام که ببوسمش. لعنتی.... من

 لباش زدم ، سورپرایزش کردم. گفت :

بعدا بهت زنگ میزنم " ،" آندریا  

وقتی که  بلک بری رو روی میز پشت سرش پایین گذاشت، منو به آغوشش کشید و مشتاقانه بوسیدم.

ان. رهام کرد بی نفس بودم. چشماش شرور و نیازمند شده  

 " تو حواس منو پرت میکنی. من الزمه که این مسئله رو حل کنم تا بتونم به ماه عسلم برگردم "

 انگشت اشاره اش رو روی صورتم تا چونه ام نوازش وار کشید ، سرم رو به باال فرستاد. 

 " باشه، متاسفم "

وست دارم "" خواهش میکنم معذرت خواهی نکن خانم گری. من حواس پرتی از طرف تو رو د  

 گوشه لبام رو بوسید. 

 " برو حاال پول خرج کن "

 رهام کرد. 

 " خرج میکنم "

در حالی که از دفترش خارج میشدم بهش ریشخند زدم. ذهن ناخود آگاهم سرش رو به دو طرف تکون 

 داد و لباش رو بهم فشرد :

 تو بهش نگفتی که میخوای با جت اسکی بری!

بازخواست کرد. نادیده اش گرفتم.... سلیطه!منو با صدای یکنواختش   

 تیلور صبورانه منتظرم بود. 
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 " همه چی با دستور مافوق حل شد.... میتونیم بریم؟؟ "

رو مخفی  شمیزام حذف کنم . تیلور لبخند تحسین آلبخند زدم ، سعی میکردم نیش و کنایه رو از صد

 نکرد :

 " بعد از شما خانم گری "

 

 

 

تیلور صبورانه در مورد نحوه کنترل کردن جت اسکی صحبت میکرد و بهم آموزش میداد. اون مهارت 

اسکله مانند قایق ایستادیم،  خوبیه. بروی جایگاه موقتو پختگی و خونسردی و آرامش داره ، اون معلم 

ه اش با عینک ون نگاه میکرد ، چهربروی آب در پناه فیر لیدی آروم باال پایین میرفت . گستون بهم

قایق  ار دستگاه کنترل کننده اسکله موقتپوشیده شده بود و یکی از خدمه های فیر لیدی در کن دودی اش

 بود. خدایا... سه نفر ما من هستن ، فقط بخاطر اینکه من میخوام برم خرید. مسخره ست...

به سمتم دراز کرد تا بهم کمک جلیقه نجاتم رو پوشیدم، به تیلور ذوق زده با نیش باز نگاه کردم. دستشو 

توضیح داد:کنه سوار جت اسکی بشم.   

تسمه کلید استارت موتور رو دور مچ دستتون محکم ببندید خانم گری. اگر تو آب بیافتید ، موتور جت " 

 اسکی اتوماتیک خاموش میشه"

 " باشه"

 " آماده اید ؟"

تکون دادم . مثبت ذوق زده سرم رو  

فوت فاصله گرفتید فشار بدید. ما بدنبالتون میایم" 4که از قایق به اندازه " دکمه موتور رو وقتی   

 " باشه "
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رو از اسکله موقت به بیرون هل داد و من نرم و روون روی آب بندرگاه سر خوردم و اسکی جت 

شناور شدم. وقتی که بهم عالمت داد، دکمه موتور رو فشار دادم و موتور غرش وار روشن شد. تیلور 

زد :داد   

 " باشه خانم گری، مواظب باش! "

گاز رو فشار دادم و بعد جت اسکی به جلو پرتاب و خاموش شد. گندش بزنن! چطور کریستین روندن 

پرتاب و ثابت شد. دوباره گند ن کردم و دوباره اجت اسکی رو اینقدر ساده نشون میداد ؟؟؟ بازم امتح

! تیلور بلند گفت :زدم  

دارید خانم گری " " فقط گاز رو ثابت نگه  

 خیلی آروم جوری که کسی نمیشنید گفتم:

 " باشه، باشه ، باشه "

دوباره امتحان کردم ، خیلی آروم به اهرم گاز فشار وارد کردم و جت اسکی تلو تلو خوران و آروم به 

.  دسمت جلو حرکت کرد ... ولی این سری به حرکتش ادامه دا  

و از هیجان قهقه بزنم ، ولی بکشم آره!! بیشتر جلو رفت . ها ها !! هنوز داره میره! دوست دارم جیغ 

ان به دور از قایق تفریحی به سمت اسکله اصلی رفتم. پشت سرم ، از قسمت نمقاومت کردم. گشت ز

به جلو ت اسکی صدای غرش خشنی رو شنیدم. وقتی که گاز رو بیشتر فشار دادم ، ج ،اسکله موقت

سکیت وار حرکت کرد . با باد گرمی که داخل موهام میپیچید و آبی که در جهش زد ، بروی آب ا

دوطرف به اطراف میپاشید ، احساس آزادی میکردم. این حال میده! عجیب نیست که کریستین نمیگذاره 

 من جت اسکی برونم. 

دور قایق یراژ دادم و چرخیدم تا برم م ، وت ساحل برم و خوش گذرونیم رو کوتاه کنبجای اینکه به سم

وبه و خوش میگذره. تیلور و خدمه ی پشت سرم رو نادیده ... این خیلی خ، چرخ بزنم. واوثابت فیر لیدی

ایق تفریحی با سرعت بیشتری چرخ زدم. وقتی که دورم رو تموم گرفتم و دوباره برای بار دوم دور ق

م که کپ کرده به من نگاه میکرد، البته گفتنش سخت بود. کردم ، کریستین رو روی عرشه دیدم ، فک کن

شجاعانه یکی از دستام رو از دسته ی جت اسکی رها کردم و ذوق زده برای کریستین دست تکون دادم. 

جوری دیده میشد که انگار از سنگ درست شده ، ولی باالخره دستشو بلند کرد و تظاهرانه و سخت 
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تمرکز کنم ، و یه چیزی هم بهم میگفت که نمیخوام که این کارو هم  تکون داد. نمیتونم روی چهره اش

بکنم . برای همین به سمت بندرگاه رفتم ، بروی دریای آبی مدیترانه که در زیر نور اواخر بعد از ظهر 

 برق میزد، سرعت گرفتم . 

رنگ پریده و سرد  ازه دادم تیلور بهم برسه و کنارم قرار بگیره. صورتشجدر اسکله ، منتظر موندم و ا

بود و قلبم فرو ریخت.  با این حال گستون به نظر به طور مبهمی سرگرم شده دیده میشد. با خودم کمی 

بودم که  کآمریکایی رو ترسونده و در اعماق درونم مشکو-ه اتفاقی افتاده که آقای فرانسویفکر کردم ک

وقتی که تیلور  ،و قایق رو به مهار اسکله احتماال مشکل منم. گستون از داخل قایق موتوری بیرون پرید

منو به طرف کناره اسکله هدایت میکرد ، بست. خیلی آروم جت اسکی رو در محل مناسب کنار قایق و 

 اون قرار دادم . چهره اش کمی نرم تر شد. آروم گفت :

 " فقط موتور رو خاموش کنید خانم گری "

د تا من بتونم سوار قایق بشم. چابکانه سوار شدم ، دسته جت اسکی رو گرفت و به طرف بیرون کج کر

 حیرت زده شدم که نیافتادم. 

 " خانم گری "

 تیلور مضطرب پلک میزد ، گونه هاش دوباره صورتی شدن :

شدن شما راحت و راضی نیستن " گری کامال در مورد جت اسکی سوار " آقای  

یه تماس غضبناک از طرف کریستین داشته. از شرمندگی به خودش میپیچید و متوجه شدم که اون عمال 

م ، من با تو چی کار کنم؟؟ ا اوه ، شوهر بی نوا و وسواسی بیش از حد کنترلگر  

 بزرگوارانه به تیلور لبخند زدم :

"  متوجه ام . خب تیلور، آقای گری اینجا نیست و اگر اون کامال  راحت و راضی نیست مطمئنم که 

خودش با احترام به من میگه "وقتی که به قایق برگشتم   

 تیلور جا خورد. آروم گفت:

 " خیلی خب خانم گری "

 کیفم رو بهم داد. 
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اومدم ، نگاه اجمالی به لبخند بی میل و اجبار گونه اش انداختم و این باعث  وقتی که از قایق بیرون می

شحال و ورم ولی واقعا خشد که منم بخوام لبخند بزنم. باورم نمیشه که من چقدر به تیلور عالقه دا

نه شوهرم.  ،نه پدرمه یشم که از طرفش سرزنش بشم... اونسپاسگذار نم  

دش بزنن ، کریستین عصبانیه... و اون به اندازه کافی االن مواردی برای نگرانی داره. من به چی فک نگ

احساس کردم که بلک بریم  ،که تیلور هم بیادکه بروی اسکله ایستادم و منتظر شدم  میکردم؟؟؟ در حالی

زنگ موبایلمه که مخصوص « عشق تو پادشاهه » تو کیفم لرزید و بیرون کشیدمش . آهنگ سیدز 

 کریستینه..... فقط کریستین. زیر لب جواب دادم :

 " سالم "

 گفت :

 " سالم "

 " من موقع برگشت با قایق میام. عصبانی نباش "

یدم:نفسش که سورپرایز شده بود شن صدای تیز  

 " اممم.... "

 زمزمه کردم :

 " با این حال ، باحال بود "

 آه کشید :

" خب، من کی باشم که بخوام لذت و تفریح تو رو از بین ببرم خانم گری . فقط مواظب باش ، خواهش 

 میکنم "

 اوه خدای....!! اجازه داد تا خوش بگذرونم! 

 " حتما . چیزی از شهر میخوای؟ "

سالم برگرد " " فقط خودت، صحیح و  

 " تمام تالشم رو برای اطاعت کردن میکنم آقای گری "
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 " خوشحالم که اینو میشنوم خانم گری "

میخندیدم جواب دادم : در حالی که ریز  

 " هدف ما جلب رضایته  "

 لبخندش رو در صداش حس کردم :

 " یه تماس دیگه دارم ... فعال عزیزم "

کریستین " " فعال  

ماشین منتظرمون هست و تیلور در رو برام  بحران جت اسکی حل شد، فکر کنم. گوشی رو قطع کرد.

باز نگه داشته . در حالی که سوار میشدم بهش چشمک زدم و اونم سرش رو تفریحانه به دو طرف تکون 

 داد. 

 تو ماشین برنامه ایمیلم رو در بلک بریم باز کردم :

______________________ 

 

ری از طرف: آناستازیا گ  

 موضوع : ممنونم

16:55    2011،آگست،17تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

بخاطر اینکه کج خلق و بد عنق نبودی. ...   

سر عزیز تو مه  

XXX 

_______________________ 
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 از طرف: کریستین گری 

 موضوع: سعی میکنم آروم باشم

16:59     2011،آگوست ،17تاریخ:   

ناستازیا گریبه : آ  

 

میکنم.خواهش   

 صحیح و سالم برگرد.

 این یه درخواست نیست. 

X 

 کریستین گری

 مدیر عامل و شوهر بیش از حد حمایت کننده 

________________________ 

 جوابش باعث شد لبخند بزنم. کنترل گر زورگوی من...

 

 

 

چرا من خواستم بیام خرید کنم؟؟؟ من از خرید کردن متنفرم. ولی در اعماق وجودم میدونم چرا ، و 

شنل ، گوچی، دیور و باقی بوتیک های دیگه گذشتم و باالخره پادزهری رو برای مصمم از مارک های 

ه همراه قلب ها ب ای پیدا کردم. یه پابند نقره ،درد و رنجم در مغازه ی توریستی کوچیک و پر ازدحامی

یورو قیمتشه. تا خریدمش به پام  5دلنشینی داره و  . جرینگ جرینگو زنگوله های کوچیک هست
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. این منم... این چیزیه که من دوست دارم. به سرعت احساس راحتی بیشتری کردم. من نمیخوام شبستم

، هیچ وقت. در اعماق  از دست بدم ،که از این سری چیزا لذت میبره ،که ارتباطم رو با خود واقعیم

ها فقط توسط خود کریستین غرقه و تحت تاثیر قرار گرفتم بلکه توسط ثروتش نه تنوجودم میدونم که من 

 هم همینه. من هیچ وقت بهش عادت میکنم ؟

وظیفه شناسانه در شلوغی بعد از ظهر به دنبالم می اومدن و زود فراموششون کردم.  ،تیلور و گستون

میخوام یه چیزی برای کریستین بخرم ، یه چیزی که ذهنش رو از اتفاقی  که در سیاتل افتاده دور کنه. 

ی که توسط مغازه ها احاطه داره بخرم ؟ در میدون کوچیک مدرن ولی من چی برای مردی که همه چیز

کردم . وقتی که یه مغازه الکتریکی رو پیدا یکی یکی همه مغازه ها رو نگاه  مکث کردم و ،شده بود

کردم، دیدارمون از گالری هایی که امروز دیدیم و موزه لوور که رفته بودیم به ذهنم اومد. در اون زمان 

 ، به ونوس میلو1 نگاه میکردیم....کلمات کریستین تو ذهم اکو شدن :

گذار اندام و بدن یه زن باشیم. ما دوست داریم که نگاهتون کنیم ، چه از  یشه میتونیم سپاس" ما هم

چه پارچه ای و چه فیلم " ،چه رنگ روغن ،سنگ مرمر باشه  

گستاخانه. فقط نیاز دارم که درستش رو انتخاب کنم و تنها یه نفر هست که  ی بهم یه ایده داد، یه ایده

بلک بریم رو از کیفم در آوردم و به خوزه زنگ زدم.  میتونه االن بهم کمک کنه.  

 خوزه غرولند کنان و خوابالود جواب داد :

 " کیه...؟ "

 " خوزه، آنام"

نا، سالم! کجایی ؟ خوبی؟ "" آ  

 هشیار تر و نگران شده بود. 

 " من در شهر کان در جنوب فرانسه ام و حالمم خوبه "

 " جنوب فرانسه؟؟ تو یه هتل فانتزی؟؟ "

                                                             
 آفرودیت میلو که به نام ونوس میلو مشهوره ، تندیسی از آفرودیته که در یونان باستان هست و االن در موزه لوور پاریس قرار داره 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 109  
 

 " اوووم... نه. ما تو قایق اقامت داریم "

 " قایق؟ "

 آه کشان توضح دادم :

 " یه قایق بزرگ "

 " متوجه ام "

 لحن صداش سرد شد.... لعنتی، نباد بهش زنگ میزدم. االن به این نیاز ندارم. 

 " خوزه، من به مشورتت نیاز دارم "

 " مشورت من ؟"

 به نظر کپ کرده بود. گفت :

 " حتما "

 و این سری خیلی بیشتر مهربون برخورد کرد. برنامه ام رو بهش گفتم. 

 

 

 

بروی عرشه قدم بگذارم.  ،دو ساعت بعد ، تیلور بهم کمک کرد تا بروی اسکله موقت و بعد از اون

به  ،و به حالت دو و سریع کمک میکرد. کریستین رو ندیدم ، ،برای جت اسکی ،گستون به ملوان قایق

سرخوشی دارم.  کابینمون رفتم تا کادوش رو کادو پیچ کنم، احساس بچه گانه ی  

 " مدت زمان زیادی نبودی "

خرین چسب کوچیک رو میزدم صدای کریستین از جا پروندم. چرخیدم و اونو در وقتی که داشتم آ

اسکی تو دردسرم؟ درگاهی کابین دیدم ، منو جدی نگاه میکرد. گندش بزنن! من هنوز بخاطر قضیه جت 

قضیه آتیش سوزی تو دفترشه ؟  بخاطر یا این فقط  
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 امتحانی پرسیدم :

 " همه چی تو دفترت تحت کنترله؟ "

 گفت :

 " تقریبا "

 یه اخم آزار دهنده ای از صورتش سریع گذشت. زیر لب گفتم :

 " یکذره خرید کردم "

نجشش به سمت من نباشه. لبخند گرمی زد امیدوارم که خلقش رو بهتر کنم و دعا کردم که عصبانیت و ر

 و فهمیدم که خوبیم. 

 " چی خریدی؟"

 " این"

 پام رو باال گرفتم و روی تخت گذاشتم و بهش پابندم رو نشون دادم. گفت :

 " خیلی قشنگه "

به سمتم قدم برداشت و مهربانانه زنگوله های کوچیک پابند رو نوازش کرد برای همین شیرین جرینگ 

جرینگ به دور مچ پام صدا کردن. دوباره اخم کرد و انگشتاش رو نرم روی رد دور مچ پام کشید ، مور 

 موری رو به سمت باالی پام فرستاد. 

 " و این "

که حواسش رو پرت کنه. سورپرایز شده پرسید : جعبه رو به سمتش گرفتم ، امیدوارم  

 " برای من؟؟ "

ی ی خیره کننده  جعبه رو گرفت و نرم تکونش داد. لبخند پسرونه خجالت زده سرم رو مثبت تکون دادم.

 پت و پهنی زد و کنار من روی تخت نشست. به طرفم خم شد و چونه ام رو گرفت و بوسیدم. 

 با شوقی خجوالنه گفت :
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نم "" ممنو  

 " هنوز که بازش نکردی "

 " من عاشقش میشم، هر چی که باشه "

چشماش برق میزدن: به من نگاه کرد ،  

 " من خیلی کادو نمیگیرم "

 " برای تو چیزی خریدن سخته. تو همه چی داری "

 " من تو رو دارم "

 " آره داری "

 با نیش باز نگاش میکردم. اوه ، تو واقعا منو داری کریستین... 

 سریع جلد جعبه رو باز کرد :

 " یه نیکون ؟ "

 گیج شده به من نگاه کرد.

" میدونم که تو یه دوربین دیجیتالی حرفه ای داری ولی این برای.... اممم..... پورتره و از این قبیل 

 چیزاست "

 بهم پلک میزد ، هنوز متوجه نمیشد. 

و من یادم اومد که تو در لوور چه حرفی از عکس فلورنس دی ال خوشت اومد  ،در گالری ،" امروز تو

 بهم زدی و البته اون عکس های دیگه هم بودن "

آب دهنم رو قورت دادم ، نهایت تالشم رو میکردم که تصویر اون عکس ها رو که در کشو دراورش پیدا 

بیاد نیارم .، کردم   

یعا قبل از اینکه نفس کشیدنش متوقف شد، چشماش وقتی که متوجه حرفم شد گشاد شدن و منم سر

 دستپاچه بشم ادامه دادم :
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 " با خودم فکر کردم که تو شاید ، اممم..... دوست داشته باشی که از من ...... عکس بگیری "

 " از تو عکس بگیرم ؟"

 کپ کرده نگام میکرد ، جعبه در آغوشش رو نادیده گرفت. 

رو حدس بزنم. باالخره به جعبه ، پایین  سرم رو مثبت تکون دادم ، نا امیدانه سعی میکردم که واکنشش

 نگاه کرد ، انگشتاش رو روی قسمت فلش دوربین که در جلوش بود با حیرت و تقدیر کشید. 

رگی بهم این واکنشی نیست که من توقعش رو داشتم و ذهن ناخودآگاهم با خی ،به چی فک میکنه ؟؟ اوه

کریستین هیچ وقت جوری که من توقع دارم واکنش  نگاه میکرد. ،تارگاه باشممثل اینکه یه حیوون در کش

؟؟؟  سردرگم شده پرسید :بودن نشون نمیده. نگاهش دوباره باال اومد و چشماش پر شده از ، چی... درد  

 " چرا فک میکنی که من اینو میخوام؟ "

 نه، نه ، نه! تو گفتی که این کارو دوست داری.... پرسیدم :

 " نمیخوای؟ "

به ذهم ناخودآگاهم که داشت ازم میپرسید چرا اصال کسی بخواد از من عکس های  اجتناب کردم تا

.... کریستین آب دهنش رو قورت داد و دستشو داخل موهاش کشید ، و خیلی ، اعتراف کنماروتیک بگیره

 گم شده و سردرگم دیده میشد، خیلی گیج. 

 یه نفس عمیق گرفت و گفت :

نا. من میدونم که از زنا مدت زمان زیادی آ بیمه و تضمین بودن ه" برای من ، اون عکس ها صرفا واس

 استفاده ابزاری و مادی کردم "

 خجوالنه مکث کرد .

از من یعنی... اممم... استفاده ابزاری و مادی کردن از منه ؟" نمیکنی که عکس گرفت ر" و تو فک  

شدن . زمزمه کرد :تموم هوا از بدنم خارج شده و خون از صورتم رفته . چشماش مچاله   

 " من خیلی آشفته و پریشونم "
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وقتی که دوباره چشماش رو باز کرد ، گشاد و محتاط بودن ، پر از احساساتی خام و پردازش نشده ... 

تیش سوزی تو دفترش؟  زمزمه لعنتی، این بخاطر منه ؟ سوال های اخیرم در مورد مادر اصلیش؟ آ

 کردم:

 " چرا اینو میگی؟ "

وحشت تو گلوم در حال رشد کردنه. من فکر میکردم که اون خوشحال بوده. فکر میکردم که ما ترس و 

خوشحال بودیم. فکر میکردم که من اونو خوشحال کردم. من نمیخوام که اونو آشفته کنم. میخوام؟؟ ذهنم 

آشفتگیش  شروع به کار کرد. اون فلن رو نزدیک سه هفته ست که ندیده. این بخاطر همینه؟؟ این دلیل

هست؟ لعنتی، بهتره به فلن زنگ بزنم؟؟ و در لحظه ای شاید منحصر بفرد و فوق العاده عمیق و شفاف 

برام روشن شد.... آتیش سوزی، چارلی تانگو ، جت اسکی سواری.... اون ترسیده، اون برای من  ،کننده

ده. اون کل روز رو بخاطر گرروی بدنم حتما باعث شده که ترسش بترسیده ، و دیدن این رد و نشونه ر

بخاطر اینکه اون عادت نداشته که در مورد  ،این رد ها بی قرار بوده ، خودشو آشفته و مضطرب کرده

 دردی که ایجاد کرده احساس ناراحتی کنه . فکرش باعث شد یخ بزنم. 

عد از ظهر مروز بشونه اش رو باال انداخت و یکبار دیگه نگاهش به مچ دستم، جایی که دستبندی که ا

 برام خریده بود و قبال قرار داشت، انداخت. بینگو1!!

" " کریستین اینا اهمیتی ندارن  

دادم: شمچ دستم رو باال نگه داشتم و خط محو شده ی دور مچ دستم رو نشون  

" تو به من کلمه نجات داده بودی. لعنتی.... دیروز خوش گذشت. من لذت بردم.دست از فکر کردن بهش 

من سکس خشن رو دوست دارم. قبال هم بهت گفتم " بردار...  

سرخ شدم.  ،رو به رشدم رو کنار بگذارم دم که ترِس رکوقتی که سعی می  

 فک میکنه. شاید داره حرفای منو می و من هیچ ایده ای ندارم که به چی منو دقیق و نافذ نگاه میکرد ،

 سنجه. به پر حرفیم ادامه دادم :

                                                             
 نشونه حالت پیروزی و دیدی درست گفتم 1
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تو فکر میکنی که این قضیه یکجورایی به چارلی تانگو مربوطه؟ این دلیلی هست " این به خاطر آتیشه؟ 

خواهش میکنم " که نگرانی؟ باهام حرف بزن کریستین...  

کرد. ، کش پیدا بهم خیره شده، هیچی نمیگه و سکوت بینمون مثل همونی که در بعد از ظهر در هتل بود

میدونم. آروم سرزنشش کردم : گندش بزنن! اون قرار نیست که باهام صحبت کنه ،  

 " بیش از حد فکر نکن کریستین"

و کلمات اکو شدن ، خاطرات ناخوشایندی رو از گذشته ی نزدیک بیادم آوردن.... حرفاش بهم در مورد 

قرار داد مزخرفش1... به جلو خم شدم ، جعبه رو از آغوشش برداشتم و بازش کردم. منو منفعل نگاه 

 یه موجود خارق العاده و عجیب غریبم. میدونم که دوربین توسط کمک بیش از حدِ میکرد ، انگار که من 

پوش لنزش رو گرفت. از جعبه بیرون آوردمش و دراش عکس میشه باهآماده ست و  ،فروشنده مغازه

برداشتم. دوربین رو به سمت صورت زیبای آشفته اش گرفتم و چهار چوب عکس رو پر کرد. دکمه رو 

 ،به صورت دیجیتالی ،تا عکس از چهره هشیار شده کریستین 10ه نگه اش داشتم و زدم و فشرده شد

 برای آیندگان گرفته شد. 

 زیر لب گفتم :

 " پس من ازت استفاده ابزاری میکنم "

هنوز لباش تقریبا غیر مشهود مچاله بودن ، دوباره  ،ه عکس گرفتن رو فشار دادم . در انتهاشدوباره دکم

دادم و این سری لبخند میزد... یه لبخند کوچیک ولی بازم یه لبخند بود. دوباره دکمه رو ار شکلید رو ف

یه ولی اخماش تو هم و لباش رو آویزون کرد...  ،فشار دادم و دیدم که فیزیکی در مقابلم ریلکس شد

ر. رو شکخدا باعث شد که ریز بخندم. اوه ژست تمام عیار از اخم و نارضایتی لوس مسخره وار، و 

آقای دمدمی مزاج و کالش برگشته.... و من هیچ وقت تا االن اینقدر از دیدنش خوشحال نشدم. با حالت 

 قهر گفت :

 " فکر میکردم که اون کادوی منه "

 و فکر میکنم که داشت سر به سرم میگذاشت. نیش دار گفتم :

                                                             
 اون زمان کریستین بهش دائم میگفت بیش از حد فکر نکن )جلد یک( 1
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مادی از  فاده ابزاری و" خب، این قرار بود که سرگرم کننده باشه ولی ظاهرا این نمادی از است

 خانوماست"

در  ،هره ی فوق زوم شده و نزدیکشم و دیدم که سرگرمی و اشتیاق در چعکس های بیشتری ازش گرفت

 حال رشد کردن هست و بعد چشماش شرور شدن و چهره اش تغییر کرد و درنده و شکارگر شد. 

 نرم زیر لب گفت :

که ستم دیده باشی؟ " " میخوای  

اوقات تلخی جواب دادم : دوباره با زیر لب  

 " نه . ستم دیده نه"

 تهدیدم کرد :

 " من میتونم که به طرز عالی بهت ستمگری کنم خانم گری "

 صداش خش دار شده بود. 

 " میدونم که میتونی آقای گری. و تو این کارو متناوبا میکنی "

 چهره اش وا رفت . لعنتی... دوربین رو پایین آوردم و بهش خیره شدم. 

"چی شده کریستین؟ "  

ه. دوربین نهیچی نگفت. ا ا ا ه ! اون خیلی عصبانی ام میکبگو! در صدام ردی از کالفگی حس میشد. بهم 

 رو دوباره باال آوردم و اصرار کردم :

 " بهم بگو "

 گفت :

 " هیچی"
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کابین  جعبه دوربین رو روی زمینِ ،  ارج شد ، با یه حرکت سریع و نرمچوب عکسم خو ناگهان از چهار

گذاشت، منو گرفت و به تخت میخکوبم کرد. بروی بدنم با پاهای باز به دو طرفم نشست . با تعجب داد 

 زدم :

 " هی!!"

میکرد. دوربین رو و عکس های بیشتری ازش گرفتم. با لبخند به سمت پایین و با نیتی شرورانه بهم نگاه 

دکمه عکس  ،از لنزش گرفت و عکاسی شد موضوع اصلی و وقتی که دوربین نایکون رو به سمتم گرفت

 گرفتن رو فشار داد. سرگرم و در عین حال حیرت زده گفت :

 " پس تو میخوای که ازت عکس بگیرم خانم گری؟ "

روی لبای تراش خورده اش  پت و پهنِ موهای آشفته اش و نیش  ،تموم چیزی که میتونم از صورتش ببینم

 هست. گفت :

 " خب برای شروع، فک میکنم که بهتره که بخندی "

و زیر دنده هام کرد و باعث شد جیغ بکشم و ریز بخندم و  ه شروع به قلقلک دادنم در پهلوهاو بیرحمان

دم که کارش رو کرستش رو گرفتم و تالش بیهوده ای در زیر بدنش به خودم بلولم تا موقعی که مچ د

متوقف کنم . نیشش باز تر شد ، دوباره کارش رو ادامه داد در همون حال از من عکس میگرفت. جیغ 

 کشیدم :

 " نه ! بسه ! "

 غرید:

 " شوخی میکنی؟؟"

و دوربین رو کنارم پایین گذاشت تا بتونه با جفت دستاش اذیتم کنه و شکنجه ام بده. اعتراض کنان و نفس 

گفتم :زنون و خندان   

 " کریستین!!"
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قت قبال منو قلقلک نداده بود . لعنتی... بسه! سرم رو به دو طرف پرت میکردم، سعی میکردم هیچ واون 

که بدنم رو از زیر بدن اون بیرون بکشم ، میخندیدم و با دستام دستاش رو از خودم دور میکردم ، ولی 

میکرد و از اذیت کردن من لذت میبرد.  التماس کردم :اون بیرحم و تسلیم ناپذیر بود.... با نیش باز نگام   

 " کریستین، بسه! "

دو طرف سرم پایین نگه داشت و بروم خیمه زد. من نفس دستام رو گرفت و و یکدفعه متوقف شد. جفت 

نفس میزدم و از خنده بلند بی وقفه ام بی نفس بودم. نفس های اونم مثل من بود ، و به من خیره نگاه 

اون نگاه!   حیرت؟  عشق؟ احترام ؟ گندش بزنن.با  ..میکرد.... با چه نگاهی؟؟ ریه هام از کار افتادن.

 نفس گرفت :

 " تو . خیلی . زیبایی "

به صورت فوق فوق دوست داشتنی اش، غرق در زیر نگاه سخت و پر شورش، بهش خیره شدم. و مثل 

پاسخش شد ، چشماش رو بست ، و مسحور شده بوسیدم.  این بود که انگار منو برای اولین بار دیده. خم

یه زنگ هشیار کننده برای حس جنسی ام هست.... دیدن اون به این شکل ، در عذاب روحی، بخاطر من 

... اوه خدای.... دستام رو رها کرد و انگشتاش رو دور سرم داخل موهام فرستاد ، منو سر جام نگه 

ر و باال کشیده میشد، به بوسه هاش پاسخ میداد.  و نگیختگیم پُ داشت و بدنم توسط حس تحریک و برا

شهوانی،  شعانه و ستایش گونه نبود بلکهیکدفعه طبیعت و ذات بوسه اش تغییر کرد ، دیگه شیرین، خا

بهش تحمیل  یل میکرد ومحو مورد تاخت و تاز قرار داده و تعمیق و با خشونت شد.... زبونش دهنم ر

برنده ای داشتن. وقتی که حس خواستن در خونم تیر کشید  نیازمندِ  امیدی و استیصالِ نمیشد، بوسه هاش نا

کردم.  ار کرد ، احساس هشیاری و اخطار، تمومی عضالت و رگ و پی وجودم رو بید  

 اوه ، پنجاه، چه اتفاقی افتاده ؟؟؟

کرد. زیر لب گفت :میگرفت و ناله میتیز نفس   

 " اوه ، تو با من چی کار میکنی"

تشک میخکوب کرد ... یه  به گم شده و سرگشته ست. یکدفعه جابجا شد روی بدن من دراز کشید ، منو

خورد، سینه هام ، کمرم، لگنم، و پشتم رو دیگه اش بروی بدنم سر دستش چونه ام رو گرفته ، و دست 

رد و خودشو بهم مالید، دست میکشید. دوباره بوسیدم، پاش رو بین پاهام فشار داد ، زانو هام رو به باال آو
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تحت فشار بود. هینی کشیدم و در مقابل  ،آلت تحریک شده اش در زیر لباس ها و در مقابل سکس من

اشتیاق سوزانش شکست خورده میدیدم. زنگی هشیار کننده در دور  ، خودم رو در برابرلباش ناله کردم 

منو میخواد ، که به من نیاز داره ، و  دست ها که در پس مغزم بود رو نادیده گرفتم ، میدونم که اون

وقتی که زمانی برسه که با من باید ارتباط برقرار کنه ، این کار ، مورد عالقه ترین روش اون برای 

بیان خودشه. با حس اشتیاق جدید تجدید شده ای بوسیدمش، انگشتام رو داخل موهاش فرستادم ، موهاش 

 رو چنگ زدم، محکم نگه اش داشتم. 

خوشمزه ست و بوی کریستین میده ، کریستین من ....اون   

یکدفعه متوقف شد، بلند شد ، و منو از تخت پایین کشید برای همین گیج شده در مقابلش ایستاده قرار 

رو به همراه شورتم چابکانه پایین کشید و  و باز کرد و سریع زانو زد ، شلوارکگرفتم. دکمه شلوارکم ر

شلوارکش رو  در زیر بدنش قفل شدم و اونم زیپ نم نفس بکشم دوباره بروی تختقبل از اینکه دوباره بتو

باز کرد . گندش بزنن، اون اصال لباساشم در نمیاره و منم تی شرتم هنوز تنمه. سرم رو نگه داشت، و 

 -نم فرستاد ، باعث شد جیغ بلندی بکشم وریا چیزی ضربه ای زد و خودشو به دبدون هیچ مقدمه و 

ولی هنوز میتونم صدای نفسای هیس مانندش که از  -ورپرایز شده ام تا حس دیگه ای داشته باشمبیشتر س

بشنوم. در کنار گوشم هیس وار گفت : ،بین دندوناش با فشار بیرون میزد  

رررره"" آ  

 ثابت شد ، بعد لگنش رو یکبار چرخوند، عمیق تر نفوذ کرد ، باعث شد ناله کنم.  غرید :

دارم "" من بهت نیاز   

اش رو در طول فکم میکشید، گازم میگرفت و میمکیدم و بعد دوباره نصداش آروم و خشن بود. دندو

م ، محکم میبوسیدم. دستام و پاهام رو دورش حلقه کردم ، گوله شده و اونو در مقابل خودم محکم گرفته ا

کرد.... جوری  رانش کرده رو پاک کنم، و اون شروع به حرکتتصمیم داشتم که هر چیزی که نگ

حرکت میکرد انگار که سعی میکنه در درونم صعود کنه. دوباره ودوباره، دیوانه وار ، حیاتی ، سرگشته 

با خودم کوتاه یکبار  ،ریتم دیوانه وار و سرعتش ببازمزمند و قبل از اینکه من خودم رو در مقابل او نی

ولی بدنم اوج گرفت ، افکارم رو محو کرد ، دیگه فکر کردم که چی اونو اذیت میکنه و نگرانش کرده... 

خودشو باال میکشید و ساخته میشد برای همین در احساسات غوطه ور شدم ، تموم ضربه های پشت 

تو گوشم بود و ، با تقالی زیادی و لگام گسیخته که ش رو به جون میخریدم. نفسای خشنش ا سرهم
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فس نفس میزدم. این خیلی ن. بلند ناله میکردم ،میشنیدم. میدونم که اون خودشو در من رها کرده ..

 .... و اون منو باالتر میکشونه ،اروتیکه... اون به من نیاز داره. من دارم نزدیک میشم.... نزدیک میشم

 منو از پا در میاره، منو میبره و من اینو میخوام. من خیلی اینو میخوام.... برای اون و برای خودم. 

: با نفس بریده شده گفت  

 " با من بیا "

برای همین مجبور شدم که قفل دست و پاهام رو باز کنم . دستور داد : از روی بدنم بلند شد و خیمه زد  

 " چشمات رو باز کن . نیاز دارم که ببینمت "

صداش سخت و مصرانه ست. چشمام لحظه ای باز شدن و دیدن اون بروی بدنم... صورت منقبض شده 

و چشمای خشن براق شده اش... عشق و شهوتش برای من راه گشاست و در از حرارت و عشقش ... 

دور بدنش نبض میزد. ناله بلندی کرد :، سرم رو به عقب فرستادم و بدنم همون موقع اومدم   

 " اوه آنا"

ثابت شد و بروی بدنم افتاد. چرخید و برای همین  شو به ارگاسم من ملحق شد، درونم رسوخ کرد ، بعد

شدم و بدنم من پخش شده روی قفسه سینه اش قرار گرفتم و اون هنوز داخلم بود. وقتی که دوباره هشیار 

استم که یه کنایه و طعنه ای در مورد استفاده ابزاری و مادی و ستم دیده شدن و، میخ متعادل و آروم شد

رو گرفتم ، در مورد خلق و خو اش مطمئن نیستم. از قفسه سینه اش به سمت  بهش بگم ولی جلوی زبونم

باال نگاه کردم تا چهره اش رو بررسی کنم . چشماش بسته است و دستاش دور بدنم حلقه ست و منو 

 محکم در آغوشش گرفته. قفسه سینه اش رو از روی پارچه پیراهنش بوسیدم. نرم پرسیدم :

اتفاقی افتاده ؟"" بهم بگو کریستین، چه   

آشفته صبر کردم تا ببینم که االن که با سکس آروم شده به من میگه چی شده یا نه... احساس کردم که 

دستاش دور بدنم محکمتر شدن ، ولی این تنها پاسخ اون به سوالم بود. اون قرار نیست صحبت کنه. ایده 

 ای بهم الهام شد. زیر لب گفتم :

ه یار وفادار تو در مریضی و سالمتی باشم ، در کنارت در زمان های میبندم کمن صادقانه با تو عهد " 

 خوب و بد ایستادگی کنم، در غم و شادی ات شریک باشم "



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 120  
 

یخ زد. تنها حرکتش وقتی که تعهدات روز ازدواجمون رو بیان کردم چشمای گشاد شده و عمیقش و 

 نگاهش به من ، بود. ادامه دادم :

ی قید و شرط عاشقت باشم ، در اهداف و آرزو هات حمایتت کنم ، با شرافت باشم و " من قول میدم که ب

 بهت احترام بگذارم و تو رو در زمان نیاز تسلی بدم "

مکث کردم ، میخوام که باهام حرف بزنه. منو نگاه میکرد ، لباش از هم فاصل گرفتن، ولی هیچی 

 نمیگفت. آه کشیدم :

هستیم گرامی بدارم " " و تو رو تا موقعی که زنده   

 زمزمه کرد :

 " اوه آنا"

صورتم رو با پشت دوباره جابجا شد ، ارتباط با ارزشمون قطع شده و کنار هم روی تخت دراز کشیدیم. 

کرد . زمزمه کرد :انگشتاش نوازش می  

رم "" من صادقانه عهد میبندم که از تو محافظت کنم و در اعماق قلبم اتحادم رو با تو عزیز نگه دا  

 صداش خش دار بود :

" من قول میدم که وفادارانه عاشقت بمونم ، همه رو غیر تو رها کنم ، در زمان های خوب و بد ، در 

مریضی و سالمتی ، بی اعتنا به جایی که زندگی ما رو با خودش میبره باهات باشم. من از تو حمایت 

در غم و شادی ات شریک میشم.و تو رو در میکنم ، بهت اعتماد میکنم ، و بهت احترام میگذارم. من 

زمان نیاز تسلی میدم. من قول میدم که تو رو گرامی بدارم و آرزو ها و امید های تو رو حمایت کنم و تو 

قلبم رو ، و  م برای تو هم هست. من دستم رو،رو کنارم در امنیت نگه دارم. هر چیزی که من االن دار

زنده هستیم بهت تقدیم میکنم " عشقم رو از این لحظه تا زمانی که  

 اشک در چشمام جوونه زد. چهره اش وقتی که منو نگاه میکرد نرم تر شد . زیر لب گفت :

 " گریه نکن "

 شصت دستش قطره اشکم رو گرفت و پاکش کرد . 
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 " چرا باهام صحبت نمیکنی؟؟ خواهش میکنم کریستین "

 چشماش رو انگار که درد داشته باشه بست :

هد بستم که در زمان نیاز تو رو تسلی و دلداری بدم . خواهش میکنم مجبورم نکن عهدم رو " من ع

 بشکنم"

 آه کشید و چشماش رو باز کرد ، چهره اش مات و خنثی بود. ساده گفت :

 " آتیش سوزی عمدی بوده "

ه شد. یکدفعه خیلی جوون و آسیب پذیر دیدو   

 اوه لعنتی...

اینه که اونا به دنبال من باشن . و اگر اونا دنبال من باشن... "" و بزرگترین نگرانی من   

 مکث کرد ، توانایی کامل کردن جمله اش رو نداشت. زمزمه کردم :

 "... ممکنه که منو بگیرن"

رنگش پرید و میدونم که باالخره از ریشه ی نگرانی و آشفتگیش پرده برداشتم. صورتش رو نوازش 

 کردم . زیر لب گفتم :

ممنونم ""   

 اخم کرد :

 " برای چی؟ "

 " که بهم گفتی "

 سرش رو به دو طرف تکون داد و شبحی از لبخند به لباش بوسه زد :

عد کننده باشی خانم گری "ا" تو میتونی خیلی متق  

" و تو میتونی که احساساتت رو پر و بال بدی و نهادینه کنی و خودت رو تا مرز مردن نگران کنی . تو 

سالگی با حمله قلبی میمیری و من تو رو بیشتر از این مدت میخوام " 40بل از سن احتماال ق  
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تو مرگ من خواهی بود. دیدن تو روی جت اسکی ... من تقریبا یه سکته رو رد کردم"" خانم گری،   

 به پشت دراز کشید و دستش رو روی چشماش گذاشت و احساس کردم که به خودش لرزید. 

تصور کن وقتی به جت اسکی بود. حتی بچه ها هم میتونن جت اسکی سوار بشن. " کریستین، اون فقط 

تو چه احساسی داری؟ "، خونه ی تو در آسپن رفتیم و من برای اولین بار بخوام اسکی برم   

هینی کشید و صورتش به سمتم چرخید و میخوام که از وحشتی که در صورتش هست بلند بخندم. باالخره 

 گفت:

 " خونمون "

ادیده اش گرفتم :ن  

ی قراره اینو یاد " من یه بزرگسالم کریستین و خیلی از اون چیزی که دیده میشم سر سخت ترم. کِ 

 بگیری؟؟"

کوچیک شدن. تصمیم گرفتم که موضوع رو عوض کنم: و شونه اش رو باال انداخت و لباش مچاله  

عمدی میدونه ؟"، آتیش. پلیس در مورد آتیش سوزیه  " خب پس  

" " آره  

جدی شد . شچهره ا  

 " خوبه "

 بیان کرد :

 " گروه امنیتی قراره سفت و سختر بشه "

 " متوجه ام "

. پایین به سمت بدنش نگاه کردم. هنوز شلوارک و پیراهنش تنشه و منم هنوز تی شرتم تنم هست. خدایا...

شده پرسید :. فکرش باعث شد ریز بخندم.  کریستین گیج یه سکس سریع و بدون مقدمه و ارتباط  

 " چیه ؟ "
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 " تو "

 " من ؟ "

 " آره. تو . هنوز لباسات تنته"

 " اوه "

ه لبخند فوق العاده ای شکوفا شد:به خودش پایین نگاه کرد و بعد  به من نگاه کرد و چهره اش ب  

بکشم خانم گری... مخصوصا وقتی که تو مثل یه دختر ت دست از در سخته برام کهمیدونی چق ،" خب

ریز میخندی" ،بچه  

 ،اوه آره... قلقلک دادن. وای! قلقلک دادن ! سریع تکون خوردم و با پاهای باز شده به دو طرف بدنش

 روش نشستم ولی سریعا متوجه نیت شیطانی من شد و جفت مچ دستام رو گرفت . گفت :

 " نه "

یدم که اون برای این کار و واقعا منظورش همین بود. بهش اخم کردم و لبام آویزون شد ولی به نتیجه رس

 آماده نیست. زمزمه کرد :

 " خواهش میکنم نکن. نمیتونم تحملش کنم . من هیچ وقت به عنوان یه بچه قلقلک داده نشدم "

 مکث کرد و منم دستام رو شل کردم تا مجبور نباشه جلوی من رو بگیره.

میکردم و به نظر سرگرم کننده بود  " من اون زمان به کریک با ایلیوت و میا که قلقلکشون میداد نگاه

 ولی من .... من ..... "

 انگشت اشاره ام رو روی لباش گذاشتم و زیر لب گفتم :

 " هیییییش، میدونم "

زدم . بعد دوباره روی قفسه سینه اش گوله شدم. درد و  ،جایی که انگشتم بود ،و بوسه ای نرم روی لباش

تی عمیق و سوزناکی که تو قلبم برای کریستین به عنوان یه پسر رنج آشنایی در درونم متورم شد و ناراح

یکبار دیگه منو در بر گرفت. میدونم که من هر کاری برای این مرد میکنم بخاطر اینکه من  ،بچه داشتم

 خیلی عاشقشم. 
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یکرد دستش رو دور بدنم حلقه کرد و بینیش رو داخل موهام فرو برد ، و در حالی که پشتم رو نوازش م

ما اونجا دراز کشیده موندیم ولی باالخره من سکوت  زمانی رو تمد عمیق نفس گرفت. نمیدونم چه 

 رضایت بخش بینمون رو شکستم:

بوده ؟" ی که تو دکتر فلن رو ندیدی چقدر" طوالنی ترین زمان  

 " دو هفته. چرا ؟ تو نیاز شدیدی به قلقلک دادن من داری؟ "

 تو گلو خندیدم:

میکنم که اون بهت کمک میکنه "" نه . من فکر   

 کریستین با استهزا نفسش رو از بینیش بیرون داد :

م "ه. من به اندازه کافی بهش پول پرداخت میکن" بهتره که بکن  

آروم موهام رو کشید تا صورتم رو بچرخونم و به سمتش باال نگاه کنم. سرم رو بلند و نگاهش رو 

 مالقات کردم. نرم پرسید :

مورد سالمتی من نگرانی خانم گری؟ "" تو در   

 بدجنسانه اذیتش کردم :

 " هر همسر خوبی نگران سالمتی شوهر دلبندش هست آقای گری "

 زمزمه کرد :

 " دلبند ؟ "

س انگیز و سوزان بین ما بیان شد...و این پرسش هو  

 " بسیار بسیار دلبند "

 سریع به سمت باال خودمو کشیدم تا ببوسمش . لبخند زد ، لبخند خجالت زده اش... 

 " میخوای به ساحل بری و غذا بخوری خانم گری؟"

 " من میخوام جایی که تو خوشحال تری غذا بخورم "
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 " خوبه "

 نیشش باز شد :

اطر هدیه ات "" روی قایق جایی هست که من میتونم تو رو در امنیت نگه دارم . ممنونم بخ  

خم شد و دوربین رو برداشت و در فاصله نگه اش داشت و دکمه عکس گرفتن رو فشرد و عکسی از 

دوتامون بعد از قلقلک دادن، بعد از فعالیت جنسی ، بعد از هم آغوشی صمیمانه و اعترافگاه ، گرفته شد. 

 گفتم :

 " تموم لذتش برای منه "

 لبخند زدم و چشماش روشن شدن.

 

 

 

ورسای ، قدم میزدیم. سابقا یه مکان فروتنانه و کاخ ،  18قصر نفیس طالکاری شده ی با شکوه قرن  در

لیی به یه جایگاه اسراف آمیز و پر جالل قدرت تغییر خاشعانه برای فصل شکار بوده ، توسط روی سوِ 

ه. اون پادشاهی های مطلقی رو به خودش دید 18شکل داده ولی حتی قبل از تموم شدن قرن   

از  ،اوایل بعد از ظهر فتابِ ر آسرسرای آینه هاست. نو ،خیره کننده ترین و قابل مالحظه ترین اتاق اونجا

ن میکرد و دکور طالیی رنگ پنجره های غربی به داخل سیل وار ریخته میشد و دیوار شرقی رو روش

چلراغ های کریستالی عظیم رو نورانی میکرد. نفس گیره...رو و چل  

کریستین در حالی که کنارم ایستاده بود گفتم : زیر لب به  

" جالبه ببینی چه به سر فرد مستبد خودبزرگ بین کسی که خودشو در چنین شوکت و جاللی ایزوله کرده 

 اومده "

کرد:کرد ، با سرگرمی و تفریح نگاهم به من نگاه و سرش رو به یه طرف کج   

م گری؟ "ن" منظورت چیه خا  
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نظر هست آقای گری "" اوه فقط یه اظهار   

جایی که من ایستادم و مثل آدم ، منو تا مرکز اتاق دنبال کرد ، و به اطراف چرخوندم . نیشخند زددستم ر

های احمق و مات زده به منظره نگاه میکردم.... بازتاب تصویر تماشایی و خارق العاده باغ و کریستین 

میشد ، نگاهش براق و جسورانه ست. زمزمه  گری خارق العاده ، شوهرم، بروی آینه به طرفم منعکس

 کرد :

 برای اینکه ببینم چطور نور موهای تو رو براق میکنه..." من چنین چیزی رو برای تو میسازم. فقط 

 مثل االن ، مثل اینجا "

 چند تار مو ام رو پشت گوشم فرستاد :

 " مثل فرشته ها دیده میشی "

و زیر لب گفت : زیر الله گوشم رو بوسید، دستم رو گرفت  

 " ما مستبدانه برای زنی که عاشقشیم انجامش میدیم "

 از تعریفش قرمز شدم ، خجالت زده لبخند زدم و به دنبال اون در اتاق بزرگ راه رفتم. 

 

 

 

 کریستین نرم ازم پرسید :

 " به چی فک میکنی؟ "

 یه جرعه از قهوه بعد از شامش خورد. 

 " به کاخ ورسای"

بود مگه نه ؟ " " فخر فروشانه  
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نیشش باز شد . به اطراف کمتر تجملی و پر جالل اتاق نهار خوری فیر لیدی نگاه کردم و لبام رو بهم 

 فشار دادم . کریستین با حالت کمی دفاعی گفت :

 " این به سختی فخر فروشانه ست "

میدونم. دوست داشتنیه. بهترین ماه عسلی هست که یه دختر میتونه بخواد " "  

: گفت  

 " واقعا ؟"

 کامال بی ریا و سورپرایز شده بود. و لبخند زد، لبخند خجالت زده اش... 

 " البته که هست "

 " ما فقط دو روز دیگه رو هستیم. چیزی هست که دوست داری ببینی و یا انجام بدی؟ "

 زیر لب گفتم :

 " فقط با تو باشم "

:از پشت میز بلند شد ، دور زد و پیشونیم رو بوسید   

باشی؟ من نیاز دارم که ایمیل هامو چک کنم و ببینم خونه چه خبره" ن" خب، میتونی یک ساعت بدون م  

 سرحال گفتم :

 " حتما "

سعی میکردم نا امیدی ام رو پنهون کنم که یک ساعت قراره بدون اون باشم. این عجیب غریبه که من 

یی ا زیبان هم فشار داد و تبدیل به خط نازک وب میخوام تموم مدت با اون باشم؟؟ ذهن ناخودآگاهم لباش رو

زیر لب گفت :کریستن شدن و سرش رو قاطعانه مثبت تکون داد.   

 " بابت دوربین متشکرم "

 و به سمت اتاق کارش رفت. 
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تصمیم گرفتم که کمی به کار مکاتبه برسم و لب تاپم رو باز کردم. ایمیل  ،وقتی که به داخل کابین برگشتم

هایی از مامانم و کیت داشتم ، که آخرین شایعه ها رو از طرف خونه برام فرستاده بودن و پرسیده بودن 

گ گری رو نعالیه ، تا موقعی که کسی تصمیم گرفت شرکت هولدیخب که ماه عسل چطور میگذره . 

پاسخ به مامانم رو تموم کردم ، یه ایمیل از کیت به ایمیل هام اضافه شد: ار... وقتی که کآتیش بزنه .  

_________________________ 

 

 از طرف: کاترین.ال. کاوانا

به وقت محلی 11:45   2011،آگست ، 17تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 موضوع : اوه خدای من !!

 

ت کریستین شنیدم.کراالن در مورد آتیش سوزی تو ش آنا،  

 فک میکنی عمدی بوده ؟؟

XOX .1ک  

_______________________ 

 

کیت آنالینه! سریع روی سرگرمی جدیدم پریدم .... برنامه اسکایپ ... و دیدم که اونجا آنالین هست. 

 سریعا براش نوشتم :

 

؟  آنا : یه، هستی

                                                             
 حرف اول اسمش 1
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ن در مورد آتیش سوزی  کیت : آره، آنا! حالت چطوره؟ ماه عسل چطوره ؟ ایمیلم رو دیدی؟ کریستی 

 میدونه؟ 

ن میدونه.   آنا : من خوبم، ماه عسل عالیه. آره ایمیلت رو دیدم. آره کریستی 

ی نمیگه ن  که افتاده سطحیه. و ایلیوت به من چی 
ی
.  کیت : فکرشو میکردم بدونه . اخبار در مورد اتفاق  

 آنا : دنبال یه داستان میگردی؟ 

 کیت : تو منو خوب مشنایس. 

ی نگفته.  ن ن به من زیاد چی   آنا : کریستی 

 کیت : ایلیوت از گریس شنیده! 

 

پخش بشه. از تکنیک حواس پرت کردن  شوه نه.... مطمئنم کریستین نمیخواد تو همه سیاتل خبرا

استفاده کردم : ،کاوانای سر سخت  

 

ن ؟ آنا : ایلیوت و ایتان چطور هسیی  

کیت : ایتان در دوره روانشنایس در سیاتل برای فوق لیسانس اش قبول شده . ایلیوت هم 

 پرستیدنیه. 

فرین ایتان . : آآنا   

 کیت : حال ارباب سابق تو چطوره؟ 

 آنا : کیت!! 

 کیت : چیه ؟

 آنا : تو میدونن چیه! 
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 کیت : باشه ، متاسفم. 

از خوب :(آنا : اون خوبه. بیشیی   

خوشحالم.  مکیت : خب تا موقیع که تو خوشحال بایسی ، من  

 آنا : من سعادت مندانه خوشحالم . 

 کیت : :( من باید برم. میتونیم بعدا صحبت کنیم؟ 

ن نیستم. اگر آنالین بودم. اختالف ساعت مزخرفه!   آنا : مطمی 

 کیت : درسته. دوست دارم آنا. 

X : منم دوستت دارم. فعال آنا    

 کیت : فعال. 3<1

 

 

م رو قبل از اینکه غره رفتم و برنامه اسکایپجریانه. چشم  نمطمئنم کیت دنبال ساختن یه داستان از ای

بستم. اون در مورد نکته ذکر شده ی ارباب سابق خوشحال نمیشه و منم  ،کریستین این صحبت رو ببینه

 مطمئنم نیستم که اون به طور کامل سابق باشه.... 

زمانی که باالخره تسلیم بازجویی  ،عروسیمراسم سه هفته قبل از  از صحبت کوتاهبلند آه کشیدم. کیت 

همه چیز رو میدونه . صحبت کردن در موردش با کسی احساس رهایی خوبی داشت. به  ،کاوانا شدم

وی ساعت گذشته و منم دلم برای شوهرم تنگ شده. بر ساعتم نگاه کردم . از زمان صرف شام یک

 عرشه برگشتم تا ببینم کارهاشو انجام داده یا نه. 

 

 

                                                             
 عکس بوسه ست 1
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با عشق و عالقه به من لبخند میزنه.  ،در سرسرای آینه ها هستم و کریستین در کنارم ایستاده  

 تو مثل فرشته ها دیده میشی.

خاکستری و دل  ،و اتاق نگاه کردم من تنها ایستاده بودم ذوق زده بهش نگاه کردم ولی وقتی که به آینه ها

گیر شده بود. نه ! سرم به سرعت به طرف صورتش برگشت ، لبخندش ناراحت و حسرت بار بود. موی 

آزادم رو پشت گوشم فرستاد. بعد چرخید و بدون حرف آروم ازم دور شد ، صدای قدم هاش در حالی که 

پر از آینه  در سالنفت ، میرانتهای سرسرا پر نقش و نگار  و رد میکرد و به سمت درهای اتاق بزرگ ر

وقتی  اکو میشد... یه مرد تک و تنها ، یه مرد بدون هیچ تصویرو بازتابی.... و من بیدار شدم ، هوا رو

قاپیدم . هام بر میگرفت به درون ریه  که ترس وجودم رو در  

 " هی"

 کریستین در کنارم تو تاریکی زمزمه کرد ، صداش پر از نگرانی بود. 

ست، اون در امانه. راحتی خیال به درون بدنم رخنه کرد.  گفتم :اوه اون اینجا  

 " اوه کریستین "

سعی میکردم که قلب تپنده ام رو تحت کنترلم در بیارم . بازوهاش رو دورم حلقه کرد و فقط اون زمان 

 بود که متوجه شدم اشکام روی صورتم ریخته شدن. 

 " آنا، چی شده ؟ "

کام رو پاک کرد و میتونستم نگرانی و دلهره رو در صداش بشنوم. گونه ام رو نوازش کرد ، اش  

 " هیچی. یه کابوس احمقانه "

 پیشونی و گونه های اشک آلودم رو بوسید ، منو تسلی داد و زیر لب گفت :

بد بوده عزیزم. من پیشتم. من ازت محافظت میکنم " " فقط یه خواب  
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، سعی میکردم که احساس فقدان و انهدامی رو که در  در رایحه بدنش غرق شدم ، دور بدنش حلقه شدم

رین ترس من ، از نادیده بگیرم و در اون لحظه فهمیدم که عمیق ترین و تاریک ت رو رویام تجربه کردم

. دست دادن اونه  
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«فصل پنجم »   

 

 

 

ستم رو دراز کردم و غیبتش رو حس کردم. لعنتی! فورا بیدار دبال کریستین جابجا شدم ، غریزانه بدن

پریشون اطراف کابین رو نگاه کردم . کریستین منو از روی صندلی دسته دار کوچیک  شدم و آشفته و

کنار تخت نگاه میکرد. به طرف پایین خم شد ، یه چیزی رو روی زمین گذاشت و بعد آروم بروی تخت 

 کنار من دراز کشید . شلوارک و تی شرت خاکستری تنش بود. گفت :

 " هی، نترس، همه چی خوبه "

و تسلی دهنده ست.... مثل اینکه با یه حیوون وحشی درنده صحبت میکنه. دلسوزانه موهام  صداش نرم

تا نگرانی  ،ی موفق نشدلوی صورتم کنار زد و من سریعا آروم شدم. دیدم که سعی کرد وررو از 

 خودشو مخفی کنه. زیر لب گفت :

خیلی عصبی و مضطربی " ،" تو در این دو روز اخیر  

ی شدن .چشماش گشاد و جد  

 " من خوبم کریستین "

سر حالم رو بهش زدم بخاطر اینکه نمیخوام که بدونه من چقدر در مورد حادثه آتیش سوزی  بهترین لبخند

عمدی نگرانم. تجدید خاطره درد و رنج زیادی که وقتی چارلی تانگو عمدا خراب شده بود و کریستین گم 

دوباره به خاطرم  –غیر قابل وصفی که تجربه کردم حس پوچی و تو خالی که داشتم ، درد  –شده بود 

اومده. خاطره اش قلبم رو تحلیل و از بین میبره. لبخندم رو ثابت شده روی لبم نگه داشتم ، سعی میکردم 

 که اون احساس رو سرکوب کنم. 

 " تو منو موقع خواب نگاه میکردی؟ "

 " آره "
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:بهم خیره شده نگاه میکرد، در حال سنجش من بود   

 " تو داشتی حرف میزدی "

 " اوه ؟ " 

 لعنتی! چی میگفتم ؟؟؟ اضافه کرد :

 " تو نگران بودی"

چشماش پر از دلواپسی شدن. چیزی هست که من بتونم از اون مخفی نگه دارم ؟؟ به جلو خم شد و بین 

 ابروهام رو بوسید :

" وقتی اخم میکنی به حرف » وی«1 کوچیک اینجا درست میشه. برای بوسه نرمه . نگران نباش 

 عزیزم، من مواظبتم"

 غر غر کردم :

 " من نگران خودم نیستم ، نگران توام . کی دنبال تو هست؟؟"

لبخند زد : بخشنده به لحن غرغروی من  

" من به اندازه کافی بزرگ و به اندازه کافی تهدید آمیز هستم که مراقب خودم باشم. بیا. بلند شو. یه 

بدم " شت دارم قبل از برگشتن به خونه ، انجامکاری هست که دوس  

و در باسنم زد. جیغ کوتاهی  –سالمه  28من واقعا  –با نیش باز نگام میکرد، یه نیش باز پسرونه  

کشیدم و از جام پریدم و متوجه شدم امروز ما به سیاتل برمیگردیم و افسردگی و دلتنگی ام شکوفه زد . 

ساعت روز رو با اونم لذت بردم و آماده  24ز اینکه هفت روز هفته و من نمیخوام که برگردم... من ا

شریک بشم. ماه عسل سعادتمندانه ای داشتیم. قبول دارم  ،نیستم که کریستین رو با شرکت و خانواده اش

زوج تازه ازدواج کرده نرماله قطعا ، نیست؟  یه ، ولی این برای بود با کمی پستی و بلندی  

ونست هیجان پسرونه اش رو سرکوب کنه و با وجود افکار تیره و تارم ، این حسش ولی کریستین نمیت

 مسری شد. موقرانه از تخت بلند شد ، مجذوب شده دنبالش رفتم . چی تو ذهنشه؟؟؟؟

                                                             
  V انگلیسی  1
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 کریستین تسمه کلید رو دور مچ دستم محکم کرد .

 " میخوای من برونم ؟؟"

 کریستین نیشش باز شد :

بستم ؟"" آره. خیلی محکم   

 " خوبه. بخاطر همینه که جلیقه نجات تنت کردی؟؟ "

 ابروم رو براش باال انداختم. 

 " آره "

 نتونستم ریز نخندم:

 " چه اعتمادی که به توانایی رانندگی من داری آقای گری"

 " مثل همیشه خانم گری"

 " خب ، بهم امر و نهی نمیکنی! "

ی لبخند میزد:کریستین دستاش رو تسلیم شده باال آورد ول  

 " جراتش رو دارم؟؟ "

 " آره داری، و آره میکنی و ما هم نمیتونیم وسط آب کنار بکشیم و پیاده بشیم و دعوا کنیم1 "

" نکته خوبی بود خانم گری . قراره کل روز رو روی این تخته شناور بیاستیم و در مورد توانایی و 

خوش بگذرونیم؟؟ " مهارت رانندگی تو بحث کنیم  یا اینکه میریم کمی  

 " نکته خوبی بود آقای گری"

                                                             
 اشاره به زمانی که آنا رانندگی میکرد و کریستین دائم امر و نهی میکرد و آنا ماشین رو کنار کشید و پیاده شد ) جلد دوم( 1
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ش ما رو از قایق تین هم پشت سرم سوار شد و با پادسته جت اسکی رو گرفتم و سوارش شدم. کریس

و تا از ملوان های قایق سرگرم شده و تفریحانه هل داد و فاصله گرفتیم. تیلور و دتفریحی به سمت بیرون 

قه کرد و رون پاهاش رو به ردیم ، کریستین دستاش رو دور من حلما رو نگاه میکردن. به جلو سر خو

من چسبوند. آره، این کاری هست که در این سبک از سفر دوستش دارم. رون های  

کلید استارت موتور رو وارد کردم و دکمه روشن شدن اش رو فشار دادم  و موتور غرش وار روشن 

زدم : شد. از بین سر صدای موتور به طرف کریستین داد  

 " آماده ای؟ "

 گفت :

 " مثل همیشه که بودم "

 دهنش کنار گوشم بود. 

و جت اسکی از فیر لیدی، بسیار موقرانه تر از دلخواه من ، فاصله گرفت. آروم به گاز فشار وارد کردم 

کریستین دستاش رو دور من محکم تر کرد . به گاز بیشتر فشار وارد کردم ، و به سمت جلو پرتاب شدیم 

م.  کریستین از پشت سر داد زد :خوشحال شدم که خاموش و متوقف نشدیو   

 " واو!! "

ولی سر حالی و شعف در لحن صداش قابل لمس بود. با سرعت از فیر لیدی گذشتم و به سمت دریای 

 خوبِ  لنگر انداختیم و فرودگاهِ  ،سنت کالد دو وار آزاد حرکت کردم. ما در فضای خارج از بندرگاهِ 

ل اینطور دیده قاریای مدیترانه ساخته شده ، یا حددر فاصله ای از ما قرار گرفته ، روی د ،کودیازر

دن هواپیما رو شنیدم. تصمیم گرفتم که یه ممیشه. وقتی که دیشب اینجا رسیدیم، صدای عجیب فرود او

 نگاهی از نزدیک به اونجا بندازیم. 

تب از موج های آب رد میشدیم. من عاشق اینم، و به سمتش حرکت میکردیم، جست و خیز زنان مر

دو روز گذشته داشتم در حالی  هیجان زده ام که کریستین اجازه داد من برونم. تموم نگرانی هایی که در

رجه ورجه کنان حرکت میکردیم ، آب شدن و از بین رفتن . که و  

 کریستین داد زد :
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واهیم داشت "" دفعه دیگه که انجامش بدیم ، دو تا جت اسکی خ  

جان انگیز بود. که فکر مسابقه دادن با کریستین هینیشم باز شد، بخاطر این  

تهای راه رسیدیم ، نبه جلو حرکت میکردیم و به نظر دیگه به ا ،در حالی که بروی آب سرد و آبی دریا

میخواست یکدفعه صدای غرش وار و خوفناک موتور جت در باالی سرمون بلند شد و منو از جا پروند ، 

که فرود بیاد. اینقدر بلند بود که ترسیدم ، چرخیدم و در همون زمان اشتباهی دریچه کنترل گاز و هوا رو 

 بجای ترمز فشار دادم . 

 کریستین داد زد :

 " آنا ! "

به طرف آب ،  نولی خیلی دیر بود . از روی جت اسکی با دست و پاهایی که به اطراف تکون داده میشد

پرت شدیم. جیغ کشیدم ، در آب آبی کریستالی دریا فرو رفتم و مقدار زیادی  یستین با خودم ،به همراه کر

ولی در کمتر از  ادم . آب در این قسمت از دریا نسبت به ساحل سردترهآب دریای مدیترانه رو قورت د

زدم تا  چشمام کناریکردم ، آب دریا رو از چند ثانیه، به وسیله جلیقه نجاتم ، به سطح آب اومدم . سرفه م

چند فوت دور تر از  آروم ، ببینم کریستین کجاست. داشت به سمت من شنا میکرد. جت اسکی بی آزار و

 ما شناور بود ، موتورش خاموش شده بود. 

 " حالت خوبه؟؟"

وحشت بودن. خس خس کنان گفتم : وقتی که بهم رسید چشماش پر از  

 " آره "

رو پنهون کنم. دیدی کریستین؟؟ این بدترین اتفاقیه که میتونه با جت ولی نتونستم شعف و خوشحالی ام 

. ت ، از نزدیک صورتم رو بررسی کرداسکی بیوفته! منو تو بغلش کشید و بعد سرم رو بین دستاش گرف

 در حالی که در جا شنا میکردیم با نیش باز گفتم :

 " دیدی، اونقدرا هم بد نبود! "

مال واضح خیالش راحت شده بود . غر غر کرد:باالخره بهم ریشخند زد ، کا  

 " نه ، به نظر میاد نبود. به غیر اینکه من االن خیس شدم "
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ولی لحن صداش طنز آمیز بود.    

 " منم خیسم "

 هیز و بدجنسانه گفت :

 " دوست دارم خیس باشی "

 سرزنشش کردم :

 " کریستین!! "

سعی کردم خشم و ناراحتی دروغینی رو ابراز کنم. نیشش باز شد ، فوق العاده دیده میشد ، بعد خم شد و 

محکم بوسیدم. وقتی که خودشو عقب کشید بی نفس بودم. چشماش شرور، تیره و داغ شدن. با وجود 

 سردی آب دریا، گرمم بود. 

ردیم. حاال باید دوش هم بگیریم. من میرونم "" بیا. برگ  

 

 

در قسمت فرست کالس هواپیمایی بریتیش هستیم و وقتمون رو به بطالت میگذرونیم و منتظر ادامه 

پروازمون به طرف سیاتل هستیم. کریستین سرگرم خوندن روزنامه فایننشیال تایمز بود. دوربینش رو 

مارک دار و  بیرون کشیدم ، میخوام که ازش چند تا عکس بگیرم. . خیلی در پیراهن سفید اتو کشیده 

ن شکل باز پیراهش آویزو 7و در یقه شلوار جینش سکسی دیده میشد ، عینک مخصوص خلبانی اش ر

کرده بود. فلش دوربین حواسش رو پرت کرد ، به من پلک زنان نگاه کرد و بعد لبخند خجالت زده اش 

 رو زد. 

 پرسید :

 " حالت چطوره خانم گری؟ "

 زیر لب گفتم :

گردیم خونه . من دوست دارم تموم مدت تو رو برای خودم داشته باشم" " ناراحتم که برمی  
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 دستم رو گرفت و بلند کرد و به سمت لباش برد و انگشتام رو با بوسه ای نوازش کرد :

 " منم "

 پرسیدم : 

 " ولی؟ "

 این کلمه کوچیک رو انتهای پاسخ کوتاهش که نگفت شنیدم.  اخم کرد. ریاکارانه پرسید :

"" ولی؟   

که این چند روز اخیر،عالی انجامش  –بهم بگو  –سرم رو به یه طرف کج کردم ، بهش با چهره ی 

 میدادم نگاش کردم. آه کشید ، روزنامه رو پایین گذاشت:

 " من میخوام فردی رو که آتیش سوزی رو انجام داده از زندگیم بیرون بندازم "

 " اوه "

شدم که این صداقت و رک بودن رو ازش دیدم. ادامه داد :این منصفانه به نظر میاد ولی سورپرایز   

 " اگر یکبار دیگه چنین اتفاقی تکرار بشه تخمای ولچ رو روی صفحه گرامافون میزارم1 "

لرزشی به طرف پایین ستون مهره هام بخاطر لحن تهدید آمیز و ترسناکش حس کردم. منو خنثی نگاه 

کنم یا نه. به بی دیگه ا ارم که شوخی و لودگی و یا هر کاردمیکرد، و نمیدونم که منتظره ببینه جرات 

 ، این بود کهرو کم کنهکدفعه بینمون ایجاد شده کنم تا این تنش و استرسی که ی رتنها کاری که تونستم فک

 دوربین رو دوباره باال بیارم و یه عکس دیگه بگیرم. 

 

 

 " هی ، خوابالو ، رسیدیم خونه "

 کریستین زیر لب اینو بهم گفت . من من کنان گفتم :

                                                             
 ولچ مسئول حفاظت و امنیتش هست ) جلد یک ( 1
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 " هووووم "

بی میل بودم که رویای شیرینم رو که در مورد کریستین و خودم بروی فرش پیک نیکی تو باغ پادشاهی 

کیو1 بود رها کنم. خیلی خسته ام. سفر کردن خسته کننده ست، حتی تو قسمت فرست کالس. ما بیشتر از 

ساعته که در پرواز کردن به سر میبریم، فک کنم.... بخاطر خستگیم حساب زمانش از دستم در  18

بروی دستاش رفته. شنیدم که در طرف من باز شد و کریستین بروم خیمه زد. کمربندم رو باز کرد و منو 

 بلند کرد ، بیدار شدم. خوابالود اعتراض کردم :

 " هی، من میتونم راه برم "

 نفسش رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد :

 " من نیازه که تو رو برای ورد به خونه روی دستام حمل کنم2 "

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم :

طبقه رو؟ " 30" تموم   

ی زدم. بهش لبخند چالش بر انگیز  

م کنم که تو مقداری وزن اضافه کردی "خوشحالم که میخوام اعال یل" خانم گری، خی  

 " چی؟؟! "

 نیش باز شد :

 " پس اگر ناراحت نمیشی ما از آسانسور استفاده میکنیم "

چشماش رو برام باریک کرد و با این حال میدونم که داره سر به سرم میگذاره. تیلور در ورودی البی 

رو برامون باز کرد و بهمون لبخند زد : آسکاال  

 " به خونه خوش اومدید خانم و آقای گری "

                                                             
 باغ بزرگی که بیشتر به اسم کیو گاردن شناخته میشه و در جنوب غربی لندن هستش 1
 همون سنت بردن عروس روی دست به خونه 2
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کوتاه ترین لبخندم رو به تیلور زدم و اونو که به سمت ماشین آاودی که سوایر کنارش ایستاده بود بر 

نگاه کردم.  ،میگشت  

 " منظورت چیه که من وزن اضافه کردم ؟؟ "

محکم تر و ، ذشت شد و منو در حالی که از البی میگ م. نیشش باز تربا خیرگی به کریستین نگاه کرد

 نزدیک تر به قفسه سینه اش نگه داشت. مطمئنم کرد :

 " زیاد نیست "

 ولی صورتش یکدفعه تیره شد.

 " چیه؟؟ "

سعی کردم ترس و زنگ خطری که در صدام بود رو کنترل کنم. آروم در حالی که دکمه آسانسور رو 

 میزد گفت :

" کردی از دست دادی رو دوباره اضافه کردی" تو مقدار وزنی رو که وقتی منو ترک   

قلبم رو  ،رنگ پریدگی و سردی از صورتش گذشت. درد و ناراحتی ناگهانی و سورپرایز بر انگیزش

 فشرد. 

 " هی "

 انگشتام ر روی صورت و موهاش جمع کردم و اونو به طرف خودم کشیدم :

االن به این صورت اینجا ایستاده بودی؟؟ " " اگر من نمیرفتم تو  

چشماش مهربون شدن ، به رنگ ابرهای طوفانی بودن و لبخند خجالت زده اش رو زد ، لبخند مورد 

 عالقه ام. گفت :

 " نه "

 و داخل آسانسور قدم گذاشت و هنوز من رو حمل میکرد. پایین خم شد و منو نرم بوسید :
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" نه خانم گری. نبودم. ولی می دونستم که میتونستم تو رو در امنیت نگه دارم بخاطر اینکه تو با من کل 

 کل نمیکردی1 "

پشیمونی حس میشد.... لعنتی.  به طرز مبهمی در صداش  

 " من دوست دارم باهات کل کل کنم "

چیه. بفهمم نظرشمیخواستم   

این منو خیلی .... خوشحال میکنه "" میدونم.   

طرف پایین بهم لبخند زد. اوه خدا رو شکر.  زمزمه کردم : با سردرگمی و متفکرانه به  

 " حتی با اینکه چاقم ؟؟"

 بلند خندید :

 " حتی با وجود اینکه چاقی "

م ، مقابل خودم نگه منم انگشتام رو داخل موهاش چنگ کرددوباره بوسیدم ، این سری داغتر بوسیدم ، و 

پیچ میخوردن. وقتی که آسانسور به طبقه مون رسید زبونامون با رقص شهوت انگیزی در هم اش داشتم. 

 و زنگ کوتاهی زد ، جفتمون بی نفس بودیم. زیر لب گفت :

 " خیلی خوشحال "

لبخندش شرورانه تر ، چشماش مه گرفته و پر از تعهد شهوتناک بودن. سرش رو به دو طرف تکون داد 

رد. و وقتی که دوباره خودشو پیدا کرد منو به سمت راهرو حمل ک  

 " به خونه خوش اومدی خانم گری"

دوباره بوسیدم، این سری نجیبانه تر و به من لبخند منحصر به فرد یک بیلیون واتی کریستین گری اش 

 رو زد، چشماش از لذت میرقصیدن.  با ذوق بهش نگاه میکردم :

 " به خونه خوش اومدی آقای گری "

                                                             
 منظورش اینه که اگر مثل سابق بود و آنا فرمان بردارش بود نگران امنیتش نبود 1
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و پر از لذت و شعف شد.  دقلبم به فراخوانش جواب دا  

فکر میکردم که کریستین منو زمین میگذاره ولی این کارو نکرد . منو از راهرو به سمت درهای ورودی 

از کانتر  و برای همین پاهام آویزون دو بعد نشیمن بزرگ و از اونجا بروی کانتر آشپرخونه قرار دا

 –شت و یه بطری شامپاین سرد از داخل یخچال دار شامپاین رو از کابینت برداموندن. دو تا جام شیار

بیرون آورد. ماهرانه در بطری رو بدون هدر رفتن یه قطره ازش باز  -شامپاین مورد عالقمون ، بولینجر

اون یکی کرد ، و شامپاین صورتی کمرنگ رو داخل جام هامون ریخت و یکی از جام ها رو به من داد. 

از هم فاصله داد و بین پاهام ایستاد : دیگه رو باال گرفت ، آروم پاهای من  

خانم گری " " این به سالمتی ما،  

 زمزمه کردم :

 " به سالمتی ما آقای گری "

از لبخند خجالت زده ام آگاهم. جام هامون رو بهم زدیم و یه جرعه نوشیدیم. بینیش رو به بینی من مالوند 

 و زمزمه کرد :

دارم برم تو تخت ..... و نخوابم " " میدونم که خسته ای ولی من واقعا دوست  

 گوشه لبام رو بوسید :

 " این اولین شبی هست که به خونه برگشتیم و تو واقعا مال منی "

صداش وقتی که بوسه ای روی گلوم زد خاموش شد. اوایل شب در سیاتله و من به شدت خسته ام ولی 

خر کرد. خواستن در اعماق شکمم شکفته شد و ضمیر درونم مثل گربه خر   

 

 

، از پنجره بزرگ به بیرون خیره راه راه طالیی صورتی  کریستین در کنارم وقتی که من به طلوع آفتابِ 

رو نفس کشیدنم ر تالش سعی میکنم که تش بروی قفسه سینه ام افتاده ، و من پسبا آرامش خوابیده . د ام،

ت ولی نمیتونم. کامال هشیار و بیدارم ، ساعت بدنم با ساع ،دوباره به خواب برم هماهنگ کنم و با اون

م مشغول و درگیره. گرینویچ لعنتی تنظیم شده ، ذهن  
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یر.... جوری کلی اتفاقات در این سه هفته اخیر افتاده.... چی دارم میگم ، در واقع در این سه ماه اخ

اینجام، خانم آناستازیا گری ، با  پاهام زمین رو حتی لمس نکردن. و حاال من احساس میکنم که انگار

تمندی که یه زن میتونه وخوشمزه ترین ، سکسی ترین، نیکوکارترین، احماقانه ترین مرموز محترم ثر

اتفاقات اینقدر سریع افتادن ؟؟  همه اینازدواج کردم. چطور  ،باهاش مالقات کنه  

دونم که اون منو وقتی که خوابم نگاه کردم. مینگاه کردم، زیباییش رو برانداز  به پهلو چرخیدم و بهش

ت شانس این تکریم رو داشتم. اون خیلی موقع خواب جوون و القید دیده میشه، مژه رمیکنه ولی من به ند

های بلندش مثل باد بزن روی گونه هاش پخش شدن ،ته ریش کم و ناچیزش بروی فکش رشد کرده و 

لی که عمیق نفس میکشه ریلکس هستن.  میخوام که لبای تراش خورده اش کمی از هم باز شدن، و در حا

ببوسمش ، زبونم رو بین لباش بفرستم ، انگشتام رو روی ته ریش نرم و در عین حال تیزش بکشم. واقعا 

کردنش مبارزه میکردم، تا مزاحمش نشم.  هوووم..... میتونم فقط با شدیدم برای لمس باید با این حس 

عینک ناخود آگاهم از پشت سر به سرش بزارم. ذهن ، ام و مکیدنش اذیت کردن الله گوشش با دندون

هاللی اش با خیرگی نگام کرد، حواسش از کتاب کلیات آثار چارلز دیکنز ، جلد دوم ، پرت شد و ذهنا 

 منو سرزنش کرد :

  !دست از سر اون مرد بیچاره بردار آنا!

داریم بعد  برای دوباره سازگار شدن خودمونمن روز دوشنبه به محل کارم برمیگردم. ما فقط امروز رو 

اونم بعد از گذروندن  ،کل روز ،و همیشگی خودمون بر میگردیم. ندیدن کریستین دوباره به زندگی روتین

هر دقیقه با هم در طول این سه هفته اخیر ، عجیبه. به پشت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. یکی شاید 

میتونه خفه کننده باشه ولی این طور نیست. من عاشق هر دقیقه  ،ا همکنه گذروندن این همه وقت ب رفک

 اش بودم ، حتی دعوا کردنمون. هر دقیقه اش.... به غیر از خبر آتیش سوزی در شرکت گری. 

خون در رگهام یخ زد. کی میخواد به کریستین صدمه بزنه ؟؟ ذهنم دوباره به سمت این موضوع مرموز 

و کریستین  ند ناراضی؟؟ هیچ ایده ای ندارم متش؟؟ یه رابطه سابق؟؟ یه کارتجار برگشت. یکی تو کار

چفت شده و حرف نمیزنه ، کمترین اطالعات رو میده و با بیان اینکه  شهم در مورد تموم این قضیه دهن

حفاظت کنه ازش فرار میکنه. چطور مجبورش کنم بهم بیشتر بگه ؟؟؟ ماز من میخواد   

کریستین تکون خورد و منم ثابت شدم ، نمیخوام که بیدارش کنم ولی این کار تاثیر معکوس گذاشت. 

 لعنتی! دو تا چشم براق به من نگاه میکردن. 
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 " چی شده ؟؟ "

 " هیچی، بخواب "

و صورتش رو مالید بعد به من با  دسعی کردم لبخند اطمینان بخشی بهش بزنم . خودشو کش و قوس دا

نگاه کرد . پرسید :نیش باز   

 " دچار جت زدگی1 شدی؟ "

 " این همینی هست که بهش میگن ؟؟ نمیتونم بخوابم "

 " من یه نوش داروی جهانی رو همین جا برات دارم ، فقط برای تو عزیزم2"

مثل پسر بچه های شیطون نیشش باز بود باعث شد بهش چشم غره برم ولی در همون زمان ریز خندیدم. 

همین صورت افکار تیره و تارم به کناری انداخته شدن و دندون هام سراغ الله گوشش و دقیقا به 

. ..رفتن  

 

 

 

در حرکتیم. قراره نهار در  8ودی آرآا ماشین در 520به طرف پل  5-ایمنو کریستین در اتوبان شمالی 

 باشیم. همه ی خانواده ، ظهر، در روز یکشنبه -خونه خوش اومدید-به مناسبت به  ،پدرش رماد ی خونه

قراره اونجا باشن. عجیبه که زمانی که تموم مدت فقط خودت با خودت بودی االن  ،کیت و ایتان ی بعالوه

این همه همنشین داشته باشی. من امروز صبح فرصتی برای صحبت کردن با کریستین نداشتم. اون تموم 

ردم مشغول بوده. اون گفت که الزم کباز می مدت در دفتر کارش زمانی که من وسیله ها رو از چمدون

که یه یده ولی این چیزیه که من الزمه بهش عادت کنم...اینز انجامش مننیست این کارو بکنم و خانم جو

میکشیدم  ،فرد کمک کننده تو خونه داشته باشم. انگشتام رو حواس پرت بروی چرم تو دوزی دِر ماشین

                                                             
 جت لگ : بی خوابی بخاطر مسافرت طوالنی و تغییر ساعت شبانه روز 1
 منظورش سکسه 2
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بد عنق و عصبی ام . این بخاطر تاثیر جت زدگی هست ؟ یا آتیش  تا افکار پرسه زن ام رو منحرف کنم.

 سوزی عمدی؟؟ 

 پرسیدم :

رانندگی کنم؟" " میزاری من با این ماشین  

 سورپرایز شدم که این جمله رو بلند گفتم. کریستین لبخند زنان جواب داد :

تو رو به اتاق قرمز درد  یش،نه برای تو هم هست. اگر چه که اگر به جایی بزنم" البته . هر چی که مال 

یدن میبرم"کش  

کوتاه نگام کرد.  ای بدجنسانه لبخندبا   

 لعنتی! کپ کرده بهش نگاه میکردم. این شوخی بود؟؟؟ سر به سرش گذاشتم :

" داری شوخی میکنی. تو منو بخاطر غر شدگی ماشینت مجازات نمیکنی؟  تو ماشینت رو بیشتر از من 

 دوست داری؟؟؟ "

 گفت :

" ننزدیکبهم "   

رو نوازش کنه : مدستشو دراز کرد تا زانو  

 " ولی این دختر شبا منو گرم نگه نمیداره "

 با ناراحتی توپیدم :

 " مطمئنم از پسش بر میاد . میتونی داخلش بخوابی "

 کریستین بلند خندید :

منو از خونه میندازی به این زودی " ما هنوز یه روزم تو خونه خودمون با هم زندگی نکردیم و تو داری 

 بیرون ؟؟؟ "
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به نظر خیلی خوشحال دیده میشد. بهش خیره موندم و اونم بهم یه لبخند پت و پهن بزرگ زد و اگر چه 

این کار غیر ممکنه.  ،سرخوش هست که با این خلق و خوِ  یکه میخوام از دستش عصبانی باشم ولی وقت

رک کرده، در چهارچوب ذهنی حاال که بهش فک میکنم ، اون از امروز صبح که دفتر کارش رو ت

 من بدخلق بودم و. و برام روشن شد که بخاطر اینکه ما مجبوریم به واقعیت برگردیم،بهتری هست

یا اینکه روش جدید ارتقا داده  نمیدونم که اون قراره به کریستین بیشتر بسته ی قبل از ماه عسل برگرده و

رو نگه میداره. اش شده   

رسیدم :پ  

 " چرا اینقدر خوشحالی؟ "

 بهم لبخند پت و پهن دیگه ای تحویل داد :

" عادیه" بخاطر اینکه این صحبت خیلی.....   

 نفسم رو استهزا آمیز از بینیم بیرون دادم :

" ! نه بعد از سه هفته ازدواج ! قطعا" عادی   

ش محو شد.  سریع گفتم :لبخند  

 " شوخی میکنم کریستین "

نمیخوام که حال خوبش رو خراب کنم. برام روشن شد که چقدر اون گاهی در مورد خودش نامطمئنه. 

در زیر ظاهر ترسناک بیرونی اش  ،م اطمینانش روون همیشه اینطور بوده ولی این عدمشکوکم که ا

ت و احتماال بخاطر اینه که اون خیلی به این کار عادت مخفی میکرده. خیلی راحت میشه دستش انداخ

سازیه و دوباره حیرت زده شدم که ما هنوز کلی موارد برای یادگیری در مورد همدیگه یه افشانداره. این 

 داریم. 

 گفتم :

 " نگران نباش . من به ماشین س ب خودم میچسبم "

کردم که حال بدم رو از بین ببرم. چرخیدم و از پنجره ماشین به بیرون خیره شدم ، سعی می  
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 " هی، چی شده ؟ "

 " هیچی " 

 " تو گاهی مستاصل کننده ای آنا . بهم بگو "

 چرخیدم و بهش ریشخند زدم :

 " مثل تو آقای گری"

 اخم کرد . آروم گفت :

 " من دارم تالش میکنم "

 " میدونم . منم "

 لبخند زدم و حالم کمی بهتر شد. 

 

 

 

وقتی که کنار  ،کاله مخصوص سر آشپزی و اون پیشبند اجازه نامه برای کباب کردنشکریک با اون 

مسخره دیده میشد. هر وقتی که بهش نگاه میکردم باعث میشد لبخند بزنم. در واقع،  ،باربیکیو ایستاده بود

آفتاب خلق و خو ام قابل مالحظه بهتر شده بود. همگی دور میز تراس خونه خانواده گری نشستیم ، از 

 و اواخر تابستون لذت میبریم. گریس و میا ، ساالد های مختلفی روی میز گذاشته بودن و ایلیوت

کریستین صحبت های دوستانه و شوخی های کمی رکیکی با هم میکردن و در مورد برنامه ساخت خونه 

کریستین دستم اق میکردن. جدید صحبت میکردن  و ایتان و کیت ، منو در مورد ماه عسلم حسابی استنط

بازی میکردن. ایلیوت در حالی که حلقه نامزدی و ازدواجم ستش نگه داشته ، انگشتاش با رو در د

 خودشو کش و قوس میداد گفت :

" اگر تونستی با جیا به توافق نهایی کار برسی ، من یه فرصتی از سپتامبر تا اواسط نوامبر دارم که کل 

بیارم "گروه رو میتونم روی این پروژه   
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 دستشو پشت و روی شونه کیت گذاشت و باعث شد کیت لبخند بزنه. کریستین جواب داد :

" خب قراره فردا شب بیاد و در مورد برنامه و طراحی خونه صحبت کنه .امیدوارم که بتونیم فردا همه 

 چی رو نهایی کنیم "

 به سمت من چرخید و بهم منتظر نگاه کرد. 

 اوه.... این جدیده . 

هش بیشتر بخاطر منفعت خانواده اش لبخند زدم ولی روح و روانم دوباره افت کرد :ب  

 " حتما " 

اون دختر باسن  –چرا اون بدون مشورت کردن با من این برنامه رو ریخته ؟؟ یا این ایده ی جیا 

خوشگل ، سینه تو پر ، لباس گرون قیمت مارک دار و عطر زده  و اون لبخند بیش از حد تحریک 

اهم با خیرگی نگام میکرد:به همسرم ، بوده ؟؟؟ ذهن ناخود آگ آمیزش  

 کریستین هیچ دلیلی به تو برای حسودی کردن نداده !!

 لعنتی... من امروز همش باال پایین شدم. من مشکلم چیه ؟؟؟؟ 

 کیت صدام زد :

 " آنا "

 منو از افکار قطار مانندم بیرون کشید :

 " تو هنوز تو جنوب فرانسه ای1؟؟ "

 با لبخند جواب دادم :

 " آره "

 گفت :

 " تو خیلی خوب دیده میشی"

                                                             
 کنایه از حواس پرتی و کج خلقی آنا 1
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 البته وقتی اینو گفت اخم کرد. گریس ذوق زده وقتی که ایلیوت دوباره جام هامون رو پر میکرد گفت :

 " جفتتون خوب دیده میشین "

 کریک با نیش باز گفت :

 " به سالمتی زوج خوشبخت "

دور میز همین کارو کردن و حرفش رو تکرار کردن.  میا مفتخرانه گفت :جامش رو باال گرفت و همه   

 " و تبریک به ایتان برای قبول شدن در دوره روانشناسی تو سیاتل "

آمیزی زد و ایتانم ریشخند زد. با خودم فک کردم که میا تونست راهی رو به سمت  به ایتان لبخند تحسین

 ایتان باز کنه یا نه. گفتنش سخته .

فصلمون در در مورد مسافرت طوالنی و م ه صحبت ها و شوخی های دور میز گوش میدادم. کریستینب

. گزارش و شرح جزئیات کاملی رو توضیح میداد ، به نظر آروم و تحت این سه هفته صحبت میکرد

کنترل دیده میشد ، نگرانی اش در مورد فردی که آتیش سوزی رو راه انداخته فراموش کرده. من در 

یروز گفت که چاق شدم. مقابل، بنظر نمیاومد که بتونم حالم رو بهتر کنم. به سراغ غذام رفتم. کریستین د

گاهم دوباره با خیرگی بهم گفت :ذهن ناخود آ  

 باهات شوخی میکرد!!

ایلیوت تصادفا جامش رو روی زمین انداخت ، همه رو از جا پروند و جنب و جوش سریعی برای تمیز 

افتاد. کریستین به طرف من زمزمه کرد :کردنش راه   

" اگر از این خلق و خویی که داری بیرون نیای، به آشیانه قایق ها میبرمت و اونجا باالخره در باسنت 

 میزنم "

شوکه شده هین کوتاهی کشیدم و به طرفش کپ کرده نگاه کردم. چی؟؟؟ داره سر به سرم میزاره؟؟ 

 غریدم :

 " جراتش رو نداری!!"
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عماق درونم احساس آشنا و خوشایند هیجان رو تجربه کردم. ابروش رو برام باال انداخت .البته که در ا

جراتش رو داره. سریعا به کیت که اون طرف میز بود نگاه کردم. مارو مشتاق نگاه میکرد. به طرف 

 کریستین برگشتم و چشمام رو براش باریک کردم . هیس وار بهش گفتم :

ی منو بگیری... و منم کفش بدون پاشنه پوشیدم ""  اول باید بتون  

خند هرزه گونه ای زمزمه کرد :ببا ل  

 " از امتحان کردنش لذت میبرم "

 و فکر میکنم که داشت شوخی میکرد.  قرمز شدم. به طرز گیج کننده ای احساس بهتری داشتم. 

باز شد و به طرز غافل شت وقتی که دسرمون که شامل خامه و توت فرنگی بود تموم کردیم، در به

مارو خیس کرد . همگی سریع از سر جامون بلند شدیم و بشقاب ها و جام ها رو از روی میز  یاگیرانه 

در حالی که به طرف نشیمن میرفتیم گفت : ه بردیم. گریس خرسندبرداشتیم و به داخل آشپزخون  

اتمام غذا خوردنمون نگه داشت " " خوب شد که آب و هوا خودشو تا  

نشست و چندین کلید رو زد و شروع به نواختن آهنگ آشنایی  ،کریستین پشت پیانو ایستاده مشکی براق

کرد.  ،که من نتونستم سریعا متوجه اش بشم  

گریس نظرم رو در مورد سنت پاول دی ونس پرسید. اون و کریک سالهای پیش در زمان ماه عسلشون 

بخت هستن شدن اونا که اینقدر االن با هم خوشحال و خودیفته اند و این برام روشن شد که به اونجا ر

باشه. کیت و ایلیوت بروی یکی از کاناپه های بزرگ اتاق نشیمن  خوش یمنی میتونه یه نشونه خوبی

فکر کنم در مورد روانشناسی در حال صحبت  ،گوله شده بودن در همون زمان ایتان و میا و کریک

 کردن بودن. 

ساکت شدن و کپ کرده به کریستین نگاه کردن.  یکدفعه تمامی گری ها  

 چیه ؟؟؟

کریستین آروم با خودش حین پیانو زدن آواز میخوند. سکوت در بین ما زمانی که در تالش شنیدن صدای 

ادامه پیدا میکرد. من قبال شنیدم اون آوز بخونه، اونا نشنیدن؟؟؟ کریستین  ،پر شور کریستین بودیم وم وآر

داخل اتاق شده بود . کیت پرسش آمیز به من نگاه کرد و منم ه متوجه سکوت مرگبار ت شد ، یکدفعساک
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رخید و اخم کرد ، شرمنده شده بود که فهمید مرکز ام رو باال انداختم. کریستین روی صندلی پیانو چ شونه

 توجه همه شده. گریس نرم اصرار کرد :

یچ وقت "" ادامه بده. من تا حاال نشنیدم تو بخونی کریستین، ه  

و با پریشون خیالی به گریس نگاه کرد و بعد  هپیانو نشستروی صندلی  جب بهش خیره بود. کریستینمتع

از چند لحظه شونه اش رو باال انداخت. چشماش مضطرب به سمت من کشیده شدن بعد به سمت پنجره 

ی کردن و منم تنها آگاهاد اتاق یکدفعه شروع به صحبت خودهای سبک فرانسوی نگاه کرد  . باقی افر

کردم. ، به همسر عزیزم نگاه شده  

 گریس حواسم رو پرت کرد ، دستم رو گرفت و یکدفعه منو آغوشش کشید :

 " اوه دختر عزیزم! ممنونم ، ممنونم "

 جوری زمزمه کرد که فقط خودم شنیدم. بغضی در گلوم ایجاد شد. منم متقابال بغلش کردم :

 " اممم.... "

واقعا برای چی ازم تشکر میشه. گریس لبخند زد، چشماش برق میزدن ، و گونه ام رو  مطمئن نبودم که

 بوسید. اوه خدای.... من مگه چی کار کردم ؟؟؟

 گفت :

 " من میرم چایی درست کنم "

از  رف کریستین که االن ایستاده بودوبود. آروم به طشده اشکای ریخته نشده اش خش دار  رصداش بخاط

رفتم.  زیر لب گفتم : ،بیرون رو نگاه میکردپنجره فرانسوی   

 " سالم "

 " سالم "

دستش رو دور کمرم انداخت ، منو به سمت خودش کشید و منم دستم رو به جیب پشتی شلوار جینش 

 فرستادم. به بارونی که بیرون می اومد خیره موندیم. 

 " بهتری؟ "
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 سرم رو مثبت تکون دادم. 

 " خوبه "

چطور یه اتاق رو ساکت کنی "" تو واقعا بلدی   

 گفت :

 " من همیشه این کارو میکنم "

 با نیش باز نگام کرد .

ولی اینجا نه " ،" سر کار آره  

 " درسته ، اینجا نه "

" هیچ کسی تا حاال آواز خوندن تو رو نشنیده؟ هیچ وقت؟ "   

 خشک گفت :

 " به نظر میاد نه. بریم؟ "

نرم و گرم وکمی متفکر بودن. تصمیم  شو حدس بزنم. چشمابهش نگاه کردم، سعی میکردم خلقش ر

 گرفتم موضوع رو عوض کنم. زمزمه کردم :

 " میخوای در باسن من بزنی؟ "

ومدن. شاید این چیزی هست که نیاز دارم ... این چیزی هست و یکدفعه کلی پروانه تو شکمم به وجود ا

، چشماش تیره شدن: ه دلم براش تنگ شده. به من به سمت پایین خیره موندک  

 " من نمی خوام بهت آسیب بزنم ولی بیشتر خوشحال میشم که بازی کنم "

 مضطرب به اطراف اتاق نگاه کردم ولی از بقیه دور بودیم. خم شد و تو گوشم زیر لب گفت :

 " فقط در صورتی که تو رفتار نادرست انجام بدی خانم گری "
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 چطور میتونه این همه حس شهوانی وارد این 6 تا کلمه بکنه1 ؟؟ نیشم باز شد :

 " ببینم چی کار میتونم بکنم "

 

 

 

 وقتی که خداحافظیمون رو کردیم به سمت ماشین رفتیم. 

 " بیا "

رو به طرفم انداخت : 8کریستین سوییچ ماشین آر   

" "به جایی نزنیش  

 و کامال تهدید آمیز ادامه داد :

عصبانی میشم " " وگرنه خیلی  

شد. داره اجازه میده ماشینش رو برونم ؟؟ ضمیر درونم دستکش های چرم مخصوص دهنم خشک 

 رانندگیش رو دستش کرد و کفشای تختش رو پوشید. جیغ کشید :

 اوه آره!!!

 شوکه شده لب زدم :

 " مطمئنی؟ "

 " آره، قبل از اینکه نظرم عوض بشه"

بوده باشه. چشم غره رفت و در راننده رو روی صورتم  ،فکر نمیکنم تا حاال لبخند پت و پهن تری از این

و سوار شه لی شاگرد برسه تی قبل از اینکه بتونه به سمت صندباز کرد تا بتونم سوار بشم. موتور رو ح

روشن کردم و اونم سریع داخل ماشین نشست. با لبخند یکوری پرسید :،   

                                                             
 جمله ای که کریستین گفت 6 تا کلمه داره 1
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 " مشتاقی خانم گری ؟"

 " خیلی"

ماشین رو شدم. حواسم رو جمع کردم که  ی د چرخیدم و وارد جادهآروم با ماشین دنده عقب رفتم و بع

ماشین رو  خاموش نکنم ، خودم رو سورپرایز کردم. پسر، کالجش واقعا حساسه. با دقت در راه مسیرِ 

نگاه کردم و دیدم که سوایر و رایان سوار ماشین آاودی اِس  کردم ، در آینه جلو پشت سر رومیحرکت 

ل از اینکه وارد نمیکردم که گروه امنیتی ما رو تا اینجا همراهی کرده باشن. قبو یو وی شدن. فکرش  ر

مکث کردم.  یمجاده اصلی بشم ک  

 " در موردش مطمئنی؟ "

 کریستین سخت و منقبض شده گفت :

 " آره "

بهم فهموند که اصال در موردش مطمئن نیست!! اوه پنجاه خیلی طفلکی من... میخواستم به اون و 

کی از من بخاطر اینکه من خیلی مضطرب و هیجان زده ام. بخش کوچی ،ر به خودم بخندمهمینطو

از شرشون خالص بشه. ترافیک رو چک  ،ن رو فقط برای سرگرمی و تفریحمیخواست که سوایر و رایا

رو وارد جاده اصلی کردم. کریستین تو خودش عصبی جمع شده بود و منم نتونستم  8کردم و بعد آر 

نم. جاده خالی بود . پام رو روی گاز فشار دادم و ما به سمت جلو پرتاب شدیم. کریستین داد مقاومت ک

 زد:

روم برو..... جفتمون رو به کشتن میدی"" واو!!! آنا!! آ  

 سریعا پام رو از روی گاز برداشتم. واو، این ماشین حسابی تند میره! گفتم :

 " ببخشید "

طرز اسفناکی شکست خوردم. کریستین بهم پوزخند زد ، تا راحتی سعی کردم پشیمون دیده بشم ولی به 

 خیالش رو پنهون کنه، فکر کنم.  گفت :

های نادرست حساب میشه "" خب این جزو رفتار  
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و من سرعت ماشین رو کم کردم. از آینه جلو به عقب نگاه کردم . هیچ اثری از آاودی نبود و فقط یک 

ان عصبی و هاج و واج سرمون بود. تصور کردم سوایر و رای ماشین مشکی با شیشه های دودی پشت

ستن و به دالیلی این بهم حس هیجان داد. ولی نمیخوام باعث بشم هموندن و دلواپس و سراسیمه دنبال ما 

اعتماد  با که همسر عزیزم سکته کنه برای همین تصمیم گرفتم درست رفتار کنم و با سرعت یکنواخت و

رانندگی کردم . یکدفعه کریستین زیر لب ناسزایی گفت و  520به طرف پل  ،به نفس رشد کرده تری

 سعی کرد بلک بریش رو از جیب شلوار جینش دربیاره. عصبانی به کسی که پشت خط بود توپید :

 " چیه؟  نه " 

 اینو گفت و به پشت سرمون برگشت و نگاه کرد :

 " آره . اونه "

عجیبی ندیدم فقط چند تا ماشین پشت سرمون بودن. ماشین اِس یو کوتاه آینه رو چک کردم ولی هیچ چیز 

وی چهار تا ماشین عقب تر از ماست و با سرعت یکسانی در حال رانندگی هستیم. کریستین سخت و 

 طوالنی آه کشید :

 " متوجه ام "

 و با انگشتاش پیشونیش رو مالید ، تنش و استرس از بدنش ساطع میشد. یه مشکلی هست...

ه..... نمیدونم "ا" آر  

 به من نگاه کرد و گوشی رو کمی پایین آورد . آروم به من گفت :

 " ما خوبیم. به راهت ادامه بده "

به من لبخند زد ولی لبخندش به چشماش نرسید. لعنتی! آدرنالین تو خونم تیر کشید. دوباره گوشی رو 

 روی گوشش گذاشت :

..... انجام میدم ". تا بهش رسیدیم.... آره.520" باشه بروی   

 گوشی رو در جایگاه اسپیکر ماشین گذاشت .

 " چی شده کریستین؟ "
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 آروم گفت :

 " فقط حواست رو به جایی که داریم میریم معطوف کن عزیزم "

هدایتمون میکرد شدیم. وقتی که به کریستین نگاه کردم مستقیم به  520وارد جاده فرعی که به سمت پل 

م گفت :روبرو خیره بود.  آرو  

رسیدیم میخوام که پاتو روی گاز بزاری. ما داریم تعقیب  520ولی تا به پل  ،ل بشی" نمیخوام که هُ 

 میشیم"

به تپش افتاد ، پوست سرم سوخت، و گلوم از وحشت  به دهنم اومد وتعقیب میشیم!! گندش بزنن!! قلبم 

، قطعا همون ماشین  ه به عقب افتادتیز به طرف آین طرف کی داریم تعقیب میشیم؟؟ نگاممنقبض شد. از 

نه؟؟؟ چشمام رو در هم کشیدم تا . لعنتی!! اون همونهشیشه دودی که دیده بودم و االن هنوزم پشت سرمو

ولی هیچی ندیدم.  ،از شیشه دودی ماشینش بگذرم و ببینم کیه  

 کریستین نرم گفت :

 " چشمت به جاده باشه عزیزم "

نکرد. استفاده میکرد،  وقتی که من رانندگی میکنماز لحن خشن و تندی که معموال   

 خودتو جمع کن !!

تحت کنترل در بیارم.  ،به خودم سیلی زدم تا دلواپسی و ترسم رو که منو تهدید به غرق شدن میکرد ذهنا  

کسی که مارو تعقیب میکنه مسلحه ؟؟ مسلح و بدنبال کریستین؟ لعنتی!! توسط موج دل آشوبه ای بهم 

زده شد . با زمزمه ای نفس زنون و صدای جیغ جیغی گفتم : ای  ضربه  

چطور میدونیم که داریم تعقیب میشیم؟ ""   

 " ماشین داج پشت سرمون شماره پالک قالبی داره "

 چطور اینو میدونه ؟؟ 
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رسیدیم راهنما زدم. اواخر بعد از ظهر هست و با اینکه بارون تموم  520وقتی که در جاده فرعی به پل 

از یکی از درس هاش در دفاع ، ولی زمین خیسه. خوشبختانه ترافیک خیلی کمه.  صدای ِری شده 

تو سرم اکو شد : ،شخصی  

«این ترسه که تو رو میکشه و یا باعث میشه که جدا صدمه ببینی آنی »   

م. هر کسی که داره ما رو تعقیب میکنه بدنبال ردم نفس هام رو کنترل کننفس عمیق گرفتم ، سعی ک

کریستینه. در حالی که یه نفس عمیق دیگه میگرفتم ، ذهنم روشن و صاف شد و شکمم آروم گرفت. من 

ن ماشین رو برونم و میخواستم که با سرعت برونمش. ایباید از کریستین محافظت کنم. من میخواستم که 

ن رو محکم گرفتم ، آخرین نگاهم رو به پشت سرم از آینه خب، حاال این فرصت منه. فرمون ماشی

 انداختم . ماشین داج نزدیکمون رانندگی میکرد. 

و به پل ر ماشین رو آروم کردم ، نگاه ترسیده و سریع کریستین رو به خودم نادیده گرفتم ، زمان ورودم

بشه تا اجازه ورود به پل رو تنظیم کردم برای همین ماشین داج مجبور شد سرعتش رو کم کنه و متوقف 

به جلو پرتاب شد ، جفتمون  8بگیره. دنده رو جا زدم و پام رو تا انتهای روی گاز فشار دادم. ماشین آر 

رو به پشتی صندلی میخکوب کرد. سرعت سنج ماشین باال میرفت تا به سرعت 75 مایل1 در ساعت 

 رسید. کریستین آروم گفت :

  " ثابت نگه اش دار عزیزم "

 اگرچه که مطمئنم اون االن هر چیزی هست به غیر آروم... 

بین دو تا خط ترافیک که ماشین ها حرکت میکردن مارپیچ وار مثل مهره سیاه تو بازی چکرز2 ، موفق 

نزدیکیم. انگار  خیلی ریاچه ای که پل روی اون ساخته شدهبین ماشین ها و کامیون ها ویراژ میدادم . به د

ابت ندگی میکنیم. کریستین دستاش رو در آغوشش بهم قفل کرده و تا جایی که ممکنه ثران که بروی آب

با خودم فک کردم که این کارو میکنه تا حواس من رو پرت نکنه.  ،و تابممونده و با وجود افکار پر تب 

 تشویق آمیز نفس گرفت و گفت :

                                                             
 هر مایل برابر با 1.61 کیلومتر بر ساعت هست. سرعتش 120 کیلومتر شده 1
چکرز یه بازی دو نفره ست که در اون دو فرد با مهره های سفید و سیاه میتونن بازی کنن. در هر طرف صفحه مهره ها چیده میشه و هدف  2
بازی اینه که مهره ها رو به سمت جلو و به سریع ترین شکل و روش و یا حتی از روی مهره های رقیب به اون سمت صفحه برسونن. آنا کار 
 ویراژ دادن ماشین رو به این بازی تشبیه کرده. 
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 " دختر خوب "

 پشت سرش رو نگاه کرد :

 " داج رو نمیبینم "

ناشناخته هستیم آقای گری"دقیقا پشت سر ماشین  " ما  

: . ادامه دادصدای سوایر از سیستم اسپیکر پخش شد  

" اون مرد داره سعی میکنه به شما برسه آقا. ما داریم تالش میکنیم در کنارتون قرار بگیریم، خودمون 

 رو بین شما و ماشین داج قرار بدیم"

 ماشین ناشناخته؟؟ این چه معنی میده ؟؟1 کریستین گفت:

چیزی که  –داره خوب انجام میده. در این زمان ، با توجه به کم بودن ترافیک  " خوبه. خانم گری کارشو

ما تا چند دقیقه دیگه از پل خارج میشیم " -االن من میبینم  

 " آقا "

 رد کردیم.راه رو بروی دریاچه واشنگتون  از برج مراقبت مخصوص پل گذشتیم و فهمیدم که نصف

مایل میرفتم. کریستین دوباره زیر لب در حالی که  75هنوز با سرعت  ،وقتی سرعتم رو چک کردم

گفت : ،دوباره به پشت سرش نگاه میکرد  

میدی آنا " داری خوب انجامش " تو واقعا  

در لحظه ی گذرایی لحن صداش منو یاد اولین دفعه دراتاق بازی اش، زمانی که صبورانه منو در طول 

اولین صحنه مون2 تشویق میکرد ، انداخت. فکرش حواسم رو پرت میکرد و من سریعا نادیده اش 

 گرفتم. 

 تقریبا آروم تر پرسیدم  :

 " به کدوم سمت برم ؟"

                                                             
اصطالحی که اینجا سوایر برای ماشین داج استفاده کرد اصطالحی هست که در بین پلیس ها استفاده میشه و برای همین آنا براش سوال شد که  1
 یعنی چی .
 قبال گفتم به هر روش خاص سکس تو بی دی اس ام صحنه میگن.در واقع خلق یه صحنه ست 2
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االن ماشین رو احساس میکنم ، رانندگی باهاش لذت بخشه، خیلی آرومه و خیلی راحت کنترل میشه و 

کار  ،با این ماشین ،کت میکنیم. رانندگی با این سرعتسخته که باور کنی چقدر داریم با سرعت حر

 راحتیه. سوایر از پشت خط صداش در ماشین پخش شد :

م ببینیم که ماشین داج کل مسیر و بعد به سمت جنوب برید. میخوای 5" خانم گری ، به طرف اتوبان آی 

 رو دنبالتون میاد یا نه "

و با سرعت به سمت جلو ادامه دادم.  -رخدا رو شک –چراغ قرمز روی پل سبز باقی موند   

مضطرب به کریستین نگاه کردم ، اونم اطمینان بخش بهم لبخند زد. بعد صورتش وا رفت. آروم ناسزا 

 گرفت :

 " گندش بزنن! "

وجود داشت و من مجبور شدم سرعتم رو  ،وقتی که به انتهای پل رسیدیم ،خطی از ترافیک در مقابلمون

 کم کنم. آشفته و پریشون یکبار دیگه به پشت سر از آینه نگاه کردم. فکر کنم که ماشین داج رو دیدم. 

یا بیشتر عقبمون هست ؟ " تا ماشین 10"   

 کریستین گفت :

مش "" آره ، دید  

 از آینه بغل نگاه کرد:

 " در عجبم که اون لعنتی کیه ؟ "

میدونیم که اصال یه مرد داره رانندگی میکنه ؟" " منم.  

 نسنجیده به طرف بلک بری در جایگاه اسپیکر توپیدم. 

 " خانم گری ، میتونه مرد یا زن باشه. شیشه های ماشینش خیلی تیره ست "

 کریستین گفت :

 " یه زن ؟ "
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 شونه ام رو باال انداختم و حدس زدم :

 " خانم رابینسونت؟ "

بری رو از جایگاه اسپیکر برداشت . غرید : کلجاده برنداشتم. کریستین منقبض شد و برو از نگام   

میکنه. ن" اون خانم رابینسون من نیست. من از زمان تولدم دیگه باهاش حرف نزدم . و النا چنین کاری 

 این روش و استایل اون نیست "

 " لیال؟ "

گفتم " " اون در ایالت کنکتیوک پیش پدر مادرشه. بهت قبال  

 " مطمئنی؟ "

 مکث کرد :

" نه . ولی اگر فرار کرده بود ، مطمئنم که مادر پدرش به فلن خبر میدادن. بیا وقتی که خونه رسیدیم در 

 موردش بحث کنیم. روی کارت تمرکز کن "

 " ولی اون شاید فقط یه ماشین همینطوری باشه "

 توپید :

ون باشه "" من ریسک نمیکنم. نه وقتی که پای تو در می  

امنیتی وصل شد. بلک بری رو دوباره درجایگاه اسپیکر قرار داد برای همین دوباره ارتباطمون با گروه 

خوام که کریستین رو االن عصبی کنم، شاید بعدا . زبونم رو نگه داشتم. خوشبختانه ، اوه لعنتی. من نمی

سرعت بگیرم و   5اتوبان آی  ترافیک روبرو کمی بهتر شد . تونستم از تقاطع مونت لیک به طرف

 دوباره بین ماشین ها ویراژ بدم. 

 پرسیدم :

 " اگر توسط پلیس گرفته شدیم چی؟ " 

" " این اتفاق خوبیه  
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 " نه برای گواهینامه من "

 گفت :

 " در موردش نگران نباش "

 غیر منتظره حس شوخ طبعی رو در لحن صداش شنیدم. 

مایل رسیدم. پسر، این ماشین خیلی پر سرعته . عاشقشم.... اون  75دوباره به گاز فشار آوردم و به 

مایل رسیدم . فک نمیکنم که تا حاال تو عمرم با این سرعت رانندگی کرده  85خیلی راحته. به سرعت 

مایل میرسید خیلی تازه خوش شانس بودم.  50باشم. اگر ماشین قدیمی من به سرعت   

اون از ترافیک در اومده و سرعتش رو زیاد کرده " "  

سوایر آروم مثل گفتن اخبار پخش میشد : صدای  

مایل داره میاد " 90" با سرعت   

مایل رسید و در همون  95لعنتی!! پر سرعتره!! به گاز فشار وارد کردم ، ماشین غرش وار به سرعت 

شدیم. کریستین زیر لب گفت : 5حین وارد دو راهی آی   

 " ادامه بده آنا "

شدیم ، لحظه ای سرعتم رو کم کردم . بزرگراه میان ایالتی کامال آروم و ساکت بود  5وقتی که وارد آی 

و من تونستم  در ثانیه ای به الین سرعت برم . وقتی که پام رو روی گاز گذاشتم ، ماشین فوق العاده ی 

ردنی از راهمون رفتیم ، ماشین های ناچیز و مبه جلو پرتاب شد و ما در الین سمت چپ شتاب گ ،8آر 

ا به راهمون ادامه بدیم. اگر من خیلی نترسیده بودم ، احتماال از این کار واقعا لذت کنار میکشیدن تا م

 میبردم. 

مایل رسیده آقا" 100" االن به سرعت   

 کریستین به سوایر توپید :

 " همراهش بیا لوک "
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عت شد .... لعنتی!! و من مجبور شدم که بروی ترمز بزنم. کریستین به ه کامیون وارد الین سرلوک ؟؟ ی

 اون مرد وقتی که به طرف جلو در صندلی هامون هل داده میشدیم فحش داد :

 " احمق عوضی!! "

ار شدم. کریستین از بین دندون های بهم قفل شده اش گفت :بابت بسته بودن کمربند سپاس گز  

 " از کنارش برو عزیزم "

آینه هام رو چک کردم و به سمت راست و الین سوم رفتم. از کنار کامیون که آروم تر میرفت گذشتیم و 

 دوباره وارد الین سرعت شدیم. کریستین تشکر آمیز زیر لب گفت :

 " حرکت خوبی بود خانم گری. پلیس ها وقتی که بهشون نیاز داری کجان ؟؟؟ "

 گفتم :

ن "" من نمیخوام جریمه بشم کریستی  

تمرکز کرده بودم : به جاده اتوبان روبروم  

 " تا حاال با این ماشین به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شدی؟ "

 گفت :

 " نه "

ولی سریعا بهش نگاهی انداختم و تونستم ببینم داره ریشخند میزنه.   

 " تا حاال متوقفت کردن ؟ "

 " آره "

 " اوه "

مجذوب کردنه. حاال تمرکز کن . داج کجاست سوایر؟ "" مجذوب شدی خانم گری. همه چی برای   

 سوایر گفت :

مایل رسیده آقا " 110" اون به سرعت   
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گندش بزنن!! قلبم دوباره به دهنم پرید . میتونم از این تند تر برم؟؟؟ پام رو یکبار دیگه فشار دادم و از 

رومون رسیدیم و اونم از جاش کنار ماشین ها عبور کردم. کریستین وقتی که به ماشین موستانگ روب

 تکون نخورد دستور داد :

 " بهش چراغ باال بزن "

 " ولی این کار منو تبدیل به یه آدم عوضی میکنه"

 توپید:

 " خب پس عوضی باش!! "

 خدایا... باشه!!  

 " امم... چراغ کجاست ؟ "

 " روی صفحه نمایش . به سمت خودت بکشش "

د اگر چه قبلش راننده اش انگشتش رو به حالت نه چندان محترمانه و انجامش دادم و موستانگ کنار کشی

 ستایش آمیزی به طرفم نشون داد. ازش گذشتم. کریستین گفت :

 " اون عوضیه "

 بعد به سمت من توپید :

 " وارد خیابون استوارت شو "

 بله آقا !! 

 به سوایر گفت :

 " ما وارد خروجی خیابون استوارت میشیم "

به سمت آسکاال برید آقا "" مستقیما   
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 سریعا تا الین 4سرعتم رو کم کردم ، آینه هام رو چک کردم ، راهنما زدم ، و سورپرایز بر انگیز از 

توارت شدیم و به سمت جنوب حرکت کردیم. د فرعی خروجی شدم. وارد خیابون اسدم و وارشرد 

جان ؟؟ خیابون آروم و خلوت بود ، چند تا ماشین بیشتر نبودن. بقیه ک  

 " ما به طرز لعنتی در مورد ترافیک خوش شانس بودیم ولی این برای داج هم هست. آروم نرو آنا. ما

به خونه ببر " رو  

 گفتم :

 " راه رو نمیتونم بیاد بیارم "

وز توسط ماشین داج تعقیب میشیم وحشت زده شدم. ناز واقعیت اینکه ه  

بگم کی چی کار کنی " " به سمت جنوب در خیابون ادامه بده. تا بهت  

 یابون یِلکریستین به نظر دوباره آشفته می اومد. سه تا بلوک رو رد کردم ولی چراغ قرمز در تقاطع خ

 زرد شد. کریستین داد زد :

 " ازش رد شو آنا "

از جام پریدم و محکم روی گاز فشار وارد کردم و دوباره به پشتی صندلی هامون میخکوب شدیم و از 

شده گذشتیم.  سوایر گفت :چراغ قرمز   

 " وارد استوارت شد "

 " باهاش بمون لوک "

 گفتم :

 " لوک ؟ "

 " اسم کوچیکشه "

 نگاه سریعی بهش انداختم تونستم ببینم که کریستین با خیرگی نگام میکنه انگار که من احمقم. توپید : 

 " نگاهت به جلو باشه! "
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 لحنش رو نادیده گرفتم :

 " لوک سوایر "

ه! " " بل  

 به نظر کالفه شده .

 " آها "

هفته ی گذشته تا محل کارم منو همراهی میکرده و من حتی اسم  6چطور اینو نفهمیدم؟ مردی که در طی 

 کوچیکشم نمیدونستم...  سوایر گفت :

 " بله منم خانم "

زد.  منو از جا پروند ، با این که اون آروم و یکنواخت ، جوری که همیشه حرف میزنه حرفصداش   

 " ماشین ناشناخته به سمت جنوب در خیابون استوارت حرکت میکنه آقا . واقعا سرعتش باالست"

 کریستین غرید :

 " برو آنا. این گپ زنی لعنتی رو تمومش کن "

 سوایر اعالم کرد :

 " ما در پشت چراغ قرمز استوارت توقف کردیم "

 کریستین داد زد :

 " آنا... سریع.... همینجا! "

به طرف پارکینگ که در کوچه بورن قرار داشت اشاره کرد . چرخیدم ،  و در حالی که به داخل 

دادم تایر های ماشین اعتراض آمیز جیغ کشیدن . میپارکینگ شلوغ ویراژ   

 " اونجا"

 به محلی اشاره کرد. لعنتی! میخواد که من ماشین رو پارک کنم. گندش بزنن!! گفت :

" " فقط این کارو بکن !!  
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به طرف  نمنم این کارو کردم. شاید احتماال تنها باری که تونستم ماشین رو عالی پارک کنم بود. کریستی

 بلک بری گفت :

بورن پارک کردیم " و قاطع استوارتت" ما در پارکینگ   

بدنبال ماشین ناشناخته میریم"  " باشه آقا . همونجا بمونید . ما  

رنجیده ست. کریستین به طرفم چرخید چشماش صورتم رو بررسی کردن : رسوایر به نظ  

 " خوبی؟ "

 زمزمه کردم :

 " آره"

 کریستین ریشخند زد :

میدونی که " ،" هر کسی که داره ما رو تعقیب میکنه صدای ما رو اینجا نمیشنوه  

 و بلند خندیدم. 

اون شما رو رد کرد آقا "رو دیدم .ما تقاطع استوارت و بورن رو رد کردیم آقا . من پارکینگ  "  

شل و ول شدیم.  ای جفتمون همزمان با خیال راحت شده  

 " آفرین خانم گری. رانندگی خوبی بود  "

با انگشتاش صورتم رو نوازش کرد ، و من از تماس دستش پریدم و عمیق نفس گرفتم. هیچ ایده ای 

 نداشتم که نفسم رو حبس کرده بودم. پرسیدم :

این معناست که دیگه در مورد مهارت رانندگی من غر غر نمیکنی؟ " " این به  

 خندید... یه خنده بلند تصفیه کننده . 

 " اونقدر که اینو بگم پیش نمیرم "

  " ممنونم که گذاشتی با ماشینت رانندگی کنم.  اونم در چنین موقعیت هیجان انگیزی"

 مستاصل آمیز سعی کردم صدام رو آروم نگه دارم. 
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شاید بهتر باشه من االن رانندگی کنم ""   

" اگر بخوام صادق باشم فکر نمیکنم که توانایی پیاده شدن از ماشین و اجازه دادن به تو برای رانندگی 

 داشته باشم ، پاهام مثل ژله شل شدن "

 یکدفعه به خودم لرزیدم. گفت :

. تو منو شگفت زده کردی آنا. تو هیچ  " این آدرنالینه عزیزم. تو فوق العاده انجامش دادی، مثل همیشه

 وقت منو نا امید نمیکنی "

در  با پشت دستش گونه ام رو نوازش کرد ، چهره اش پر از عشق ، ترس ، پشیمونی .... کلی احساسات

زمان بود... و کلماتش راه گشای من هستن. تحت تاثیر قرار گرفتم ، هق هق خفه شده ای از گلوی  کی

 منقبض شده ام بیرون زد ، و شروع به گریه کردم. 

نه. خواهش میکنم گریه نکن "  " نه عزیزم،  

ی به به طرفم اومد و با وجود فضای محدودی که داشتیم منو به طرف خودش از روی کنسول ترمز دست

آغوشش کشید و تو بغلش گوله شدم . موهام رو از روی صورتم کنار زد ، چشمام رو بعد گونه هام رو 

 بوسید و منم دستام رو دورش حلقه کردم و آروم تو گودی گردنش هق زدم. 

بینیش رو داخل موهام فرو برد و منو تو آغوشش گرفت و در حالی که نشسته بودیم محکم نگه ام داشت. 

حرفی نمیزدیم و فقط همدیگه رو بغل کرده بودیم.  دوممونهیچ ک  

 صدای سوایر ما رو از جا پروند :

 " ماشین ناشناخته به بیرون آسکاال سرعتش رو کم کرد و خونه رو زیر نظر داره " 

 کریستین توپید :

 " دنبالش برو "

ن شقیقه ام رو بوسید :با پشت دستم بینیم رو پاک کردم و نفس عمیق یکنواختی  گرفتم. . کریستی  

 " از پیراهن من استفاده کن "

 گفتم :
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 " متاسفم "

 از گریه کردنم شرمنده ام. 

 " برای چی؟  نباش "

 دوباره بینیم رو پاک کردم . چونه ام رو باال داد و بوسه نرمی به لبام زد . زمزمه کرد :

"" وقتی که گریه میکنی لبات خیلی نرم میشن دختر شجاع زیبای من   

 " منو دوباره ببوس "

 کریستین ثابت شد ، یک دستش پشتم بود ، دست دیگه اش روی باسنم موند. نفس گرفتم :

 " منو ببوس "

از کنارم خم شد ، بلک بری رو از روی جایگاه  لباش از هم باز شدن. تیز نفس گرفت که وقتی و دیدم

ر کنار صندل هام انداخت. بعد در حالی که دست راننده داسپیکر برداشت و اونو روی نشیمن صندلی 

دهنش روی دهنم قرار گرفت و دست ، راستش تکون خورد و داخل موهام برد و منو سر جام نگه داشت 

چپش رو بلند کرد و صورتم رو گرفت .زبونش دهنم رو مورد تاخت و تاز قرار داد و منم بهش خوشامد 

م به سرعت پخش شد. صورتش رو گرفتم، انگشتام رو روی خط گفتم. آدرنالین تبدیل به شهوت و در بدن

ریشش کنار گوشش کشیدم ، مزه و طعمش رو با شوق میبلعیدم. در مقابل پاسخ پر حرارت من ناله کرد ، 

یه ناله ی آروم تو گلویی و شکمم محکم و تیز با حس شهوت و خواستن منقبض شد. دستش به طرف 

کمرم و پایین کمرم رو مالید. کمی جابجا شدم . ،پایین بدنم حرکت کرد، سینه هام  

 " آی ! "

 اینو گفت و بی نفس ازم جدا شد. در مقابل لباش گفتم :

 " چیه ؟"

 " آنا، ما تو پارکینگ عمومی تو سیاتلیم "

 " خب؟ "

 " خب االن، من دوست دارم بکنمت و تو روی من هی جابجا میشی ... این اذیتت کننده ست "
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شدیدم مارپیچ وار با کلماتی که گفت از کنترلم خارج شدن ، تموم عضالت زیر کمرم رو عطش و میل 

. نیکبار دیگه منقبض کرد  

منو بکن " " پس  

گوشه لباش رو بوسیدم.  من میخوامش. االن . اون تعقیب و گریز ماشین هیجان انگیز بود . خیلی هیجان 

جنسی منو بر انگیخته کرده. خودشو عقب کشید تا  حس، انگیز . ترسناک و هول انگیز بود .... و ترس 

 نگام کنه، چشماش تیره و مه گرفته شدن. 

 " اینجا ؟؟ "

 صداش خش دار شده... دهنم خشک شد. چطور منو میتونه حتی با یه کلمه تحریک و داغ کنه ؟؟؟ 

 " آره . من میخوامت. االن "

 ،د. بعد از گذشت زمانی که انگار ابدیت بودسرش رو به یه طرف کج کرد و به من چند لحظه خیره مون

 زمزمه کرد :

 " خانم گری، چقدر چشم سفید و گستاخ "

دستش دور گردنم از پشت ریشه موهام رو چنگ زد و منو محکم سرجام نگه داشت و دهنش رو دوباره 

رد ، پایین روی دهنم قرار داد ، این سری تحکم آمیز تر بود. دست دیگه اش به طرف پایین بدنم سر خو

روی باسنم و پایین تر بروی رون پام در پشت قرار گرفت. انگشتام داخل موهای بلند شده اش چنگ 

 شدن.

زیر لب در حالی که دستش به زیر دامن کلوش آبی سفیدم برد و رونم رو نوازش کرد گفت :   

 " خیلی خوشحالم که دامن پوشیدی"

هیس وار از بین دندوناش خارج شد. غرید : یکبار دیگه تو آغوشش به خودم پیچیدم و هوا   

 " ثابت بمون "

سکسم رو با دستش قاب گرفت و منم سریعا ثابت شدم. شصت دستش رو روی کلیتوریسم کشید و نفسای 

حبس شدن . ، من در گلوم وقتی که لذت مثل برق در عمیق ترین قسمت بدنم تیر کشید   
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 زمزمه کرد :

 " ثابت "

رخید دوباره بوسیدم. روی پارچه توری و نفیس شورتم میچ یره وار ازوقتی که شصت دستش دا  

به آرومی دو تا از انگشتاش رو از کنار شورتم به داخل فرستاد. ناله کردم و لگنم رو به سمت دستش 

 تکون دادم.  زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم "

 گفت :

 " اوه خانم گری، تو خیلی آماده ای "

شکنجه آمیز  بیرون و داخل میبرد .انگشتش رو آروم و   

 " تعقیب و گریز ماشین تو رو برانگیخته میکنه ؟ "

 " تو منو برانگیخته میکنی "

لبخند زد ، یه لبخند گرگ صفتانه و یکدفعه انگشتاش رو بیرون کشید و منو خواستار رها کرد. بازوش 

چرخوندم برای همین پشتم بهش و صورتم رو رو زیر زانو هام انداخت ، و سورپرایز شدم ، بلندم کرد و 

 به شیشه روبروی ماشین قرار گرفت . دستور داد :

 " پاهات رو باز کن و دو طرف پاهای من بزار "

ماشین  اهاش رو در وسط به هم چسبوند . منم همون کاری رو که گفت انجام دادم، کف پاهام بروی کفپ

ی رون پاهام پایین و بعد باال کشید و دامنم رو باال  . دستاش رو برودر دو طرف پاهاش قرار گرفتن

 داد:  

" دستات رو روی زانو های من بزار عزیزم. به جلو خم شو، اون باسن محشر رو بده باال ، مواظب 

 سرت باش "
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انجامش بدیم. اونم تو پارکینگ عمومی! سریعا فضای روبرو مون رو اسکن کردم  لعنتی! واقعا میخوایم

دیدم ، ولی حس هیجان زیادش در درونم تیر کشید. من تو پارکینگ عمومی ام! این خیلی و کسی رو ن

 هاته !! 

کریستین در زیرم جابجا شد ، صدای آشنای زیپ شلوارش رو شنیدم. یک دستش رو دور کمرم انداخت 

 و با دست دیگه اش شورت توری ام رو کنار داد و منو با یه حرکت سریع احاطه کرد. 

له کردم :بلند نا  

 " آی "

بروی اون محکم فرود اومدم و اونم نفسش رو هیس وار از بین دندوناش بیرون داد. دستش مار شکل 

دور بدنم پیچید و باال اومد و به سمت گردنم رفت و زیر چونه ام رو گرفت. دستش روی گردنم باز و 

رد تا بتونه گلوم رو ببوسه. گسترده پخش بود و منو به سمت عقب هل داد و سرم رو به یه طرف کج ک

 دست دیگه اش لگنم رو گرفته و با همدگیه شروع به حرکت کردیم. 

نم خودشو به داخل میفرستاد.... داخل و بیرون. احساسش...... ومن توسط پاهام بلند میشدم ، و ا  

دست راستم رو گرفته و  ق نفوذ میکرد . دست چپم ترمز دستیبلند ناله میکردم. به این روش خیلی عمی

..... تقریبا دردناک بود.  دوباره و ناش الله گوشم رو گرفتن و کشیدنرو بروی در ماشین گذاشتم.  دندو

و ایجاد کردیم ، رن می اومدم و وقتی که یه ریتم ثابت یدوباره خودشو داخلم میکوبوند . بلند میشدم و پای

شتاش به آرومی کلیتوریسم رو از روی پارچه دستش رو در زیر دامنم به سمت باالی رونام برد و  با انگ

 توری شورتم مالوند . 

 " آه ! "

 از بین دندون های بهم چسبیده اش تو گوشم نفس گرفت :

 " زود بیا "

 دستش دیگه اش هنوز دور گردنم زیر چونه ام پیچیده شده :

 "  ما باید زود انجامش بدیم آنا "

شتر کرد. و شدت فشار انگشتاش رو در مقابل سکسم بی  
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 " آی!! "

حس لذت آشنایی رو که در حال ساخته شدن بود حس کردم ، در اعماق وجودم انباشته و فشرده میشد. با 

 صدای خشنی تو گوشم گفت :

 " بیا عزیزم. میخوام صداتو بشنوم "

ذتی احساساتم ، چشمام رو محکم بستم. صداش تو گوشم، نفسش روی گردنم ، ل ادوباره ناله کردم و تمام

از جایی که انگشتاش رو روی بدنم میمالید و اذیتم میکرد و جایی که عمیقا به درونم ضربه میزد ساطع 

 میشد و من غرق شدم. بدنم کنترل رو بدست گرفت . عطش و ولع زیادم آزاد شد. 

 کریستین تو گوشم هیس وار گفت :

 " آره "

نگاه کردم و وقتی که بدور بدنش  8چه ای آر ده به سقف پاراشمام رو کوتاه باز کردم ، باز و گو چش

دوباره محکم بستم . زیر لب حیرت زده گفت : ،ارضا شدم  

 " اوه آنا "

و در اعماق بدنم ارضا شد. ربه اش رو به داخلم زد و ثابت و دستاش رو دورم حلقه کرد و آخرین ض

لم داده بودم نرم و شقیقه ام رو در حالی که بهش بینیش رو در طول فکم کشید و نرم گلوم ، گونه ام 

 بوسید. سرم در کنار گردنش بی حال افتاده بود. 

شد خانم گری؟ " عت رفا " تنش و استرس  

زدم. میو من نق  . بدنم خالی شده ، کامال خسته و سستِ ندندوناش الله گوشم رو گرفتن و دوباره کشید

داد :لبخندش رو کنار خودم حس کردم. ادامه   

 " قطعا به من که کمک کرد "

 منو از روی خودش بلند کرد :

 " صدات رو گم کردی؟ "

 زیر لب گفتم :
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 " آره "

" خب تو اون موجود تخس بی بند و بار نبودی؟؟ من هیچ ایده ای نداشتم که تو چنین فرد عورت نمایی1 

ی "هست  

 سریعا هشیار شده نشستم. منقبض شد.

نه ؟؟ " " کسی که نگامون نمیکرد  

آشفته به اطراف پارکینگ نگاه کردم. دستش رو اطمینان بخش پشتم نوازش وار کشید :   

 " فکر میکنی که من میزارم کسی ارضا شدن زنم رو ببینه ؟؟؟ "

خند پت و پهن تخسی زدم. با بولی صداش لرزشی رو به پایین ستون فقراتم فرستاد. چرخیدم و بهش ل

 حرارت و شور گفتم :

تو ماشین !! "" سکس   

 نیشش باز شد و مو آزاد شده ام رو پشت گوشم فرستاد:

 " بیا برگردیم. من رانندگی میکنم "

در رو باز کرد تا من بتونم از بغلش و از ماشین پیاده شم و وقتی که بهش پایین نگاه کردم سریعا زیپ 

داشت تا من دوباره سوار بشم. شلوارش رو بست . اونم به دنبالم از ماشین پیاده شد و در رو باز نگه 

و بلک بری رو برداشت و زنگ زد .  ی راننده بشینهیت رو دور زد تا در کنارم در صندلماش اسریع

 توپید:

 " سوایر کجاست؟ و داج ؟ چطور شده سوایر با تو نیست؟ "

گوش داد. توپید : –فک کنم  –رایان  دقیق به  

؟ باهاش بمون "" یه زنه  

! راننده ماشین؟؟ کی میتونه باشه.... النا؟؟ لیال ؟؟  قطع کرد و به من نگاه کرد. یه زن گوشی رو  

                                                             
  گرایش و ناهنجاری که فرد دوست داره در محل و انظار عمومی سکس کنه  1
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ه ؟ "" راننده ماشین داج یه زن  

 آروم گفت :

 " ظاهرا اینطوره "

 لباش به خط صاف خشمگینی تبدیل شدن. گفت :

 " بیا بریم خونه "

رو روشن کرد و دنده عقب از جایگاه پارک بیرون اومد.  8آر   

بی دی اس  » " اون، اممم.... ماشین ناشناخته کجاست؟ اصال راستی این کلمه چه معنی میده ؟؟ خیلی

 امی« به نظر میاد1 "

د :کریستین در حالی که ماشین رو از پارکینگ خارج میکرد و وارد خیابان استوارت میشد کوتاه لبخند ز  

 " این به معنی عامل ناشناخته است. رایان افسر سابق اف بی ای بوده "

 " افسر سابق اف بی ای؟؟ "

 " بیشتر نپرس "

 سرش رو به دو طرف تکون داد. کامال مشخص بود که عمیقا تو فکره. 

 " خب حاال این خانم ناشناخته کجاست؟ "

به سمت جنوب " 5" در اتوبان آی   

چشماش عبوس و ترسناک بودن.  خدایا.... از شور و حرارت شهوت به آرامش و بعد به من نگاه کرد ، 

در این زمان بسیار کوتاه ...  ،به آشفتگی و اضطراب  

                                                             
 همونطوری که گفتم اصطالحی رو که برای ماشین بکار بردن آنا معنیشو نمیدونست  و اون کلمه  1
 "Unsub" ) آن ساب( هست . ساب به تنهایی میتونه مخفف فرمان بردار باشه و برای همین آنا گفت کلمه اش بی دی اس امی هست.
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دستم رو دراز کردم و رونش رو نوازش کردم ، انگشتام رو آروم در درز شلوار جینش باال کشیدم ، 

و حرکت صعودی دستم رو  ون جداو از فرمامیدوار بودم خلق و خو اش رو بهتر کنم. یک دستش ر

 متوقف کرد . گفت :

 " نه. تا االنم خیلی پیش رفتیم. نمیخوای که سه تا بلوک مونده به خونه تصادف کنم "

دستم رو بلند کرد و بوسه ای به انگشت اشاره ام زد تا سرزنش و توبیخش رو کمتر کنه. خونسرد ، آروم 

از مدتی برای اولین بار باعث شد احساس یه بچه خطا کار رو داشته ، سلطه گر.... پنجاه من. و بعد 

 باشم. دستم رو پس گرفتم و سر جام چند لحظه ساکت نشستم. 

؟؟ "" یه زن  

 آه کشید :

 " ظاهرا "

د. درهای رو روی صحفه کلید امنیتی ز کینگ زیر زمین آسکاال شد و کد ورودی پارکینگراوارد پ

به نرمی پارک کرد.  زیر لب گفتم : 8ت و آروم در مکان مخصوص آر پارکینگ باز شد و داخل رف  

 " این ماشین رو واقعا دوست دارم "

 " منم. و جوری که تو هدایتش کردی هم دوست دارم....اینکه مدیریت کردی به جایی نزنیش "

ریشخند زدم : شبه  

 " میتونی برای تولدم یکی برام بخری "

از ماشین پیاده بشه باز موند. اضافه کردم : دهن کریستین وقتی که میخواست  

 " سفیدش رو  "

 به طرف پایین خم شدم و بهش ریشخند زدم. لبخند زد :

 " آناستازیا گری، هیچ وقت از متحیر کردن من متوقف نمیشی "
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در ماشین رو بستم و به انتهای ماشین قدم زدم و منتظرش ایستادم. موقرانه پیاده شد ، منو با اون 

ِه..... اون نگاهی که یه چیزی رو در اعماق وجودم صدا میزنه نگاه کرد. من این نگاه رو بخوبی نگا

 میشناسم. وقتی که درمقابلم قرار گرفت به طرفم خم شد و زمزمه کرد :

" تو ماشین رو دوست داری. من ماشین رو دوست دارم. من تو رو تو این ماشین کردم .... شاید بهتر 

ماشین هم بکنمت "باشه روی این   

 طرب بهش نگاهنفسم منقطع شد . یه ماشین براق نقره ای بی ام دبلیو وارد پارکینگ شد . کریستین مض

دلخوری و ریشخند به من نگاه کرد:بعد با   

 " ولی به نظر میاد که همراه داریم. بیا "

وقتی که منتظر  دستم رو گرفت و به سمت آسانسور پارکینگ هدایت کرد. دکمه آسانسور رو زد و

ه و ، راحت و ساده لباش پوشیدبی ام دبلیو بهمون ملحق شد. جوون بودراننده ماشین  ،ایستاده بودیم

. اینطور به نظر میرسه که در شبکه رسانه ای کار میکنه. بهمون موهای بلند مشکی مدل ل یر زده بود

 گرم لبخند زد و گفت :

 " سالم "

ودبانه سرش رو پایین تکون داد. دور من آورد و م کریستین دستشو  

" 16" من تازه به اینجا نقل مکان کردم. آپارتمان شماره   

 " سالم "

 لبخندش رو با لبخندم پاسخ دادم. اون چشمای مهربون قهوه ای داره . 

ن مرد رد ، چهره اش قابل خوندن نبود. اوکمیآسانسور رسید و همگی واردش شدیم. کریستین به من نگاه 

پرسید :جوون   

 " تو کریستین گری هستی "

 کریستین لبخند منقبض شده ای بهش زد .

 " نوح لوِگن " 
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 دستشو دراز کرد . کریستین بی میل باهاش دست داد . نوح پرسید :

 " کدوم طبقه؟ "

 " باید کدش رو وارد کنم "

 " اوه "

 " پنت هاوس "

 " اوه "

 نوج گشاده لبخند زد :

 " البته "

و زد و درها بسته شدن. ر 8دکمه طبقه   

 " خانم گری ، فکر کنم "

 " بله "

در لحظه ای که طوالنی  وقتی که به من نگاه میکرد، نه ای زدم و با هم دست دادیم. نوحبهش لبخند مودبا

دور من محکمتر شد . پرسیدم : رمز شد . در مقابل واکنشش دست کریستینکمی ق ،گذشت  

 " کی نقل مکان کردی؟ "

ش. اینجا رو خیلی دوست دارم "" هفته پی  

گذشت. نوح گفت : ،نوح ی لحظات ناخوشایندی قبل از رسیدن آسانسور به طبقه  

 " از آشنایی باهاتون خوشحال شدم "

و به نظر راحت شده بود و به بیرون قدم گذاشت. درها بعد از اون آروم بسته شدن . کریستین کد طبقه 

زد . زیر لب گفتم : رو برای باال رفتن  

 " به نظر فرد خوبی بود. من هیچ وقت هیچ کدوم از همسایه های تو رو ندیدم "

 کریستین اخماشو در هم کشید :
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 " اونجوری رو ترجیح میدم "

 " این بخاطر اینکه تو یه مردم گریزی . من فک میکنم که اون به اندازه کافی خوب بود "

 " مردم گریز؟ "

برج عاجی خودت چسبیدی ""مردم گریز. تو   

 واقعیت رو گفتم. لبای کریستین سرگرم شده مچاله شدن  :

 خاطر خواهات " برج عاجی جفتمون. و من فک میکنم که تو یه اسم دیگه برای اضافه کردن به لیست

 داری خانم گری "

 بهش چشم غره رفتم :

" افراد خاطرخواه منن " کریستین، تو فک میکنی همه   

به من چشم غره رفتی؟؟ "" تو االن   

 ضربان قلبم باال رفت. زمزمه کردم :

 " دقیقا این کارو کردم "

سوازن، متکبر و لوده اش رو گرفت :ی نفسم در گلوم حبس شد. سرش رو به یه طرف کج کرد چهره   

 " چی کار در موردش میتونیم بکنیم؟ "

 " یه کار خشن "

 پلک زد تا حیرت زدگی اش رو پنهون کنه :

خشن؟ ""   

 " لطفا "

 " تو بیشتر میخوای؟ "

 آروم سرم رو مثبت تکون دادم. درهای آسانسور باز شدن و ما خونه ایم. نفس گرفت :
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 " چقدر خشن؟ "

دستم رو  ی نگفتم. چند لحظه چشماش رو بست بعد، هیچ بهش خیره موندمچشماش تیره و شرور شدن . 

سوایر در سرسرا  مدرهای ورودی نشیمن  وارد شدی که ازگرفت و منو به داخل راهرو کشوند. وقتی 

 ایستاده بود ، منتظر به جفتمون نگاه میکرد. کریستین گفت :

ن یه گزارش کامل تا یک ساعت دیگه میخوام "م" سوایر   

 " بله آقا "

چرخید و به سمت دفتر تیلور راه افتاد. ما یک ساعت زمان داریم !! سوایر   

:کریستین به من نگاه کرد    

 " خشن ؟ " 

 سرم رو مثبت تکون دادم .

 " خب خانم گری، امروز روز خوش شانسی تو هست. من امروز به درخواست ها جواب مثبت میدم " 
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«فصل ششم »   

 

 

 

 کریستین زیر لب گفت :

 " چیزی تو ذهنت داری؟ "

یکدفعه بی نفس و مضطرب شدم. منو با نگاه جسور و گستاخش میخکوب کرد. شونه ام رو باال انداختم و 

نمیدونم که این بخاطر تعقیب و گریزه ، با بخاطر آدرنالین ، یا حال بد اخیرم .... متوجه نمیشم، ولی من 

 اینو میخوام، و خیلی هم میخوام. سردرگمی و گیجی به سرعت از چهره اش گذشت. پرسید :

 " کینکی فاکری؟ "

کلماتش نوازش نرمی بودن. سرم رو مثبت تکون دادم، احساس کردم که صورتم گر گرفت. چرا من 

ای کینکی فاکری رو با این مرد انجام دادم. اون شوهرمه ، لعنتی! هبخاطرش شرمنده ام؟؟ من تموم کار

رگی بهم نگاه و شرمسارم که بخوام قبولش کنم ؟ ذهن ناخود آگاهم با خی ممن شرمنده ام چون اینو میخوا

 کرد:

 بیش از حد فکر نکن ! 

 زمزمه کرد :

 " آزادی عمل دارم ؟ "

میکرد. آزادی عمل؟؟ گندش بزنن.... چه چیزی  که سعی میکنه ذهنم رو بخونه نگاه انگار ،منو متفکرانه

 رو شامل میشه؟؟؟ زیر لب مضطرب گفتم :

 " آره "

گفت : ..لبخند زد ، لبخندی آروم و سکسی.در همون حال هیجان در اعماق درونم شکوفه زد.   
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 " بیا "

رت بعد از سکسش درونم از چُ منو به سمت پله ها کشوند . قصد و هدفش مشخصه. اتاق بازی! ضمیر 

بیدار شد، چشماش گشاده و آماده و حاضر برای انجام هر کاری بود.  8تو ماشین آر   

که  سایتلی« آره»ی رو باز کرد. کلیدش به جاسوییچی و قفل در اتاق باز ر باالی پله ها ، دستم رو رهاد

 بهش قبال داده بودم آویزون بود. گفت :

 " بعد از تو خانم گری  "

 و در رو باز کرد. 

چوب و پولیش تازه زده شده. قرمز شدم ،  آشنایی داشت ، عطر چرم ، اتاق بازی ، اطمینان بخش عطر

ماه عسل بودیم اینجا رو تمیز کرده. وقتی وارد شدیم ، میدونم که خانم جونز حتما زمانی که ما در 

توسط نور کمی که ساطع میشد آشکار شدن.  ،کریستین چراغ ها رو روشن کرد و دیوار های قرمز تیره

ایستاده به کریستین نگاه میکردم ، چشم انتظاری سخت و سنگین در رگهام تیر میکشید. اون باهام چی 

و چرخید ، سرش رو به یه طرف متمایل و منو متفکرانه نگاه کرد و بعد کار میکنه؟؟ در رو قفل کرد 

 سرش رو به دو طرف تکون داد . نرم پرسید :

 " چی میخوای آناستازیا ؟ "

 " تو رو "

 پاسخم نفس زنون بود. ریشخند زد :

 " تو منو داری. تو منو از زمانی که به دفتر کارم اومدی داری "

ری "" پس سورپرایزم کن آقای گ  

مچاله شد : یدهنش با حس شوخ طبعی سرکوب شده و تعهد شهوت انگیز  

 " هر جوری که دوست داری خانم گری "

کشید :د به لبش دستاشو به سینه زد و انگشت اشاره اش رو زمانی که منو میسنجی  

 " فکر میکنم که با برهنه کردن تو شروع کنیم "
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گرفت و بازش کرد و از روی شونه هام به طرف زمین به جلو قدم برداشت. دو طرف کت جینم رو 

 پایین آورد. لبه های پایین تاپ مشکی ام رو گرفت :

 " دستات رو ببر باال "

لبام زد ، چشماش با  اطاعت کردم و اونم تاپم رو از سرم بیرون کشید. به جلو خم شد ، بوسه نرمی بروی

به کت جینم روی زمین اضافه شد. زمزمه  ،اپممیدرخشدن. ت ،نده ای از عشق و شهوتنکمخلوط اغوا 

 کردم :

 " بیا "

کردم. ثابت شد و  ، نگاهمضطرب بهش وقتی که کش مو ام رو از دور مچ دستم باز کردم و بهش دادم

ولی هیچی بروز نداد. باالخره ، کش کوچیک رو ازم گرفت ، دستور داد : ،چشماش کمی گشاد شدن  

 " بچرخ "

خودم لبخند زدم و سریعا اطاعت کردم. به نظر میاد ما از این مانع سخت عبور خیالم راحت شد ، به 

کردیم. موهام رو جمع کرد و سریعا بافت و با کش بست. موی بافته شده ام رو کشید و سرم به عقب خم 

 شد  . تو گوشم زمزمه کرد :

" فکر خوبیه خانم گری "   

 بعد الله گوشم رو به دندون گرفت :

و دامنت رو در بیار . بزار روی زمین بیوفته " " حاال بچرخ  

بدون برداشتن نگام ازش ، دکمه دامنم رو رهام کرد و وقتی که به سمتش چرخیدم  یه قدم عقب رفت . 

م آزاد شد و بروی زمین دور پاهام افتاد. دستور داد :شن کشیدم. دامن کلویباز کردم و زیپش رو پای  

 " بیرون قدم بزار "

پای راستم رو گرفت.  که به سمت اون یه قدم بیرون گذاشتم، سریعا جلوم زانو زد و مچالی " در ح

ماهرانه صندل پام رو زمانی که به جلو خم شدم و اون بند صندلم رو باز میکرد، تعادلم رو با گذاشتن 

زون آوی شدستم روی دیوار، در زیر میله ای که تموم شالق های سوارکاری و ترکه و پدل ها قبال به
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تازیانه چرمی و اون تازیانه چند رشته  ،م. فقط در حال حاضر تنها وسیله های باقی موندهبودن، حفظ کرد

اونجا قرار داشتن. کنجکاوانه نگاهشون میکردم. از اونا استفاده میکنه ؟؟  ،ای  

اش پاشنه پاه من فقط با شورت و سوتین بودم . کریستین روی صندل هام رو در آورد و برای همین

 نشست، به من به سمت باال نگاه کرد :

 " تصویر خیلی دیدنی داری خانم گری "

یکدفعه روی زانو بلند شد و لگنم رو گرفت و به سمت جلو کشیدم و بینیش رو باالی رون پاهام چسبوند. 

 گفت :

 " و تو بوی خودت ، منو و سکس رو میدی "

 تیز نفس گرفت :

 " مست کننده ست "

ه ای بهم زد....درونم نفسم منقطع شده بود، بوس شری ام، در زمانی که من از کلماتاز روی شورت تو

خیلی..... خبیث و تخسه. لباس ها و صندل هام  رو برداشت ، با یه حرکت سریع ایستاد ،  آب شده. اون

 موقرانه مثل یه ورزشکار حرکت کرد. آروم گفت :

 " برو کنار میز بیاست "

رفت. به عقب نگاه کرد  ،اعجاب انگیز چونه اش اشاره کرد. چرخید و به سمت میز دراور موزه مانندِ  با

 و ریشخند زد ، دستور داد :

باشه. اینطوری نمیتونی بفهمی برنامه ام چیه. هدف ما جلب رضایته خانم گری و  " صورتت رو به دیوار

 تو میخواستی سورپرایز بشی "

ییم به کوچکترین صدا حساس شد. اون تو و دقیق گوش دادم ، یکدفعه حس شنوابه طرف دیوار چرخیدم 

چشم انتظاری منو میسازه ، حس خواستنم رو به آتیش میزنه ... منو منتظر نگه این کار خوبه.... حس 

میداره. شنیدم که صندل هام رو پایین روی زمین و فکر کنم لباسام رو روی میز دروار گذاشت به 

بدون کفش رو دوست دارم.  های خودشو هم بروی زمین انداخت . هوووم...... کریستینِ  همراهش کفش

 چند لحظه بعد شنیدم که یه کشو رو باز کرد. 
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، من این چشم انتظاری رو دوست دارم ، دوست دارم ، دوست دارم ! کشو بسته شد و  وسیله ها !! اوه

نفسام تیز شدن. چطور صدای بسته شدن کشو به من لرزش آشفته کننده ای منتقل میکنه؟؟ اصال معنی 

نمیده. صدای هیس مانند دستگاه صوتی به گوشم رسید و بهم گفت که قراره نمایش به همراه موزیک 

آهنگ تک نوازی پیانو ، بی کالم و نرم ، با ملودی غمگینی اتاق رو احاطه کرد. آهنگی نبود که باشه. 

 بشناسمش. آهنگ پیانو توسط ملحق شدن گیتار برقی همراهی شد. این چیه؟؟ 

صدای صحبت مردی بلند شد و فقط تونستم کلماتش رو متوجه بشم. یه چیزی در مورد نترسیدن از مرگ 

آهسته به طرفم اومد ، پاهای برهنه اش بروی زمین چوبی صدایی ایجاد میکردن. پشت  میگفت. کریستین

سرم حسش کردم در همون موقع  یک زن شروع به خوندن آواز .... آوازی.... محزون کرد؟  در گوش 

 چپم نفس گرفت : 

 " گفتی خشن خانم گری؟ "

 " هووووم "

کن سریعا تمومش میکنم. فهمیدی؟ " شی متوقف" اگر که خیلی شدید بود باید بهم بگی.  اگر بگ  

 " آره "

 " من به قولت نیاز دارم "

 تیز نفس گرفتم . لعنتی... میخواد چی کار کنه ؟؟ زیر لب بدون نفس گفتم :

 " قول میدم "

 کلمات اخیرش رو بیاد آوردم :

تر خوشحال میشم که بازی کنم. شمن نمیخوام بهت صدمه بزنم ولی بی  

" دختر خوب "   

به جلو خم شد و بوسه ای به شونه ی برهنه ام زد ، بعد انگشتش رو تو سوتینم قالب کرد و خطی رو در 

زیر سوتینم با پشت انگشتاش نوازش وار کشید. میخوام ناله کنم. چطور اون یه لمس کوچیک و ناچیز 

 رو اینقدر اروتیک میکنه ؟؟ تو گوشم زمزمه کرد :
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 "  درش بیار "

ریعا اطاعت کردم و گذاشتم سوتینم روی زمین بیوفته.  دستاش پشتم به پایین سر خوردن و جفت س

 شصت دستاش رو داخل شورتم قالب کرد و شورتم رو پایین کشید. دستور داد :

 " قدم بردار "

زد و  دوباره بهم گفته شد و منم همون کارو کردم و از داخل شورتم به بیرون قدم گذاشتم. پشتم بوسه ای

 بلند شد. 

 " میخوام چشمات رو ببندم تا همه چی برات شدید تر باشه "

ناله  ،یه چشم بند مخصوص هواپیما رو بروی چشمام کشید و دنیا در اطرافم تیره وتاریک شد. آواز زن

ی نامفهموم... یه ملودی از ته قلب و فراموش نشدنی بود. یها  

کش ، االن "" به جلو خم شو و به شکم روی میز دراز ب  

کلماتش نرم ادا میشدن.  بدون تردید به جلو خم شدم و باال تنه ام رو روی چوب پولیش شده میز قرار 

طرز نامشخصی عطر  هدادم ، صورتم بروی سطح سخت میز قرار گرفت. در مقابل پوستم سرد بود و ب

 موم به همراه عطر تند مرکبات میداد. 

و در اون طرف بگیر " " دستات رو باال بکش و لبه میز ر  

میز رو چنگ زدم. میز به اندازه مناسبی بزرگ بود  دستام رو به جلو کشیدم ، لبه اونطرف باشه....

 برای همین دستام کامال کشیده و باز قرار گرفتن. 

 " اگر دستات رو از میز ول کنی در باسنت میزنم ، فهمیدی؟ "

 " آره" 

ا؟ "" میخوای که در باسنت بزنم آناستازی  

تموم چیزهایی که پایین کمرم قرار داشتن لذت بخش منقبض شدن. متوجه شدم که من اینو از زمانی که 

موقع نهار تهدیدم کرد میخوام و نه حتی تعقیب و گریز ماشین و یا حتی کشمکش گرم و داغ واپسینش، 

 این نیاز رو آروم نکرده. 
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 " آره " 

 صدام زمزمه ای خش دار بود. 

 " چرا؟ "

 اوه... به دلیل نیاز دارم؟؟؟ خدایا. شونه ام رو باال انداختم . با چرب زبونی گفت  :

 " بهم بگو "

 " اممم.... "

 و از نا کجا آباد یکدفعه محکم در باسنم زد. بلند جیغ کشیدم :

 " آه! "

 " االن ساکت "

به پشتم فشار وارد  باسنم رو جایی که ضربه زده بود ، نرم نوازش کرد . بعد بروم خم شد ، لگنش

میکرد، بوسه ای بین کتف هام زد و بوسه هاش رو در پشتم ادامه داد . پیراهنش رو در آورده بود برای 

پارچه  ریشده اش از زپشتم رو قلقلک میدادن و آلت تحریک  ،همین موهای کم پشت روی سینه اش

. دستور داد :، در پشتم حس میشدشلوار جین سختش  

کن "" پاهات رو باز   

 پاهام رو از هم فاصله دادم. 

 " بازتر  "

 ناله کرد و بیشتر بازشون کردم . نفس گرفت : 

 " دختر خوب "

 هانگشتش رو بروی پشتم به طرف پایین کشید تا به بین لپ های باسنم رسید و بروی سوراخ معقدم کشید

بخاطر لمس دستش منقبض شد.  زمزمه کرد : و  

خوش بگذرونیم"" ما میخواییم با این کمی   
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وارد واژنم کرد .  و بعد به آرومی به طرف پایین، بین سوراخ معقد و واژنم کشید انگشتش رو لعنتی!!   

 " میبینم که خیلی خیسی آناستازیا. از ق بله یا االن ؟؟ "

ناله میکردم ، انگشتش رو مداوم بیرون و داخل حرکت میداد . خودم رو به سمت دستش هل میدادم ، از 

کتش لذت میبردم. حر  

" اوه آنا . فکر میکنم که جفتش باشه. فکر میکنم که تو دوست داری که اینجا و به این شکل باشی. مال 

 من باشی "

گه محکم در باسنم زد. زمزمه یدوست دارم ، اوه آره دوست دارم. انگشتش رو بیرون کشید و یکبار د

 کرد:

 " بهم بگو "

کردم :صداش خش دار و ُمصر بود. ناله   

 " آره دوست دارم "

محکم در باسنم زد و برای همین جیغ کشیدم . بعد دو تا انگشتش رو داخلم کرد و سریعا بیرون کشید  بازم

 ، رطوبت و خیسی واژنم رو باال سمت سوراخ معقدم مالید. بی نفس پرسیدم:

 " چی کار میخوای بکنی؟؟ "

اطمینان بخش زیر لب گفت :اوه خدای من .... میخواد از پشت منو بکنه؟؟؟   

 " چیزی که فکرشو میکنی نیست. قبال گفتم بهت ، یک قدم یک قدم با این جلو میریم عزیزم "

معقد مالیده شدن.  یدم، بعد انگشتاش دوباره درصدای ریخته شدن مایعی رو که احتماال از تیوب بود شن

یجان از یه کار ناشناخته در هم مخلوط منو چرب میکرد.... اونجارو !! وقتی که حس ترسم به همراه ه

برای همین ضربه اش به سکسم خورد. ناله کردم.  ،تر لیدم. دوباره در باسنم زد ، پایینشدن به خودم لو

 احساسش.... خیلی خوبه.  

 گفت :

 " ثابت باش. و دستت رو رها نکن "
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 " آه "

 " این روغنه "

بیشتر روی بدنم ریخت و مالید. سعی میکردم در زیر دستش به خودن نپیچم ولی قلبم محکم میتپید و 

 وقتی که خواستن و آشفتگی و اضطراب در بدنم تیر میکشید، نامنظم نبض میزد . 

 " من چندین وقته که میخواستم این کارو باهات بکنم آنا "

سرد، از روی ستون مهره هام به طرف پایین سر  یه فلز ناله کردم و احساسش کردم ... یه جسم سرد ،

خورد. کریستین زمزمه کرد :می  

 " برات یه هدیه کوچولو اینجا دارم "

تصویری از پرسش و پاسخمون به ذهنم خطور کرد . گندش بزنن... در پوش باسنه ! کریستین اونو پایین 

باسنم رسید .  اوه خدای..... یر داد تا بین لپ هاسُ   

یخوام اینو آروم بفرستم داخلت ، خیلی آروم "" م  

 نفسم رو حبس کردم ، چشم انتظاری و آشفتگی درونم در حال بزرگ شدن و شارژ شدن بودن. 

 " درد میگیره؟؟ "

محکم میکنم " اواقعتی داخلت قرار بگیره من تو رو " نه عزیزم . کوچیکه. وق  

ف هام رو بوسید . زمزمه کرد :تشنج شدم. روم خم شد ، دوباره بین کت عمال دچار  

 " آماده ای؟ "

 آماده ام؟؟  برای این آماده ام؟؟؟ آروم گفتم :

 " آره "

آورم به داخلم فرستاد.  بعد بین معقد و واژنم و انگشت دیگه اش رو از پشت باسنم به دهنم خشک شد .

یسم رو میمالید. ناله لعنتی... شصت دستشه. با کف دستش سکسم رو قاب گرفته و با انگشتاش کلیتور

یی خودشون وم وقتی که انگشتاش و شصت دستش کار جاد... احساسش.... خوبه . و خیلی آرومیکردم.
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سرد رو آروم به داخل باسنم فشار داد. بخاطر احساس نا  هرو انجام میدادن، اون در پوش باسن فلزی

 آشناش بلند ناله کردم :

 " آی! "

نا آشنا اعتراض کردن. شصت دستش رو درون واژنم میچرخوند و در  عضالتم به این دخول نامعمول و

همون حال در پوش باسن رو محکمتر به داخلم فشار میداد و به راحتی داخل ُسر خورد و نمیدونم که این 

بخاطر اینه که من خیلی بر انگیخته و تحریک شدم و یا اینکه اون با انگشتای ماهرش حواسم رو پرت 

به نظر این شی رو قبول کرد. سنگینه.....و عجیبه.... اونجا!! کرد، ولی بدنم   

 " اوه عزیزم "

و میتونم احساسش کنم ... جایی که شصت دستش درونم میچرخید .... و به درپوش باسن فشار وارد 

میکرد.... اوه ، آه.... خیلی آروم در پوش رو پیچوند ، باعث ایجاد ناله ای طوالنی از من شد. اسمش رو 

میگفتم: ممن من کنان مثل گفتن ذکر در حالی که سعی میکردم با احساسش کنار بیا  

 " کریستین "

 زیر لب گفت :

 " دختر خوب"

دست آزادش رو به پایین بدنم کشید تا به لگنم رسید. آروم شصت دستش رو بیرون کشید و صدای 

و منو به عقب کشید و پاهام رو طرف دیگه لگنم رو هم گرفت نشانگر باز شدن زیپ شلوارش رو شنیدم. 

به طرفم فشار وارد میکردن. اخطار داد : شبیشتر باز کرد ، پاها  

 " میز رو ول نمیکنی آنا "

گفتم:شده با نفس منقطع   

 " نمیکنم "

 " یه چیز خشن؟ بهم بگو اگر خیلی خشن بودم ، فهمیدی؟ "

 زمزمه کردم :
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 "آره "

به طرف خودش همزمان کشید، در پوش باسن به داخل هل داده م با ضربه ای وارد شد و منو و به داخل

 شد ... عمیق تر فرو رفت.... بلند داد زدم :

 " لعنتی! "

ثابت شد ، نفساش خشن و مثل نفس های من تند بودن. سعی میکردم تموم احساساتش رو جذب و درک 

ه ، لذت اروتیکی که منوعمکنم  : حس پر شدگی شیرینش، حس خواست لذت بخشی از انجام یه عمل 

 مارپیچ وار از اعماق درونم بیرون میزد.... آروم به در پوش باسن فشار وارد کرد. 

نیدم... یه نفس منقطع شده ی خالص و غیر شاوه خدایا.... ناله میکردم و صدای تیز نفس گرفتش رو می

ساس هرزگی و بی بند . خونم رو به جوش می آورد و من تا حاال هیچ وقت اینقدر اح..تقلبی از لذت

 باری ... اینقدر....

 زمزمه کرد :

 " دوباره؟ "

 " آره "

 دستور داد :

 " دراز کشیده روی میز بمون"

 از من خارج شد و دوباره محکم خودشو واردم کرد. اوه.... من اینو میخوام. هیس وار گفتم :

 " آره "

در حالی که خودشو درون من محکم  ،نو اون سرعتش رو زیاد تر کرد ، نفساش دشوار تر ، همانند م

 میفرستاد بود. با نفس منقطع شده گفت :

 " اوه آنا "

یکی از دستاش رو روی لگنم جابجا کرد و دوباره در پوش باسن رو پیچوند ، به آرومی بیرون کشیدش 

کنم. یک میفرستاد. احساسش غیر قابل وصفه و فکر میکنم من االن روی میز غش  مو دوباره به داخل
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ثانیه رو هم از دست نمیداد و در حالی که دائم منو تسخیر میکرد ، دوباره و دوباره ، محکم و سخت 

و ادامه میداد .ر درونم حرکتش  

 درونم شروع به لرزش و منقبض شدن کرد . ناله کردم :

 " اوه لعنتی"

 این قراره من رو از هم بپاشونه. هیس وار گفت :

 " آره عزیزم "

کردم : التماسش  

 " خواهش میکنم "

و نمیدونم که چرا التماسش کردم.... برای اینکه متوقفش کنه ، هیچ وقت متوقفش نکنه ، یا دوباره در 

 پوش باسن رو بپیچونه ... درونم بدور اون و در پوش باسن منقبض شده بود. نفس گرفت :

 " این درسته "

م....دوباره و دوباره ، سقوط کردم و کردم ، دمبر سمت راست باسنم با دست زد و من اومل همحکم ب

 چلونده شدم، پشت سرهم نبض میزدم... و کریستین آروم در پوش رو از باسنم بیرون کشید. جیغ کشیدم :

 " لعنتی!!"

و بلند ارضا شد ، منو ثابت نگه داشت. کریستین لگنم رو گرفت   

 

 

آهنگ رو در اینجا روی تکرار میزاره. اون خانم هنوز در حال خوندن بود . کریستین همیشه یک 

عجیبه.. در آغوشش گوله شدم ، پاهامون در هم پیچیده ، و سرم روی قفسه سینه اش گذاشته شده. روی 

 زمین اتاق بازی کنار میز هستیم. کریستین گفت :

 " برگشتت رو خوش آمد میگم"
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اخل اتاق سازگار بشه. چونه ام رو چشم بند رو از روی چشمام برداشت. پلک زدم تا چشمام با نور کم د

کرد. دستم میو آشفته و نگران نگام  لبام زد ، چشماش میخ شده به من  به عقب کج کرد و بوسه ای روی

 رو دراز کردم تا صورتش رو نوازش کنم. لبخند زد. با لودگی پرسید :

 " خب دستورت رو اطاعت و برآورده کردم ؟"

 اخم کردم :

 " دستورم؟ "

: نرم گفت  

 " تو میخواستی خشن باشه "

 نیشم باز شد، بخاطر اینکه نمیتونستم جلوشو بگیرم :

 " آره. فکر میکنم که موفق شدی... "

 ابروش رو باال انداخت و با نیش باز بهم نگاه کرد :

 " خیلی خوشحالم که اینو میشنوم خانم گری. تو در حال حاضر کامال خوب گاییده شده و زیبا دیده میشی"

کرد ، انگشت اشاره اش رو به گونه ام کشید.  من من کنان گفتم :صورتم رو نوازش   

 " همین احساس رو میکنم "

بودن : مپایین خم شد و مهربون بوسیدم ، لباش نرم ، گرم و تسلیم در مقابل  

 " تو هیچ وقت نا امیدم نمیکنی "

 عقب کشید و نگام کرد :

 " چه احساسی داری؟ "

 زیر لب گفتم :

 " خوب "

رخی از صورتم دزدانه گذشت:احساس کردم سُ   
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 " کامال خوب گاییده شدم "

 خجالت زده لبخند زدم .

 " ای بابا خانم گری، تو خیلی خیلی بی ادبی "

 کریستین تظاهر به رنجیدگی کرد ولی میتونم سرگرمی رو در لحن صداش بشنوم. 

واج کردم آقای گری "" بخاطر اینکه من با یه پسر خیلی خیلی بد و هیز ازد  

زد و مسری بود:بهم نیشش باز احمقانه مسخره ای   

 " خوشحالم که باهاش ازدواج کردی "

موی بافته شده ام رو گرفت و به سمت لباش برد و انتهاش رو با احترام و تقدیر بوسید ، چشماش از 

مقاومت کنم ؟؟؟ عشق میدرخشیدن و اوه خدای.... من اصال شانسی داشتم که بتونم در مقابلش   

حلقه  دستم رو به طرف دستش دراز کردم و بوسه ای به انگشتر ازدواجش که یه حلقه طال باریک مثل

 من بود زدم. زمزمه کردم :

 " مال من "

 جواب داد :

 " مال تو " 

 دستاش رو دورم حلقه کرد بینیش رو داخل موهام فشرد :

 " حموم رو برات آماده کنم ؟"

ه خودتم بهم ملحق میشی "" هوووم. فقط اگ  

 گفت :

 " باشه "

 منو روی پاهام قرار داد و خودشم کنارم ایستاد ، هنوز شلوار جینش پاش بود. 

... ام... رو هم میپوشی؟ "" اون شلوار جینه دیگه  
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کرد و پایین بهم نگاه کرد : ماخ  

 " شلوار جین دیگه ؟ "

 " اونی که قبال اینجا میپوشیدی"

 زیر لب گفت :

اونو میگی؟ ""   

 حیرت زده و سرگشته بهم پلک میزد.

 " با اون خیلی هات دیده میشی "

 " واقعا؟ "

.... منظورم اینکه که ، خیلی هات "" آره  

 خجالت زده لبخند زد :

م گری شاید بازم پوشیدم "ن" خب ، برای تو خا  

ن ، تیوب روغن ، و چشم که شامل در پوش باس ،خم شد تا ببوسم ، بعد کاسه کوچیکی که روی میز بود

برداشت. در حالی که به دنبالش کنار میز موزه مانند میرفتم پرسیدم : ،بند و شورتم بود  

 " کی اینارو تمیز میکنه؟ "

 بهم اخم کرد ، انگار که متوجه منظورم نمیشد :

 " من ، خانم جونز "

 " چی؟؟"

د. آهنگ رو قطع کرد :دیده میش -فکر کنم -مثبت سرش رو تکون داد ، گیج و شرمنده   

 " خب... ام... "

 " فرمان بردار هات این کارو میکردن؟ "
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 جمله اش رو کامل کردم. شونه اش رو عذر خواهانه باال انداخت. 

 " بیا "

پیراهنش رو بهم داد و تنم کردم و خودم رو باهاش پوشوندم. عطر تنش هنوز با پیراهنش بود و 

وش باسن فراموشم شد. در پافکندگی و آزردگیم بابت شستن سر  

وسیله ها رو روی دراور گذاشت . دستم رو گرفت ، قفل در رو باز کرد و بعد به سمت پله ها هدایتم 

آشفتگی ، حال بد ، شور و شعف، ترس و هیجان تعقیب و گریز ماشین کرد. مطیعانه دنبالش میرفتم. 

ون شدیم بلند مدم. وقتی که وارد حمومهمگی رفته بودن. من ریلکس شدم... باالخره آروم و راحت ش

با خودم راحت شدم. کریستین در حالی که  ،خمیازه کشیدم و خودم رو کش و قوس دادم... به خاطر تغییر

باز میکرد پرسید : شیر آب رو  

 " چی شده؟ "

 سرم رو به دو طرف تکون دادم . نرم گفت :

 " بهم بگو "

:شینش فضا رو احاطه کرد. قرمز شدم، عطر خوب و دلنمن رو داخل وان حموم و آب ریخت سروغن یا  

 " فقط حالم بهتره "

 لبخند زد :

 " آره. تو امروز حال و هوات عجیب بود خانم گری "

 ایستاد، منو به آغوشش کشید :

" میدونم که در مورد این اتفاقات اخیر نگرانی. متاسفم که با این مسائل درگیر شدی. نمیدونم که این کار 

، یا یه کارمند سابق ، یا یه رقیب تجاریه. اگر هر اتفاقی بخاطر من برای تو میافتاد...."  انتقام جوییهیه   

 صداش به سمت زمزمه ای دردناک خاموش شد . دستام رو دورش حلقه و ترسم رو بیان کردم :

 " کریستین اگر برای تو اتفاقی بیوفته چی؟ "

 به من به سمت پایین نگاه میکرد :
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ا سر از این قضیه در میاریم. االن بیا این لباس رو از تنت در بیارم و بریم تو وان "" م  

 " نباید با سوایر صحبت میکردی؟ "

 دهنش سخت شد :

 " اون میتونه منتظر بمونه "

و من یکدفعه احساس دلسوزی زیادی برای سوایر کردم. اون چی کار کرده که کریستین از دستش 

 ناراحته ؟ 

کمک کرد پیراهنش رو در بیارم و بعد وقتی که به سمتش چرخیدم اخم کرد . سینه هام هنوز از کریستین 

ی تصمیم گرفتم که در موردش سر لکه در ماه عسلمون گرفته بود کمی کبود بودن و ای گازهای عاشقانه

 به سرش نزارم. 

 " در عجبم که رایان سر از کار ماشین داج در آورده یا نه "

بعد از حموم . برو تو "" میفهمیم.   

 دستش رو به سمتم دراز کرد ، وارد آب داغ خوشبو وان شدم و آروم و امتحانی نشستم.

 " اوه!"

 باسنم حساس و آسیب پذیره و آب داغ باعث میشد چهره ام در هم کشیده بشه. کریستین اخطار داد :

 " آروم عزیزم"

ارد کننده از بین رفت. کریستین هم برهنه شد و وولی وقتی که اینو گفت اون احساس ناراحتی و اذیت 

ش تو بغلش قرار گرفتم ، منو به طرف قفسه سینه اش کشید. در بین پاهاوان و در پشت سرم قرار گرفت 

یدم اونم با دستش خرسند در آب داغ دراز کشیده موندیم. انگشتام رو روی پاش پایین میکشو بیکار و 

ین انگشتاش آروم میچرخوند. موی بافته شده ام رو گرفته و ب  

بگیریم. اواخر امشب؟ "  نامه خونه جدید فکر کنیم و تصمیم" ما نیازه که در مورد بر  

 " حتما "
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اون زن دوباره برمیگرده. ذهن ناخود آگاهم از کتاب کلیات آثار چارلز دیکنز ، جلد سوم ، سرش رو بلند 

موافقم. آه کشیدم. بدبختانه طراحی های جیا متئو نفس  کرد و غضبناک نگاه کرد. منم با ذهن ناخودآگاهم

ن.  زمزمه کردم :گیر ا  

 " من باید وسایلم رو برای فردا سر کار آماده کنم "

 ثابت شد . زیر لب گفت :

 " میدونی که تو مجبور نیستی به سر کارت برگردی "

 اوه نه..... دوباره این موضوع نه.

زدیم. خواهش میکنم دوباره اون بحث رو زنده نکن " " کریستین، ما قبال در موردش حرف  

 موی بافته شده ام رو کشید برای همین سرم به عقب خم شد  :

 " فقط همینطوری گفتم ... " 

 بوسه نرمی به لبام زد. 

 

 

 

شلوار و تاپ راحتیم رو پوشیدم و تصمیم گرفتم برم و لباسام رو از اتاق بازی بردارم. در حالی که از 

ن رو از دفترش شنیدم.  سر جام یخ زدم. یته طرف اتاق میرفتم صدای داد کریسو نشیمن بسرسرا   

 " تو کدوم گوری بودی؟ "

اوه لعنتی... داره سر سوایر داد میزنه. با ترس و لرز سریع به طبقه باال و اتاق بازی رفتم. من واقعا 

ین فریاد زن میترسم. طفلی سوایر.. نمیخوام بشنوم که اون چی داره بهش میگه... من هنوز از کریست

 حداقل من میتونم با داد جوابش رو بدم. 

لباسام و کفشای کریستین رو برداشتم، بعد متوجه کاسه چینی که هنوز در پوش باسن داخلش بود و روی 

شدم. خب.... فکر میکنم که بهتره من اونا رو تمیز کنم. به توده  ،میز دراور موزه مانند قرار داشت
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طبقه پایین ادامه دادم. مضطرب داخل اضافه اش کردم و راهم رو به سمت یله هایی که دستم بود وس

 نشیمن رو نگاه کردم ولی همه چی در سکوت و آرامش بود. 

تیلور فردا شب برمیگرده و کریستین کال وقتی که اون باشه آرومتره. تیلور زمان کاملی رو امروز و 

خودم فکر کردم که میشه روزی دخترش رو مالقات کنم یا نه. فردا با دخترش میگذرونه. با   

 خانم جونز از اتاق مخصوص رختشویی و شوفاژ خارج شد. جفتمون از دیدن هم یکه خوردیم. 

 " خانم گری... من ندیدمتون..."

 اوه . من االن خانم گری ام!! 

 " سالم خانم جونز"

 لبخند زد :

" به خونه خوش اومدید و تبریک میگم "   

 " خواهش میکنم آنا صدام کن "

 " خانم گری من اونطوری راحت نیستم "

 اوه! چرا همه باید رفتارشون تغییر کنه چون من یه حلقه تو انگشتم دارم؟؟  پرسید :

نو هفتگی غذا رو نگاهی بندازید؟ "" دوست دارید مِ   

ر نگام میکرد. ِمنو؟ ظمنت  

اممم..... ""   

 این سوالی نیست که اصال من منتظر باشم ازم پرسیده بشه.  لبخند زد :

" وقتی که اوایل برای آقای گری کار میکردم هر یکشنبه شب من منو هفته آینده رو بهشون برای بررسی 

 میدادم و هر چیزی که ممکنه نیاز داشته باشن رو وارد لیست میکردم تا بخرم "

 " متوجه ام "

میتونم اون وسیله ها رو ازتون بگیرم ؟ ""   
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 دستشو به سمت لباسام دراز کرد .

 " اوه...امم. در واقع هنوز کارم باهاشون تموم نشده "

که شامل در پوش باسنه مخفی کردن!!  آلبالویی شده چرخیدم. تعجبی رو در نگاه  ای و اون لباسا کاسه

یچ نداشتن ه ن اتاق رو تمیز میکنه. خدایا،ر میکنیم... اوخانم جونز میتونم ببینم. اون میدونه ما چی کا

 محدوده شخصی و خصوصی عجیبه...

من واقعا خوشحال میشم کارها رو با شما چک و بررسی کنم " ،" وقتی که آماده بودید خانم گری  

 " ممنونم "

سریعا از نشیمن  ما با سوایر رنگ پریده که از دفتر کار کریستین بیرون میاومد مواجهه شدیم. و اون

داخل اتاق کار به گذشت، به جفتمون کوتاه سر تکون داد ، به چشم هیچ کدوممون نگاه نکرد و سریعا 

ر اینکه نمیخوام در مورد لیست منو و یا در طتیلور رفت. بابت حضور یکدفعه ایش شکر گزار شدم بخا

ه حالت دو به سمت اتاق خواب رفتم. پوش باسن با خانم جونز االن بحث کنم. بهش لبخند کوتاهی زدم و ب

ماده به خدمت داشته باشم؟ سرم رو به دو و کامال آمن هیچ وقت عادت میکنم که یه خدمه کمک کننده 

 طرف تکون دادم .... یک روزی ، شاید. 

کفشای کریستین رو روی زمین انداختم ، و لباسام رو روی تخت گذاشتم و کاسه رو به همراه در پوش 

داخل دستشویی بردم. گمانه زنان بررسی اش کردم. کامال معصوم و ساده و سورپرایز برانگیز باسن به 

کنم و سریعا با صابون و آب شستمش. همین کافیه؟؟  باید  رفک شتمیز بود. نمیخوام که بیشتر از این به

ش به خودم از آقای کاردان سکس بپرسم که بهتره استریلیزه یا هر کار دیگه ای بشه یا نه. از فکر

 لرزیدم. 
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خونه رو برای من تغییر شکل داده. االن یه میز سفید چوبی جذاب که میتونم ین کتابدوست دارم که کریست

تا دست  5پشتش بشینم و کار کنم در اونجا قرار گرفته. لب تاپم رو در آوردم و یادداشت هام رو از 

چک کردم. ، نوشته ای که در ماه عسل خوندم   

هر چیزی رو که نیاز دارم رو همراهم دارم. بخشی از وجودم از اینکه به سر کار برگردم آره، من 

واهمه داره ولی نمیتونم این رو هیچ وقت به کریستین بگم. اون از این فرصت استفاده میکنه و منو قانع 

ج میکنم و با وقتی که بهش گفتم دارم ازدوا ،روچ رو سکته مغزی شدنِ  میکنه که استعفا بدم. من واکنِش 

یادمه. االن متوجه ام  ،کی و چطوری دارم ازدواج میکنم ، اونم کمی بعد از اینکه جایگاه کاریم تثبیت شد

که این بخاطر این بود که من با رئیس ازدواج کردم. فکرش ناخوشاینده. من دیگه نقش مسئول 

. ویراستاری رو بازی نمیکنم.... من اناستازیا استیل مسئول ویراستارم  

هنوز جرات اینو نداشتم که به کریستین بگم من اسمم رو در محل کارم تغییر نمیدم. فکر میکنم که دلیلم 

معقوله. من به کمی فاصله از اون نیاز دارم ولی میدونم وقتی که باالخره متوجه بشه یه بحث و جدل در 

 راه داریم. شاید بهتر باشه امشب در موردش باهاش صحبت کنم. 

کردم  صندلی تکیه دادم ، آخرین کار امروزم رو شروع کردم. به ساعت دیجیتالی لب تاپم نگاه به پشتی

. کریستین هنوز از دفتر کارش بیرون نیومده برای همین زمان دارم. حافظه شبه 7که بهم میگفت ساعت 

  دوربین نیکون رو بیرون کشیدم ، وارد لب تاپم کردم تا عکس هاشو به لب تاپ منتقل کنم.

وز در راه به ندر حالی که عکس ها منتقل میشدن ، به امروز فکر میکردم. رایان برگشته؟؟ یا اینکه ه

سمت پورتلنده؟ اون تونسته سر از کار اون زن مرموز در بیاره؟؟ کریستین ازش خبری شنیده؟؟ من چند 

ه احساس خبره و یکدفعتا جواب می خوام. اهمیت نمیدم که کریستین سرش شلوغه . من میخوام بفهمم چه 

اون منو اینقدر در نادونی و بیخبری نگه داشته.  بلند شدم ، قصد داشتم  یه بچه رنجیده رو داشتم از اینکه

رو بشم ولی وقتی که این کارو میخواستم بکنم عکس های چند روز ر د که برم اتاق کارش و باهاش رو

 اخیرمون از ماه عسل بروی صفحه لب تاپ باز شدن. 

دش بزنن!!گن  

از من بود. خوابیده، کلی عکس از من در زمانی که خوابم ، موهام روی صورتم و  ،عکس پشت عکس

یا پخش شده رو بالشت ، لب های باز مونده... لعنتی.... شصت دستم رو میمکیدم. من چندین ساله که 

رو گرفته. چندین  دیگه شصتم رو نمیمکم!! کلی عکس بود. هیچ ایده ای نداشتم که اون این عکس ها
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و بی و لم دادم شامل من که روی نرده قایق خم شده عکس که متوجه نبودم ازم گرفته شده ، یکیش 

م. چطور متوجه نشدم که ازم عکس گرفته؟؟ یه عکس که در زیر بدنش حوصله به دور دست ها خیره ا

ا انگشتان قلقک دهنده و عذاب گوله شدم و میخندم ، لبخند زدم ، موهام وقتی که باهاش درگیر بودم و ب

در کابین بزرگ قایق که  ،آورش میجنگیدم ، پخش شده بودن. و یه عکس دیگه که من و اون روی تخت

در فاصله طول دستش گرفته بود ، بودش.  من تو بغلش و روی قفسه سینه اش هستم و اونم به دوربین 

 ت دیگه اش سرم رو قاب گرفته و منم با قیافهنگاه میکنه ، جوون و با چشمای گشاد شده ... و عاشق. دس

وج بهش لبخند میزنم و نمیتونم نگام رو ازش بگیرم.  اوه مرد زیبای من ، موهای م ی عاشق ابله ای،

زن اش. مرد زیبای من و لبخند خاکستریش، لب های از هم باز شده  دار بهم ریخته اش ، چشمای براق

، کسی که نمیتونست تا چند وقت پیش تحمل کنه که لمس بشه ، با این که نمیتونه تحمل کنه قلقلک داده بشه

 ،حال لمس من رو تحمل میکنه. باید ازش بپرسم که اصال دوستش داره یا بخاطر لذت من تا لذت خودش

کنم.  شاجازه میده لمس  

فتم. یکی اخم کردم ، به عکس خیره نگاه میکردم، یکدفعه توسط احساساتم برای اون تحت تاثیر قرار گر

اون بیرون میخواد بهش صده بزنه... اول چارلی تانگو، بعدم آتیش سوزی تو شرکت و بعد اون تعقیب و 

یدم و دستام رو در حالی که هق هق ناخواسته ای از گلوم خارج شد روی  شگریز لعنتی ماشین . هینی ک

 دهنم گذاشتم.  

م و دعوا کنم ... فقط ش. نه اینکه باهاش رودررو ببلند شدم تا اونو پیدا کنم... تاپم رو رها کردم ،لب 

. ی اینکه چک کنم جاش امنهبرا  

بدون در زدن  خودم رو داخل اتاق کارش انداختم. کریستین پشت میزش نشسته و با کسی پشت تلفن 

صحبت میکرد. سورپرایز شده و رنجیده سرش رو بلند کرد ولی وقتی که منو دید ناراحتی از صورتش 

شد.ناپدید   

 گفت :

 " پس میتونی کیفیت بهتری رو ازش در بیاری؟ " 

صحبتش رو با شخص پشت تلفن ادامه داد، اگرچه که نگاهش رو از من برنداشت. بدون تردید میزش رو 

اخم کرده بود.  میتونم بگم که با خودش فکر  دلیش چرخید تا روبروم قرار بگیره،دور زدم و اونم با صن
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ابروهاش سورپرایز شده باال پریدن . دستام رو  ،میخواد؟؟ وقتی که به بغلش خزیدممیکرد که اون چی 

 دور گردنش حلقه کردم و اونو تو بغلم گرفتم. 

 محتاطانه یک دستش رو دورم حلقه کرد :

 " اممم... آره، بارنی. میتونی چند لحظه گوشی رو نگه داری؟ "

 تلفن رو با شونه اش نگه داشته بود :

شده؟ " " آنا، چی  

از دستش آزاد سرم رو به دو طرف تکون دادم. چونه ام رو باال داد و به چشمام نگاه کرد. چونه ام رو 

ونه اش گذاشتم و خودم رو تو بغلش گوله تر و کوچیک تر کردم. سردرگم شده کردم و سرم رو زیر چ

رو دورم محکمتر کرد و تاج سرم رو بوسید. ادامه داد: شدست آزاد  

نی، چی میگفتی؟"" خب بار  

گوشی تلفن رو بین شونه و گوشش نگه داشت و دکمه ای رو روی لب تاپش زد. تصویر سیاه سفید 

دوربین مدار بسته بروی صفحه لب تاپ اومد. کریستین یک دکمه دیگه ای رو فشار داد و مردی به 

د به دوربین نزدیک سمت دوربین حرکت کرد ، ولی سرش رو پایین خم شده نگه داشته بود. وقتی که مر

که پر از کابینت های بلند پشت  ،تر شد ، کریستین تصویر رو ثابت کرد. اون در یک اتاق روشن سفید

بود. این باید اتاق سرور شرکت باشه.  ،سر هم که در سمت چپش قرار داشتن  

 " باشه بارنی، یکبار دیگه "

و یکدفعه  ایجاد شد و گزینه ای زدهتصویر تصویر تکون خورد. صفحه ای در کنار سر اون مرد در 

 عکس زوم شد . مجذوب شده نشستم. آروم پرسیدم :

 " بارنی داره اینکارو میکنه؟ "

 کریستین جواب داد :

 " آره "

 به بارنی گفت :
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 " میتونی تصویر رو واضح تر کنی؟ "

امتنا میکرد کمی تصویر مات و کدر بود بعد دوباره چهره مرد که آگاهانه از نگاه کردن به دوربین 

واضح تر شد . در حالی که بهش نگاه میکردم ، لرز و ترسی از شناختن اون فرد از ستون مهره هام باال 

اه داره که عجیب تیره کوتی اومد. یه چیزی آشنا در خط فک اون مرد هست. اون موهای در هم ریخته 

اره ، یه حلقه کوچیک ، تو گوشش دوباره واضح شده ، من یه گوشو ... و در عکِس و زخمت دیده میشن

 دیدم. 

بزنن! من میدونم اون کیه!  زمزمه کردم :گندش   

 " کریستین، اون جک هایِد "
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«فصل هفتم »   

 

 

 

 کریستین سورپرایز شده پرسید :

 " اینطور فکر میکنی؟ "

 به صفحه اشاره کردم :

هم اندازه ی اونه. اون حتما باید کاله  ،" خط فکش و گوشواره اش و حالت شونه هاش . از نظر جثه

 گیس سرش کرده باشه و یا موهاش رو کوتاه و رنگ کرده باشه "

وشی بلک بری رو روی میز گذاشت و روی اسپیکر قرارش داد و گفت :کریستین گ  

 " بارنی، شنیدی؟ "

 زیر لب بهم گفت :

رئیس سابقت رو با دقت و جزئیات بررسی کردی " میاد " تو به نظر  

 لحن صداش خیلی ناراضی بود. بهش اخم کردم ولی توسط بارنی نجات پیدا کردم.

" بله آقا ، شنیدم خانم گری چی گفتن. من االن نرم افزار تشخیص چهره رو روی تمام تصاویر دوربین 

این مرد در سیستم و تشکیالت   -متاسفم خانم  -نی های مدار بسته راه اندازی کردم . ببینم این مرتیکه کو

 بوده یا نه "

رسی نی رو نادیده گرفت. اون در حال برمضطرب به کریستین نگاه کردم ، کسی که فحش و ناسزای بار

 کردن تصویر دوربین مدار بسته از نزدیک بود.  از کریستین پرسیدم :

 " چرا اون بخواد این کارو بکنه ؟ "
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باال انداخت :شونه اش رو   

" انتقام بگیره، احتماال . نمیدونم. تو نمیتونی همیشه دلیل اینکه چرا یک فردی به روش خاصی رفتار 

کار میکردی" ال اینقدر نزدیک به این آدم میکنه رو درک کنی . من فقط عصبانیم که تو قب  

گرفت.  بارنی  باریک و کمر من رو با دستش صافی تبدیل شد ، یه خطو دهن کریستین به خط سخت 

 اضافه کرد :

 " ما محتوای اطالعات پوشه کامپیوتر اونم داریم آقا "

 کریستین سریع گفت :

 " آره یادمه. آدرسی از آقای هاید داری؟ "

 " بله آقا دارم "

 " به ولچ خبر بده "

هم چک کنم که ببینم میتونیم ردشو بزنیم  مدار بسته شهر رو های " حتما ، انجام میدم. من میخوام دوربین

 و فعالیت هاش رو چک کنیم "

 " چک کن ببین چه وسیله ی نقلیه ای داره "

 " آقا"

 زمزمه کردم :

 " بارنی تموم این کارها رو میتونه بکنه؟؟ "

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد و بهم لبخند از خود راضی زد . زمزمه کردم :

کامپیوترش چی بوده ؟"" تو پوشه اطالعات   

صورت کریستین سخت شد و سرش رو به دو طرف تکون داد . با لبای بهم چفت شده و لبخندی فراموش 

 شده گفت :

 " چیز زیادی نبوده "



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 207  
 

 " بهم بگو "

 " نه "

 " در مورد تو بوده یا من؟ "

 آه کشید :

 " من "

" چه چیزی در مورد تو بوده؟ سبک زندگیت؟ "   

به دو طرف تکون داد و انگشت اشاره اش رو روی لبام گذاشت تا ساکتم کنه. بهش  کریستین سرش رو

وی لاخم کردم ولی چشمالش رو باریک کرد ، و این یه اخطار کامال واضح و روشن بود که من باید ج

 زبونم رو بگیرم. بارنی هیجان زده از پشت گوشی گفت :

ارک اش رو برای ولچ هم میفرستم. "داره. من جزئیات مد 2006" یه ماشین مدل کامارو   

عکس پرسنلی اِس این عکس رو با " خوبه. بهم خبر بده که اون آشغال دیگه کجا تو ساختمون من بوده و 

 آی پی اون مطابقت بده و چک کن "

 کریستین به من شکاک نگاه کرد و ادامه داد :

 " میخوام مطمئن بشم که دقیقا خودش باشه "

قا و خانم گری درست گفتن. اون جک هایِد "" من انجامش دادم آ  

 نیشم باز شد.  دیدی؟؟ من میتونم مفید باشم. کریستین دستش رو پایین کمرم نوازش وار کشید :

 " آفرین خانم گری "

 بهم لبخند زد و کینه توزی اخیرش فراموشش شد.  به بارنی گفت :

کردی بهم خبر بده. همینطور تموم دارایی ها " وقتی که تموم فعالیت هاش رو در اداره ی مرکزی چک 

و امالک دیگه شرکت که میتونسته بهش دسترسی داشته باشه رو چک کن . به گروه امنیتی هم خبر بده 

 تا اونا دوباره بتونن اون ساختمون ها رو بازبینی و پاکسازی کنن "
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 " آقا "

 " ممنونم بارنی "

 گوشی رو قطع کرد. 

"زئینی نیستی بلکه مفید و سودمندم هستیر میاد تو تنها فقط دکوری و ت" خب خانم گری، به نظ  

چشمای کریستین با لودگی شیطنت آمیزی روشن شدن. میدونم که داره سر به سرم میزاره. تمسخر آمیز 

 جوابش رو دادم :

 " دکوری و تزئینی؟ "

 آروم گفت :

 " بسیار زیاد "

 بوسه شیرین و محکمی به لبام زد .

ی آقای گری "من دکوری تر " تو از  

نیشش باز شد و دوباره تحکم آمیز تر بوسیدم ، موی بافته شده ام رو دور مچ دستش پیچوند و دستاش 

 دور بدنم حلقه شدن. وقتی که برای نفس گرفتن از هم جدا شدیم قلبم مسابقه گذاشته بود. پرسید :

 " گرسنه ای؟ "

 " نه "

 " من هستم "

 " برای چی؟ "

. قاعدتا غذا خانم گری "" خب..  

 ریز خندیدم :

 " برات یه چیزی درست میکنم "

 "  این صدا رو دوست دارم "
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 " اینکه بهت غذا پیشنهاد میدم1 ؟ "

 " خنده ریزت "

 روی موهام رو بوسید و بعد من ایستادم. شیرین پرسیدم :

 " خب چی دوست داری بخوری آقا؟ "

 چشماش رو باریک کرد :

شیرین و تو دل برو میکنی خانم گری؟ "" داری خودتو   

 " همیشه آقای گری... آقا2 "

وسوسه انگیز . زیر لب گفت : ی لبخند زد ، یه لبخند مرموزانه  

 " من هنوزم میتونم تو رو روی زانو بندازم "

 نیشم باز شد  :

 " میدونم "

 دستام رو روی دسته های صندلیش گذاشتم ، به جلو خم شدم و بوسیدمش :

دی هست که در مورد تو عاشقشم ولی االن دست منقبض شده ات رو مهار کن... تو راین یکی از موا" 

 گرسنه ای "

خند خجالت زده اش و قلبم فشرده شد.بلبخند زد ، ل  

 " اوه خانم گری، من با تو چی کار کنم ؟؟ "

 " تو قراره به سوال من جواب بدی ، چی دوست داری بخوری؟ "

 گفت :

                                                             
کلمه صدا که در جمله قبل بود میتونه هم معنی صدا داشته باشه و هم معنی اینکه به نظر میاد . یعنی انگار که کریستین بگه به نظر میاد که  1
 دوست دارم. برای همین آنا گفت پیشنهاد غذا من به نظر خوبه؟  
 کلمه آقا مثل حالت گفتن عالیجناب  2
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بک. سورپرایزم کن "" یه چیز س  

 کلمات خودم رو در اتاق بازی ، بهم برگردوند. 

 " ببینم چی کار میتونم بکنم "

م جونز رو اونجا ه خانبا ادا اطوار و خرمان از اتاقش بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم . وقتی ک

 دیدم قلبم فرو ریخت. 

 " سالم خانم جونز"

خورید ؟"" خانم گری، آماده اید تا چیزی ب  

 " امممم.... "

هم زدن بود و بوی خوشمزه ای میداد. رو تو ماهیتابه روی گاز در حال  یه چیزی  

درست کنم " خودم و آقای گری ساندویچ" میخواستم برای   

 لحظه ای مکث کرد بعد گفت :

که " حتما. آقای گری نون فرانسوی دوست دارن... مقداری قطعه شده داخل فریزر هست. خوشحال میشم 

 براتون درست کنم خانم "

 " میدونم ولی دوست دارم خودم درست کنم "

 " متوجه ام. بهتون االن فضا میدم "

 " چی میپزی؟ "

 گرم لبخند زد :

 " سس بولونیز1 . هر زمان قابل خوردنه. فریزش میکنم "

 شعله گاز رو خاموش کرد. 

                                                             
 سس گوشت 1
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ام... چی دوست داره؟ " .." اممم... خب کریستین تو ساندویچ  

 اخم کردم، از حرفی که زدم سر جام میخکوب شدم ، خانم جونز متوجه منظورم هست1 ؟

اون میخوره" .بزارید" خانم گری تا موقعی که نونش فرانسوی باشه میتونید هر چیزی داخلش   

 بهم دیگه با نیش باز نگاه کردیم . 

 " باشه ممنونم"

زیپ  یریز رفتم و نون های فرانسوی رو که در سایز مخصوص به اندازه ی بسته پالستیکبه سمت ف

بیرون آوردم. دو قطعه داخل بشقاب گذاشتم و اونارو در ماکروفر قرار داده  ،قطعه قطعه شده بودن ،دار

یخ زدایی رو زدم. و گزینه   

دویچ نساداخل و دنبال ترکیبات  مخانم جونز رفته بود. در حالی که به سمت یخچال میچرخیدم اخم کرد

 ی گشتم. به نظر میاد این به عهده منه تنظیم کنم که چه مواقعی من و خانم جونز با هم کار کنیم. ایده

ست دارم. خانم جونز این کار رو وسط هفته اینکه در آخر هفته ها من برای کریستین آشپزی کنم رو دو

آشپزی  ،انجام بده بهتره.... آخرین کاری که من میخوام وقتی که از سر کار به خونه برگشتم انجام بدم

کردنه. هوووم..... کمی شبیه روند همیشگی کریستین با فرمان برداراش هست. سرم رو به دو طرف 

و تازه و . مقداری ژامبون و همینطور آوکاداز حد فکر کنم شتکون دادم. من نباید به این موضوع بی

 رسیده در یخچال پیدا کردم . 

به همراه نقشه  کریستن از اتاق کارش ،نرم شده اضافه میکردم یدر حالی کمی نمک و لیمو روی آوکادو

. اونا رو روی میز آشپزخونه گذاشت ، بیرون اومد   ،ها و طراحی های مخصوص خونه جدید در دستش

 به سمت من قدم زنان اومد ، دستاش رو دورم حلقه کرد ، گردنم رو بوسید. 

 زیر لب گفت :

 " پا لخت تو آشپزخونه "

                                                             
 بازم کلمه ای که در اینجا برای نوع خاص ساندویچ استفاده میشه  1
Subs 
 هست و میتونه مخفف فرمان بردار باشه و از اونجایی که خانم جونز در مورد اتاق قرمز و کاری که میکنن خبر داره آنا یک لحظه شک کرد که
 خانم جونز متوجه منظورش به عنوان ساندویچ هست یا نه  
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 بهش نیشخند زدم :

 " جمله اش این نبود که پا لخت و حامله تو آشپزخونه1 ؟؟ "

: ثابت شد ، کل بدنش در مقابلم منقبض شد . رک گفت  

 " نه هنوز "

 دلواپسی و اضطراب در صداش مشخص بود. 

 " نه ! نه هنوز "

 ریلکس شد :

 " ما در موردش میتونیم توافق کنیم خانم گری "

مگه نه ؟" ،" ولی در کل تو بچه میخوای  

 " البته که آره . باالخره. ولی االن هنوز آماده نیستم تو رو با کسی دیگه ای شریک شم "

 دوباره گردنم رو بوسید.  

 اوه.... شریک شه؟؟ 

 " چی درست میکنی؟ ظاهرش خوبه "

. احساسات مور مور کننده این کارش برای پرت کردن حواسم هستپشت گوشم رو بوسید و میدونم که 

 ی شیرینی به پایین ستون فقراتم فرستاده شد . ریشخند زدم :

 " ساندویچ "

صدام ایجاد کردم . در کنار گردنم لبخند زد و الله گوشم رو با  دوباره حس شوخ طبعی رو در لحن

 دندوناش گاز گرفت :

 " گزینه مورد عالقه ام2 "

                                                             
این یه اصطالح و یا اعتقادی هست که در گذشته بوده که خانم نباید بیرون از خونه کار کنه و باید فقط کلی بچه در دوران توانایی بارداریش  1
 بیاره و کارهای خونه رو انجام بده. در واقع نقش زن رو در جامعه نشون میداده. کریستین از اصالحش عمدا ناقص استفاده کرد 
 همچنان همون کنایه فرمان بردار 2
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 بهش با آرنجم تنه زدم .

تو منو مجروح کردی " ،" خانم گری  

 پهلوش رو انگار که درد داشته باشه گرفت. ناراضی گفتم :

غرو "" لوس غر  

 ناباور گفت :

غرو؟؟ "" لوس غر  

 در باسنم زد و باعث شد جیغ بکشم و از جام بپرم .

 " یاال زود باش دخترک غذامو بده. و بعدش بهت نشون میدم که چقدر میتونم لوس و غرغرو باشم "

باسنم زد و بعد به سمت یخچال رفت . پرسید :در دوباره بازیگوشانه   

 " یه جام نوشیدنی میخوری؟ "

 " لطفا "

 

 

 

ا رو روی میز بار آشپرخونه باز کرد. اون زن واقعا ایده های خاص و نابی کریستین طراحی های جی

 داره. 

اینکه کل دیوار طبقه پایین رو شیشه کنیم دوست دارم ولی.... " " من ایده  

 کریستین سریع گفت :

 " ولی؟ "

 آه کشیدم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 214  
 

 " من نمیخوام تموم ماهیت خونه رو عوض کنم "

 " ماهیت؟ "

ولی.... خب.... من عاشق همونی که  ه بیش از حد ریشه ای و بنیادیهپیشنهاد مید" آره. چیزی که جیا 

 خونه االن هست شدم.... با تموم عیب ها مسائلش"

انگار که این براش یه لعن و نفرین بود. زمزمه کردم : ،پیشونی کریستین چین خورد  

 " من یه جورایی همینی که االن هست رو دوست دارم "

عصبانی میکنه؟؟ چند لحظه ثابت به من نگاه کرد  بعد گفت :این قضیه اونو   

 " من میخوام که خونه همونطوری که تو میخوای باشه. هر چیزی که تو می خوای. ماِل تِو "

 " من میخوام تو هم دوستش داشته باشی. در اونجا تو هم خوشحال باشی "

 " من هرجایی که تو باشی خوشحالم. همینقدر ساده ست آنا "

پلک زدم. خدای بزرگ اون  شنگاهش منو میخکوب کرد . اون کامال صادقه. وقتی که قلبم گرم میشد به

 واقعا عاشق منه...

 " خب "

 آب دهنم رو قورت دادم ، با احساس کوچیک تو گلوم میجنگیدم :

سو تر با سبک خونه ، هم" من دیوار شیشه ای رو دوست دارم . شاید بتونیم ازش درخواست کنیم اونو

 طراحی و جاسازی کنه " 

باز شد : شکریستین نیش  

 " حتما. هر چی تو بخوای. . خب در مورد طبقه باال و طبقه همکف چطور؟ "

 " در مورد اونا مشکلی ندارم"

 " خوبه"

 باشه..... خودم رو محکم و استوار کردم تا سوال میلیون دالری رو ازش بپرسم :
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ازی رو هم قرار بدیم ؟ "" میخوای که اتاق ب  

حس کردم. ابرو های  ،زمانی که این سوالو پرسیدم، رو روی صورتم  احساس کامال آشنای سرخ شدن

جواب داد : .و در عین حال سردرگم شده کریستین باال پریدن. سورپرایز  

 " تو میخوای؟ "

 شونه ام رو باال انداختم : 

 " اممم.... اگر تو بخوای "

نگاه کرد بعد گفت :چند لحظه منو   

 " بیا قبل از اینکه تصمیم بگیریم کمی صبر کنیم. هر چی باشه این قراره خونه ی یه خانواده باشه "

ی کِ  ،از حس تیز دردناک نا امیدی که حس کردم سورپرایز شدم. فکر میکنم که درست میگه.... هر چند

ند زد :قراره که خانواده بشیم؟؟ میتونه چند سال دیگه باشه . ریشخ  

 " از طرف دیگه میتونیم جاش رو تعبیه کنیم "

 زمزمه کردم :

 " من تعبیه کردن رو  دوست دارم "

 نیشش باز شد :

 " یه چیزی هست که میخوام باهات در موردش صحبت کنم "

شروع کردیم در مورد جرئیات سرویس ها و حموم ها و  به اتاق اصلی بزرگ اشاره کرد وکریستین 

صحبت کردیم. از هم س جدا اتاق های لبا  

 

 

شب بود. به کریستین زمانی که داشت طراحی های خونه رو  9:30ساعت  ،وقتی که کارمون تموم شد

 لول میکرد گفتم :
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 " میخوای دوباره برگردی سر کارت؟ "

 لبخند زد :

 " نه اگر که تو نمیخوای برم. چی کار دوست داری بکنی؟ " 

" " میتونیم تلوزیون نگاه کنیم   

 نمیخوام که کتاب بخونم و نمیخوام که برم تو تخت ... هنوز نه. کریستین با میل و رغبت موافقت کرد :

 "باشه "

 و من بدنبالش به اتاق تلوزیون رفتم. 

. اصال در مورد تلوزیون بار اومدیم و کریستین اغلب اینجا کتاب میخوند  4یا  3کال ، ما تو این اتاق 

پاهام رو زیرم تا کردم و سرم رو  راغب و مشتاق نیست. روی کاناپه کنارش گوله شدم و نگاه کردن،

کانال ها رو پشت سر هم  ،تلوزیون رو روشن کرد و بی توجه ،روی شونه کریستین گذاشتم. با کنترل

 عوض میکرد. 

 " کانال بخصوصی هست که میخوای ببینی؟ "

 طعنه آمیز گفتم :

کردن رو دوست نداری نه ؟ " " تو خیلی تلوزیون نگاه  

 سرش رو به دو طرف تکون داد :

 " اتالف وقته. ولی با تو یه چیزی میبینم "

 " من فکر کردم میتونیم با هم عشق بازی کنیم " 

 سرش سریع به سمتم چرخید  : 

 " عشق بازی؟ " 

کردن کانال ها رو متوقف  ن عوضاجوری به من نگاه میکرد انگار که من دو تا سر دارم. عمل بی پای

مونده بود.  ،آمیز اسپانیاییتلوزیون بر روی کانال اپرای غُلو و کرده  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 217  
 

 " آره "

 چرا اینقدر وحشت کرده ؟؟ 

 " ما میتونیم تو تخت عشق بازی کنیم"

 پرسیدم :

 " ما همیشه اون کارو انجام میدیم. آخرین باری که جلوی تلوزیون عشق بازی کردی ِکی بوده ؟ "

الت زده و در همون زمان میخواستم سر به سر بزارم. شونه اش رو باال انداخت و سرش رو به دو خج

قبل از اینکه به قسمتی از  ،کنترل تلوزیوون رو زد ، از چند تا کانال دکمه طرف تکون داد. دوباره

گذشت .  ،برنامه قدیمی ایکس فایلز برسه  

 " کریستین؟ "

 آروم گفت :

اینکارو نکردم "" من هیچ وقت   

 " هیچ وقت ؟"

 " نه "

 " حتی با خانم رابینسون؟ "

 هوا رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد :

 " عزیزم ، من با خانم رابینسون کلی کارهای مختلف کردم . عشق بازی هیچ کدوم از اون کارها نبوده "

لوده وار و کنجکاو باریک کرد : رو بهم ریشخند زد و بعد چشماش  

تو انجام دادی؟ ""   

 قرمز شدم :

 " آره "

 خب یکجورایی آره... 
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 " چی!!! با کی؟؟ "

 اوه نه... نمیخوام که این صحبت رو داشته باشم. اصرار کرد :

 " بهم بگو "

رو روی دستام گذاشت. وقتی که بهش نگاه  شبه انگشتای در هم قفل شده ام خیره شدم.آروم یک دست

:بهم لبخند میزد ،کردم  

له و لورده کنم" ،حاال هر کی بوده ،میخوام که بدونم. تا بتونم اون فرد رو"   

 ریز خندیدم :

 " خب ، اولین بار ..."

 غرید :

؟؟؟ " یک فرد عوضی هم بیشتر بودهاز تعدادش " اولین بار!!   

 دوباره ریز خندیدم :

 " چرا سورپرایز شدی آقای گری؟ " 

اش کشید و جوری نگام کرد که انگار منو با نگاه و درک کوتاه اخم کرد ، یک دستش رو داخل موه

 جدیدی داره میبینه. شونه اش رو باال انداخت :

" بخاطر کم تجربه بودنت" فقط سورپرایز شدم. منظورم اینه که ....   

 قرمز شدم :

نا شدم مبالغه کردم "ش" من قطعا مقداری در موردش از زمانی که باهات آ  

 نیشش باز شد :

بهم بگو. میخوام بدونم " " آره.  
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صبورش نگاه کردم، سعی میکردم خلق و خو اش رو حدس بزنم. این قراره اونو  هبه چشمای خاکستری

عصبانی کنه یا فقط صادقانه میخواد که بدونه ؟؟ نمیخوام که عبوس و اخمو بشه... اون واقعا وقتی 

 عبوسه غیر قابل تحمله. 

 " واقعا میخوای که بهت بگم ؟ "

بار آروم سرش رو مثبت تکون داد. لباش لوده وار و متکبرانه مچاله شده و لبخند میزدن. یک  

" من مدت کوتاهی در وگاس با مامان و همسر سومش بودم . در مقطع و کالس دهم بودم. اسمش برادلی 

 بود. و اون همکالسی و همکار من در آزمایشگاه فیزیک بود. "

 " چند سالت بود ؟"

 "15"  

ون االن چی کار میکنه ؟"" و ا  

 " نمیدونم "

 " تا کجا باهات پیش رفت ؟"

 سرزنشش کردم :

 " کریستین!"

. ی همین به پشت روی کاناپه افتادمباال برد و برابعد و  ،و یکدفعه زانو هام رو گرفت ، بعد مچ پاهام رو

این رار داد. اینقدر و بین پاهام قرآروم و نرم روی من خزید ، منو زیر بدنش اسیر کرد ، یک پاش 

کوتاه جیغ کشیدم. دستام رو گرفت و باالی سرم برد. زیر لب گفت : شده، سورپرایز کارش سریع بود که  

رسید ؟ " ب، این برادلی .... به اولین قدم پایه ای" خ  

 بینیش رو در طول بینیم کشید . بوسه نرمی در کنج لبام زد. در مقابل لباش گفتم :

" آره "   
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م رو نده ،رو رها کرد ، برای همین تونست چونه ام رو بگیره و ثابت نگه ام داره و زبونش مدستیک 

مورد تاخت و تاز قرار داد و اونو تسلیم بوسه های پر شور و پر تب و تابش کرد. وقتی که خواست نفس 

 بگیره گفت :

 " اینجوری؟ "

میکرد گفتم :سر به زیر در حالی که تموم خون به سمت پایین بدنم فوران   

 " نه .... اصال شبیه این نبود "

 چونه ام رو رها کرد ، دستش رو به طرف پایین بدنم کشید و دوباره باال به سمت سینه ام برگشت :

 " این کارو کرد؟ اینطوری لمست کرد؟ "

س ماهرانه اش نرم و مداوم کشیده میشد ، در زیر لم، تاپم  شصت دستش روی نوک سینه ام، از روی

بدنش به خودم پیچ و تاب میخوردم : رزی سفت و محکم شد.  

 " نه "

 تو گوشم زیر لب گفت :

 " به دومین قدم پایه ای رسید؟ "

از کمرم گذشت و به لگنم رسید. الله گوشم رو بین دندوناش گرفت و آروم  ،دستش از دنده هام پایین رفت

 کشید . نفس گرفتم :

 " نه "

صدای بلند مولدر1 از تلوزیون، که در مورد ناخواسته ای برای اف بی آی بود بلند شد. کریستین مکث 

 کرد ، بلند شد، و دکمه بی صدا کردن تلوزیون رو روی کنترل زد. به سمت پایین به من نگاه کرد  :

 " عوضی شماره دو چی؟ اون از دومین قدم پایه ای گذشت؟ " 

                                                             
 شخصیت اصلی در نمایش ایکس فایلز  1
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. ن؟؟ سخته که انتخاب کنی کدوم هستبود  ،ختگیچشماش شعله های سوزانی از ... عصبانیت؟؟ بر انگی

و به زیر شلوار راحتیم فرستاد. زمزمه کردم :ربه کنارم جابجا شد و دستش   

 " نه "

ه لبخند زد :ندر نگاه شهوانی و آتشینش اسیر شده بودم. بدجنسا  

 " خوبه "

 سکسم رو قاب گرفت :

 " لباس زیر نپوشیدی خانم گری. تائیدش میکنم " 

شصت دستش روی کلیتوریسم میچرخید  -، جادوی بیشتری رو درست میکردن ه وقتی که انگشتاشدوبار

بوسیدم. ناله  -و آروم و دلچسب به داخلم فرستاد و اذیتم میکرد و در همون حال انگشت اشاره اش ر

 کردم :

 " قرار بود عشقبازی کنیم " 

 کریستین ثابت شد  :

 " فکر میکردم که داریم میکنیم"

نه. سکس نه ""   

 " چی؟ "

 " بدون سکس... "

 " بدون سکس ...آره ؟"

 دستش رو از شلوارم بیرون آورد:

 " بیا "

انگشت اشاره اش رو روی لبام کشید و من مزه شوری خودم رو چشیدم. انگشتش رو وارد دهنم کرد ، 

جا شد ، برای همین بین دقیقا همون کاری رو که چند لحظه پیش انجام میداد تو دهنم انجام داد. بعد جاب
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پاهام قرار گرفت و آلت تحریک شده اش در مقابلم بهم فشار وارد میکرد. خودشو بهم فشار داد ، یک بار 

وقتی که پارچه شلوار راحتیم به طرز مناسب و راضی کننده ای بهم مالیده ار ، و بازم بیشتر. ، دو ب

ین پاهام سابیده شد.  زیر لب گفت :. دوباره بهم فشار آورد و به ب، نفسم منقطع شدمیشد  

 " اینو می خوای؟ "

 لگنش رو ریتم وار و محکم تکون میداد. ناله کردم :

 "آره "

یده میشدن. گردوند و دندوناش در طول فکم خراشدستش دوباره تمرکزش رو روی نوک سینه ام بر  

 " میدونی تو چقدر هاتی آنا ؟ "

خش دار شده بود. دهنم رو باز کردم تا ، بلم حرکت میکرد صداش وقتی که محکمتر و سخت تر در مقا

قبل  ،لب پایینم رو ،اسفناک شکست خوردم . بلند ناله میکردم. دوباره دهنم رو احاطه کردجواب بدم ولی 

کشید . مچ دست دیگه ام رو رها کرد و دستام حریصانه به  ،از اینکه زبونش رو داخلم دهنم فرو ببره

موهاش رو کشیدم  هن و در حالی که میبوسیدم داخل موهاش نفوذ کردن. وقتی کاومد شسمت شونه ها

دن و به چشمام نگاه کردن. شناله کرد و چشماش باال کشیده   

 " آه .... "

 زمزمه کردم :

 " تو دوست داری که من لمست کنم؟ "

من متوقف شد  :و از مالیدن خودش به  باشه کوتاه پیشونیش چین خورد انگار که متوجه سوالم نشده  

" البته که دوست دارم. من عاشق اینم که لمسم میکنی آنا. من وقتی که لمس تو میرسه مثل یه مرد گرسنه 

 تو مهمونی ام "

با صداقت و پر احساس و اشتیاق بود.  صداش نجوا کنان ،  

 گندش بزنن...
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لبه های پیراهنش رو گرفت زیرش برهنه شدم .  ورد، و درد ، تاپم رو در آربین پاهام زانو زد ، بلندم ک

کشید ، دستاش رو باال  ،و از سرش بیرون کشید و بروی زمین انداختش و منو به آغوش زانو زده اش

نفس گرفت : باالی باسنم بهم قالب کرد.   

 " لمسم کن "

 ،های جناغ سینه اشی... امتحانی دستم رو بلند کردم  و سر انگشتام رو روی قفسه سینه اش و مواوه خدا

کشیدم. تیز نفس گرفت و چشماش گشاد شدن ، ولی نه با ترس ، یه  ،بروی آثار زخم های سوختگیش

روی پوستش سر وقتی که انگشتام موشکافانه و لطیف ب ،پاسخ شهوت انگیز به لمس من بود. منو نافذ

تم. در زیر لمس دستم اول به یک نوک سینه اش و بعد به سمت اون یکی رف میخوردن نگاه میکرد.

دم و بوسه ای بروی قفسه سینه اش زدم و دستام به سمت شونه هاش حرکت شچروک شده بودن. خم 

ن پی اش رو حس میکردم. خدایا.... اوکردن ، خطوط سخت و تراش خورده ی عضالت و رگ و 

 هیکلش خوبه. زیر لب گفت :

 " من میخوامت "

بود. انگشتام به داخل موهاش حرکت کردن ، سرش رو به عقب اغ سبزی برای حس جنسی من و این چر

داغ و سوزان در شکمم شعله میکشید. ناله کرد و منو نستم دهنش رو از خودم کنم . آتیش، کشیدم و تو

نشست و شلوار راحتیم رو از پام در آورد ، در همون زمان زیپ شلوارش دوباره روی کاناپه انداخت. 

 رو باز کرد .

د :زمزمه کر    

 " هوم ران1 "

ر کرد. و سریعا منو پُ   

 " آه... "

 ناله کردم و ثابت شد، صورتم رو بین دستاش گرفت، زیر لب گفت :

                                                             
هوم ران یه اصطالحه با چندین معانی.  در اصل اصطالحی در بازی بیس بال هست که زدن گوی به خارج از زمین و دویدن از روی همه  1

رو عمل تحریک کننده واژن یا دخول  پایگاهاست. در اینجا همون طور که در متن خوندین قدم اول پایه ای رو بوسه فرانسوی میدونن دومین قدم
هکوتاه، سومین قدم سکس دهانی هست و قدم نهایی دخول و کامل کردن عمل جنسیه. هوم ران به کل این پرسه با سرعت دادن به تموم این عملیات  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 224  
 

 " من عاشقتم خانم گری "

خیلی آروم ، خیلی نرم ، باهام عشق بازی کرد تا اینکه به لبه رسیدم و اومدم، اسمش رو صدا زدم و 

هیچ وقت نمیخوام رهاش کنم. خودم رو دورش حلقه کردم ، جوری که   

 

 

 

گفتم: .پخش شده روی قفسه سینه اش دراز کشیدم . بروی زمین اتاق تلوزیون هستیم  

رد شدیم" ش" میدونی ما کامال قدم سوم رو نادیده گرفتیم و از  

 انگشتام خطوطی رو روی عضالت قفسه سینه اش میکشیدن. بلند خندید :

 " دفعه دیگه خانم گری "

تاج سرم رو بوسید. سرم رو بلند کردم ، به تلوزیون، جایی که تیتراژ پایانی برنامه ایکس فایلز1 رو 

 نشون میداد نگاه کردم. پرسیدم :

 " برنامه اش رو دوست داشتی؟ "

 " وقتی که بچه بودم " 

اوه.... کریستین به عنوان یک بچه... کیک باکس و سری برنامه های ایکس فایلز و هیچ لمسی هم 

شه...نبا  

 پرسید :

 " تو چی؟ "

 " به سن من نمیخوره "

 کریستین مهربون لبخند زد:

                                                             
 یه برنامه علمی تخیلی آمریکایی که در سال 1998 ساخته شده 1
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 " تو خیلی جوونی. من دوست دارم که باهات عشقبازی کنم خانم گری "

 " همچنین آقای گری "

فایلز رو نگاه کردیم تا اینکه تبلیغات  سکوت ، دراز کشیده ، تیتراژ ایکس قفسه سینه اش رو بوسیدم و در

 تلوزیونی شروع شدن. آرزومندانه گفتم :

حتی با وجود تعقیب و گریز ماشین ، آتیش سوزی و رئیس سابق روانی.  " سه هفته ی بهشتی رو داشتیم.

 مثل این میمونه که در حباب شخصی و خصوصی خودمون بودیم " 

لب گفت : رتو گلوی و زی  

طمئن نیستم که هنوز آماده باشم که تو رو با باقی جهان شریک شم "" هوووم... م  

 زیر لب گفتم :

 " فردا به واقعیت بر میگردیم " 

سعی کردم حزن و اندوه رو از صدام دور کنم. کریستین آه کشید و دست دیگه اش رو داخل موهام 

 فرستاد :

 " گروه امنیتی قراره سفت و سختر بشه... "

باش گذاشتم. نمیخوام که دوباره این سخنرانی رو بشنوم. انگشتم رو روی ل  

 " میدونم. من خوب میمونم. قول میدم "

 که بهم یادآوری کرد.... جابجا شدم و بروی آرنجام خودم رو بلند کردم تا بهتر ببینمش:

 "  چرا سر سوایر داد میزدی؟ "

 سریعا بدنش منقبض شد . اوه لعنتی.... 

شدیم "" بخاطر اینکه تعقیب   

 " اون که تقصیر سوایر نبود "

 به من خنثی نگاه میکرد :
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 " اون نباید هیچ وقت اجازه میداد که تو اینقدر ازشون جلو بیوفتی . اونا اینو میدونن " 

ساس گناه قرمز شدم و دوباره به وضعیت سابق خودم روی قفسه سینه اش برگشتم. این تقصیر من با اح

اونا خالص بشم. بوده. من میخواستم از شر   

 " این بخاطر .... "

 سریع و کوتاه گفت :

" کافیه! این موضوع دیگه قابل گفتگو و محاکمه نیست آناستازیا. این واقعیته و اونا دیگه اجازه نمیدن 

 تکرار بشه "

ت م.  مسالمتو دردسر می افتادم آناستازیا میشدآناستازیا!! من وقتی که تو خونه با مامانم بخاطر کاری 

 آمیز گفتم :

 " باشه "

: . ادامه دادمنمیخوام که دعوا کنم  

داج رو بگیره ؟ " ن در ماشین" رایان تونست اون ز  

 " نه. و منم متقاعد نشدم که اون یک زن بوده " 

 " اوه؟؟ "

 دوباره بهش نگاه کردم. 

" سوایر یکی رو که موهاش پشت سرش بسته شده بوده دیده ولی فقط یه نگاه کوتاه بوده. اون فرض 

کرده که زنه. حاال که تو اون عوضی رو شناختی ، شاید اون بوده باشه. اون موهاش رو به اون شکل 

 درست کرده " 

ن اطالعات بگم. کریستین نفرت و چندش در لحن صدای کریستین قابل لمس بود. نمیدونم چی در مورد ای

 دستش رو بروی پشت برهنه ام میکشید و حواسم رو پرت میکرد. زیر لب گفت :

 " اگر اتفاقی برای تو میافتاد.... "

زمزمه کردم :چشماش گشاد و جدی شده بودن.   
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 " میدونم. منم همین حس رو در مورد تو دارم "

 از فکرش لرزیدم . گفت : 

بیا . سردت شده ""   

: نشست  

 " بریم تو تخت. میتونیم قدم سوم رو اونجا انجام بدیم "

سکسی ...  . شهوتی ، عصبانی ، آشفته و.مزاج . لبخند زد، یه لبخند هرزه گونه و مثل همیشه دمدمی

قر کرد و بدون هیچ گونه لباسی به دنبالش به تمن. دستش رو گرفتم و منو روی پاهام مس ی پنجاه سایه

عد به اتاق خواب رفتم. سمت اتاق نشیمن و ب  

 

 

 

 

 

صبح روز بعد ، وقتی که بیرون اِس آی پی توقف کردیم کریستین دستم رو فشرد. در کت شلوار تیره 

خند زدم. اون از خیلی بیشتر مقتدر و قدرتمند دیده میشد و بهش لب ،با کروات ست شده باهاش شسورمه ای

در موناکو اینقدر شیک و رسمی نپوشیده بود. زمان مراسم باله   

 کریستین زیر لب گفت :

 " میدونی که مجبور نیستی این کارو بکنی؟ "

 وسوسه شدم که بهش چشم غره برم. زمزمه کردم :

 " میدونم " 
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نمیخواستم که سوایر و رایان که در جلومون نشسته بودن صدامون رو بشنون. اخم کرد و بهش لبخند 

ه دادم :زدم. ادام  

 " ولی من میخوام. اینو میدونی "

 به جلو خم شدم و بوسیدمش. اخمش ناپدید نشد. 

 " چی شده ؟ "

نگاه کرد :، در حالی که سوایر از ماشین خارج میشد  ،نامطمئن به رایان  

 " دلم برای داشتن تو فقط واسه خودم تنگ میشه " 

 دستم رو دراز کردم و صورتش رو نوازش کردم  :

منم ""   

 بوسیدمش :

فوق العاده ای بود. ممنونم " " ماه عسلِ   

 " برو سر کار خانم گری "

 " تو هم همینطور آقای گری "

سوایر در ماشین رو برام باز کرد. دست کریستین رو یکبار دیگه قبل از اینکه پیاده بشم فشردم و وارد 

 پیاده رو شدم. 

باز  برام اش دست تکون دادم . سوایر در ساختمون رودر حالی که به سمت ساختمون میرفتم کوتاه بر

 نگه داشت و به دنبالم وارد ساختمون شد. 

 " سالم آنا "

 کلر از پشت میز پذیرش بهم لبخند میزد. با لبخند پاسخش رو دادم :

 " کلر، سالم "

 " عالی دیده میشی. ماه عسل خوب بود ؟ "
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 " عالی بود ممنونم. اینجا چه خبر بوده ؟ "

پیر مثل همیشه ست. ولی حراست و امنیت بیشتر شده و اتاق سرورمون دوباره بررسی و باز  روچِ  "

 سازی شده . در هر صورت هانا برات تعریف میکنه " 

قطعا همینطوره. به کلر لبخند مهربونی زدم و به سمت دفترم رفتم. هانا منشی منه. اون قد بلند ، الغر و 

ش و مفیده که گاهی باعث میشه ازش بترسم. ولی با من خوبه ، با وجود بی رحمانه و ظالمانه ثمر بخ

ش اجازه به من تنها قهوه ای که –اینکه از من چندین سال بزرگتره. قهوه الته من رو آماده کرده بود 

بیاره.  میدم برام  

 گرم بهش گفتم :

 " سالم هانا "

 " آنا، ماه عسل چطور بود ؟ " 

رای تو "" فوق العاده . بیا... ب  

شیشه عطری رو که براش خریده بودم رو روی میزش گذاشتم و اونم با شوق دستاش رو بهم قفل کرد. 

 ذوق زده گفت :

تو رو ببینه. این  10" اوه ممنونم ! نامه های مهمت روی میز هست و روچ هم دوست داره که ساعت 

 تموم چیزی هست که تا االن باید بهت میگفتم " 

ممنونم. و بابت قهوه هم سپاسگزارم "" خوبه،   

به داخل دفترم رفتم ، کیف دستی ام رو روی میز گذاشتم و به توده ای از نامه ها روی میزم نگاه کردم. 

 خدایا....کلی کار برای انجام دادن دارم. 

 

 

 

ه به در اتاقم زده شد. نتقه ای کوتاه و محجوبا 10قبل از ساعت   
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 " بفرمایید "

اطراف اتاق رو نگاهی انداخت :الیزابت   

 " سالم آنا ، فقط میخواستم بهت خوشامد بگم "

" هی، باید بگم با خوندن تموم این نامه ها و نامه نگاری ها آرزو میکنم که دوباره به جنوب فرانسه 

 برگردم " 

و نگاش الیزابت خندید ، ولی خنده اش زورکی بود و منم سرم رو مثل کریستین به یک طرف کج کردم 

 کردم. گفت :

 " خوشحالم که صحیح و سالم برگشتی. چند دقیقه دیگه در جلسه ات با روچ میبینمت "

 زیر لب گفتم :

 " باشه "

بی اعتنا شدم.  شچه معنی داشت؟؟ به شو در رو پشت سرش بست. به در بسته شده اخم کردم. این کار

 ایمیلم صدا کرد ، یه پیام از طرف کریستین دارم :

_______________________  

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : زن های منحرف شده 

9:56     2011،آگست،22تاریخ :   

 به : آناستازیا استیل

 

 همسر

 من یه ایمیل برات فرستادم و اون برگشت داده شد. 
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 و این بخاطر این بود که تو اسمت رو عوض نکردی. 

 چیزی هست که میخوای بهم بگی؟ 

 

پیوست شده:پوشه   

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : حباب

9:32    2011،آگست،22تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

 عاشق اینم که تموم قدم های پایه ای رو با تو انجام بدم. 

 روز عالی رو در اولین روز کاریت داشته باشی.

 همین االنم دلم برای حباب شخصیمون تنگ شده

X 

 

گریکریستین   

 مدیر به زندگی واقعی برگشته

_____________________ 

 لعنتی... سریعا گزینه پاسخ رو زدم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 232  
 

_____________________ 

 

 از طرف : آناستازیا استیل

 موضوع : حباب رو نترکون

9:58       2011،آگست،22تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 شوهر

 من تماما با استعاره بیس بالی تو موافقم آقای گری1.

 من میخوام اسمم رو اینجا حفظ کنم. 

 شب برات توضیح میدم.

 االن باید به جلسه برم. 

 منم دلم برای حبابمون تنگ شده...

 

 پ.ن: فکر میکردم که باید از بلک بریم استفاده کنم؟؟ 

 

 آناستازیا استیل

 مسئول ویراستاری ، اِس آی پی

_____________________ 

                                                             
 اشاره به هوم ران 1
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این قراره یک دعوای حسابی باشه. میتونم احساسش کنم. آه کشیدم ، وسیله ها و برگه هام رو برای جلسه 

 جمع کردم. 

 

 

 

اونجا بودن. در مورد  ،ساعت طول کشید. تمامی مسئول های ویراستاری بعالوه روچ و الیزابت 2جلسه 

پایان سال بحث و گفتگو کردیم. همینطور که ی ها ، بازرگانی و تبلیغات، حراست و تژکارمند ها ، استرا

جلسه پیش میرفت ، من معذب و معذب تر میشدم. تغییر موشکافانه ای در روشی که همکارام باهام 

که قبل از اینکه به ماه عسل برم وجود  ،برخورد میکردن وجود داشت.... یک فاصله و یک تفاوت

غضب و  اتمام ،یر داستانی رو هدایت میکردو از طرف خانمی، کسی که بخش نوشته های غنداشت. 

شدم ولی این قضیه یکجورایی خوش آمد گویی حس میکردم. شاید من فقط بدبین  شاز طرف رو دشمنی

.عجیب الیزابت رو توضیح میداد  

فرار  5-که از ماشین مرموز داج در اتوبان آی 8ذهنم به قایق تفریحی برگشت ، بعد اتاق بازی، بعد آر 

ید کریستین درست میگه.... شاید من نمیتونم دیگه این کارو بکنم. فکرش افسرده کننده ست... میکرد. شا

این تموم چیزی هست که من دوست داشتم انجام بدم. اگر نتونم این کارو انجام بدم ، چی کار میکنم؟؟ در 

گیرم. حالی که به سمت دفترم بر میگشتم سعی میکردم این افکار تیره و تاریک رو نادیده ب  

وقتی که پشت میز کارم نشستم ، سریعا ایمیل هام رو چک کردم. هیچی از کریستین نبود. بلک بریم رو 

ل واکنش مخالفت آمیزی رو با ایمیلم نداشته. شاید امشب در کردم .... بازم نبود.  خوبه. حداقچک 

سی اش رو دلواپبرام سخته ولی احساس موردش صحبت کنیم و با درخواستم موافقت کنه. تصورش 

باز کردم. رو ریابی رو که در جلسه ارائه داده بودم انادیده گرفتم ، برنامه و ایده باز  
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مثل برنامه همیشگمون در روز دوشنبه ، هانا با یه بشقاب برای غذای بسته بندی شده ام که از طرف 

و در مورد اینکه این هفته اومده و نشستیم و نهارمون رو با هم میخوریم  بود ، خانم جونز عرضه شده

چه کارایی رو میخواییم انجام بدیم صحبت میکنیم. هانا در مورد شایعه هایی که در دفتر بود برام گفت ، 

 که باید مورد مالحظه قرار میگرفتن. من سه هفته دور بودم که خودش یه کار خاص بوده. 

 وقتی که در حال صحبت کردن بودیم ، تقه ای به در زده شد .

 " بفرمایید "

روچ در رو باز کرد و کنارش کریستین ایستاده بود. من لحظه ای شوکه و زبونم بند اومد. کریستین قبل 

د مودبانه ای بزنه بهم نگاه سوزانی انداخت و وارد اتاق شد. گفت :ناز اینکه به هانا لبخ  

 " سالم. تو باید هانا باشی. من کریستین گری ام "

دستش رو به سمتش دراز کرد. در حالی که با هم دست میدادن گفت : هانا سریعا ایستاد و  

 " آقای گری، چقدر از مالقاتتون خوشوقتم . میتونم براتون قهوه بیارم؟ " 

 کریستین گرم گفت :

 " لطفا "

 دفترم ایستاه بود، رد شد کسی که شوکه شده دم درِ  ،از کنار روچ، گیج شده ای به من  اه سریعِ هانا با نگ

 و از اتاق بیرون رفت. 

 " منو ببخشید روچ ،ولی اگر امکان داره من میخواستم چند کلمه با خانم استیل صحبت کنم1 " 

هست که اون  یکریستین حرف اِس انتهای کلمه ی خانم رو طعنه وار و هیس وار گفت. این دلیل

 اینجاست.... اوه لعنتی. 

                                                             
 در انگلیسی عنوان هایی که قبل اسم خانم میارن توضیح دهنده وضعیت ارتباطی اون فرد هست 1
Miss: قبل فامیل دوشیزه ها گفته میشه     

Ms:  عنوانی هست که قبل اسم زنانی میاد که مشخص نیست و یا اطالعی ندارن که شوهر دار هستن و یا نیستن 

Mrs:  برای خانم های متاهل گفته میشه   

خاطر اینکه آنا اسمش رو عوض نکرده از عنوان دومی طعنه وار استفاده میکنه و تا انتهای بحثشون دائم آنا رو اینطور در اینجا کریستین به 
 خطاب میکنه.
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 روچ گفت :

 " البته آقای گری ، آنا "

ت سر خودش بست. دوباره توانایی صحبت کردنم رو بدست شحالی که اتاق رو ترک میکرد در رو پدر 

 آوردم . کامال ناراضی و غیر دلچسب بهش لبخند زدم :

 " آقای گری ، چقدر از دیدنت خوشحال شدم " 

میتونم بشینم ؟ " ،" خانم استیل  

 " شرکت خودته "

گرگ صفتانه بهم لبخند زد ، لبخندی که به چشماش نرسید : به صندلی خالی شده ی هانا اشاره کردم.   

 " آره ، هست "

صداش کوتاه و سخت بود. توسط خشم و عصبانیت منقبض بود... میتونم اطراف خودم حسش کنم. 

 لعنتی... قلبم فرو ریخت. در حالی که روی صندلی در مقابل میزم میشست گفت :

 " دفترت خیلی کوچیکه " 

" " برام مناسبه  

نفس عمیق گرفتم . این قرار نیست سرگرم منو خنثی و بی طرفانه نگاه میکرد ولی میدونم که عصبانیه. 

 کننده و لذت بخش باشه. 

 " خب چی کار میتونم برات بکنم کریستین؟ "

 " من فقط دارم به دارایی هام سرکشی میکنم " 

 " دارایی هات؟؟ همشون ؟ "

دوباره نشونه و عالمت گذاری دارن "" همشون. بعضی از اونا نیاز به   

 " دوباره نشونه گذاری؟؟ به چه صورت؟ "

 " فکر میکنم که بدونی" 
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 صداش تهدید آمیز آروم بود. 

" خواهش میکنم ... نگو که تو روزت رو بعد از سه هفته دور بودن از کارت دچار وقفه کردی و اومدی 

 اینجا تا با من سر اسمم دعوا کنی "

یی مشکل دار نیستم !! جابجا شد و پاش رو روی پای دیگه اش انداخت :من یه دارا  

 " نه دقیقا دعوا.  نه "

 " کریستین من دارم کار میکنم "

 " به نظر میاومد که داشتی با منشیت حرفای خاله زنکی میزدی "

. بهش توپیدم :گونه هام گر گرفتن  

سوال من جواب ندادی "" در مورد برنامه هفتگیمون صحبت میکردیم و تو به   

 تقه ای به در زده شد . با صدای بیش از حد بلند داد زدم :

 " بفرمایید!! "

و قهوه به سبک  هانا در رو باز کرد و سینی کوچیکی در دستش بود. ظرف کوچیک شیر ، کاسه شکر

 فرانسوی ، کلی انرژی براش گذاشته بود. سینی رو روی میز من قرار داد . گفتم :

نم هانا "" ممنو  

 شرمنده بودم که اونقدر بلند داد زدم . بی نفس پرسید :

 " چیز دیگه ای نیاز ندارید آقای گری؟ "

م غره برم. شمیخوام به هانا چ  

 " نه ممنونم. همین کافیه "

به هانا زد . هانا قرمز شد و با لبخندی ساختگی اتاق رو  ،کریستین لبخند خیره کننده ی شورت بر اندازی

رد. کریستین توجهش رو به من برگردوند. ترک ک  

 " خب خانم استیل، کجا بودیم؟ "
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 " تو بی ادبانه مزاحم کار من شدی تا باهام در مورد اسمم دعوا کنی "

کریستین سورپرایز شده پلک زد، فکر کنم توسط لحن سخت و آتشین صدام شوکه شده. ماهرانه نخی که 

اس پرت کننده ست. وی زانوش با انگشتای بلندش برداشت. حوقابل دیدن نبود از روی پارچه شلوار ر

قصد میکنه ، چشمام رو براش باریک کردم.  اون این کارو از  

انجام بدم. باعث میشه سرپرستی و  ای " من دوست دارم که مالقات های تصادفی و از پیش تعیین نشده

رستشون قرار بده ، میدونی که " ، و زن ها رو سر جای دباشن مدیریت همیشه گوش به زنگ و هشیار   

 زن ها رو سر جاشون قرار بده !! توپیدم :

 " هیچ ایده ای نداشتم که تو میتونی وقت اضافیت رو تقسیم کنی "

 چشماش یخ زدن. پرسید :

 " چرا نمیخوای اسمت رو اینجا عوض کنی ؟ "

 صداش مرگبار آروم بود. 

؟ "" کریستین ما باید االن در موردش صحبت کنیم  

 " من اینجام . دلیل برای صحبت نکردنش نمیبینم "

 " من کلی کار سرم ریخته که باید انجام بدم، سه هفته از تموم کارا دور بودم "

بهم خیره نگاه میکرد ، چشماش یخ زده و ارزیابانه .... حتی در فاصله ، بودن. در شگفتم که بعد از 

اینقدر یخ ظاهر بشه. لعنتی، باید خیلی عصبانی باشه... واقعا دیشب ، بعد از سه هفته ی گذشته ، میتونه 

ی یاد میگیره که بیش از حد واکنش نشون نده؟؟ عصبانی. کِ   

 پرسید :

 " تو از وجود من شرمساری؟ "

 صداش ریاکارانه نرم بود. بهش اخم کردم :

 " نه !! کریستین البته که نه . این در مورد منه.... نه تو "
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گاهی کفرم رو در میاره. یه بی منطِق سلطه جِو خود بزرگ بینه.  خدایا، اون  

 " چطور این در مورد من نیست؟ " 

شاد شده به من نگاه گبه وضوح گیج شده بود، و در حالی که با چشمای سرش رو به یه طرف کج کرد ، 

و رنجیده.  مقداری از حس خونسردی اش از بین رفته بود و من متوجه شدم که اون ناراحت ،میکرد

من بخوام بهش  اوه نه.... اون آخرین کسی هست که گندش بزنن. من احساسات اونو خدشه دار کردم.

آسیب بزنم و ناراحتش کنم. باید براش دلیلم رو روشن کنم. باید علت این تصمیم رو براش توضیح بدم. 

 صبورانه گفتم :

القات کرده بودم "" کریستین، وقتی که من این شغل رو گرفتم تازه با تو م  

 سعی میکردم کلمات درست رو انتخاب کنم :

 " من نمیدونستم که تو قراره این کمپانی رو بخری... " 

؟ دالیل دیوانه وار اون برای انجام سابقه آشنایی کمی که داریم بگم  مورد این اتفاق با این چی میتون در

نه اش از کنترل خارج شدن ، کامال افسار دادنش... زورگویی و کنترل گری اش ، گرایشات شکار گرا

گسیخته ان بخاطر اینکه اون خیلی ثروتمنده. میدونم که میخواد منو در امنیت نگه داره ، ولی صاحب اِس 

با  ، میتونستم مثل سابق ادامه بدم و اگر هیچ وقت دخالتی نکرده بود آی پی بودن مشکل اصلیه. 

م. سرم رو روی دستام گذاشتم تا بتونم ارتباط چشمیم م روبرو نشترشرویی و پچ پچ های اتهام زن همکارا

 رو باهاش قطع کنم. پرسیدم :

 " چرا اینقدر برات مهمه؟ "

خنثی اش نگاه کردم ، چشماش درخشان  ی سعی میکنم اعصاب متشنجم رو کنترل کنم. به نگاه خیره

بود. تا سوالم رو پرسیدم قبل از  ریش پنهون شدهروز نمیدادن، آزردگی و ناراحتیه اخبودن و هیچی ب

 اینکه جوابش رو بده در اعماق وجودم پاسخش رو میدونستم. 

 " میخوام که همه بدونن تو مال منی "

 " من مال توام... ببین! "

و ازدواجم رو نشونش دادم .  پم رو باال آوردم و انگشتر نامزدیدست چ  
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 " اون کافی نیست "

کردم ؟؟ " " کافی نیست که باهات ازدواج  

و به وحشت روی صورتم نگاه میکرد. من از اینجا کجا میتونم  زدصدام زمزمه ای ناچیز بود . پلک می

 برم؟؟ چی کار میتونم بکنم ؟؟ توپید :

ورم این نیست "" منظ  

 دستش رو داخل موهای بلند شده اش کشید ، برای همین دوباره روی پیشونیش ریخته شدن. 

 " منظورت چی بود ؟ "

 آب دهنش رو قورت داد . گفت :

 " من میخوام که دنیای تو با من شروع و با من تموم بشه "

چهره اش سرد و وحشی بود. جواش کامال منو متحیر و از خط خارج کرد . مثل این بود که اون انگار 

کثیِف  کوچیکِ  ی محکم به شکمم مشت زده باشه ،بدورم پیچیده و زخمیم کرده باشه. تصویر یه پسر بچه

به ذهم اومد.   ،تنشه و لباس های مندرسیچشم خاکستری ، ترسیده و مو مسی که بد سرپرستی شده 

 صادقانه گفتم :

 " همینطوره "

 بخاطر اینکه حقیقت همینه  :

" من فقط دارم سعی میکنم که جایگاه کاری برای خودم درست کنم و من نمیخوام که با اسم تو کار و 

م. من باید یه کاری انجام بدم کریستین. من نمیتونم تو آسکاال و یا تو خونه ی جدید حرفه ام رو پیش ببر

حبس بشم و هیچ کاری نکنم. من دیوونه میشم. من خفه میشم. من همیشه کار کردم و ازش لذت بردم. این 

این ، شغل رویایی منه ، این تموم چیزی هست که من همیشه میخواستم. ولی انجام این کار به معنی 

 نیست که تو رو کمتر دوست دارم. تو دنیای منی "

د گریه کنم ، نه اینجا . تو سرم دائم پشت سر هم ه و اشک در پشت پلکام جوشید. نبایگلوم متورم شد

 تکرار میکردم :
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 نباید گریه کنم، نباید گریه کنم...

به حرفی که زدم فکر داره  به من خیره بود، هیچی نمیگفت. بعد اخمی از صورتش گذشت، انگار که

 میکنه :

 " من تو رو خفه میکنم؟ "

 صداش سرد و یخ زده بود. همون سوالی بود که قبال هم ازم پرسیده بود. 

 " نه.... آره ...... نه "

اینجا بخوامش. چشمام این چه صحبت اعصاب خرد کنی شده.... چیزی نیست که من در حال حاضر در 

سعی میکردم بفهمم چی شد که ما به اینجا رسیدیم.  شونیم رو مالیدم ،رو بستم و پی  

" ببین، داریم در مورد اسم من حرف میزنیم. من میخوام اسمم رو اینجا نگه دارم چون میخوام فاصله ای 

ش همینه. میدونی ، همه فکر میکنن که من این شغل رو یجاد کنم.... ولی فقط اینجا ، همبین خودم و تو ا

در حالی که واقعیت اینه که .... "به خاطر تو گرفتم ،   

 وقتی که چشماش گشاد شدن ،ساکت شدم. اوه نه .... این واقعا بخاطر اونه ؟؟؟ 

 " میخوای بدونی که چرا این شغل رو گرفتی آناستازیا؟؟ "

 آناستازیا؟؟ لعنتی....

 " چی؟ منظورت چیه ؟ "

 سرجاش جابجا شد انگار که بخواد خودش رو محکم کنه . میخوام که بدونم ؟؟ 

" مدیریت اینجا جایگاه شغل هاید رو بهت دادن تا نگه اش داری. اونا نمیخواستن زمانی که کمپانی تقریبا 

شتن رای استخدام یک فرد کارامد و بزرگ بکنن. اونا هیچ ایده ای ندافروخته شده بود هزینه زیادی رو ب

که صاحب بعدی کمپانی بعد از اینکه همه چی رو گرفت چه تصمیم و عملی انجام میده و خردمندانه ، 

برای همین اونا جایگاه شغل هاید رو به تو دادن تا بهش اونا خرج و بیهوده و زیادی انجام ندادن. 

 رسیدگی کنی تا صاحب جدید کمپانی..." 

اله شدن :مکث کرد ،لباش به لبخند طعنه آمیزی مچ  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 241  
 

 " به اسم من ، وارد بشه و همه چی رو به عهده بگیره "

 گندش بزنن! 

 " داری چی میگی؟؟ "

 پس این واقعا بخاطر اون بوده. لعنتی ! من وحشت زده ام. 

به دو طرف تکون داد : ،حالت ترس و هشیاری من لبخند زد و سرش رو بخاطر  

وز شدی . تو کارت رو عالی انجام دادی"" آروم باش. تو فراتر از این چالش بودی و پیر  

رد باریکی از غرور و افتخار در لحن صداش بود که تقریبا باعث خنثی شدن حسم شد. نا مفهوم زیر لب 

 گفتم :

 " اوه "

باز و بهش خیره بودم. دوباره سر  متوسط این اخبار جدید گیج شده ام. به پشتی صندلیم تکیه دادم، دهن

 جاش جابجا شد :

نمیخوام که تو رو خفه کنم آنا. من نمیخوام که تو رو تو یه قفس طالکوب شده زندانی کنم. خب...." " من  

 مکث کرد، چهره اش تیره و شرور شد:

 " خب بخش منطقی وجودم اینو نمیخواد "

خاروند.  ،در حالی که ذهنش برنامه هایی رو داشت تدارک میدید ،چونه اش رو متفکرانه  

یافتم ! رسید : انگار که به لحظه نابِ  ،ا برسه؟؟ کریستین یکدفعه باال رو نگاه کرداوه میخواد به کج  

به غیر از اینکه با زن منحرف شده ام صحبت کنم .." –" در نتیجه یکی از دالیلی که من اینجام   

 اینو گفت و چشماش رو باریک کرد . ادامه داد :

که باهاش در مورد اینکه میخوام با کمپانی چی کار کنم حرف بزنم " ه" این  

 زن منحرف شده !! من منحرف شده نیستم ، و من یه  دارایی هم نیستم !! 

ریخته شدن اشکام فروکش کرد.  دوباره بهش اخم کردم و تهدیدِ   
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 " خب برنامه ات چیه ؟ "

طعنه رو از لحن صدام حذف کنم. لباش با رد  سرم رو به یه طرف کج کردم ، مثل خودش ، و نتونستم

کوچیکی از لبخند مچاله شدن.  خدایا.... تغییر خلق و خو ، دوباره ! من چطور میتونم پا به پای آقای 

 دمدمی مزاج پیش بیام؟؟ 

 " من اسم کمپانی رو دارم عوض میکنم.... به اسم انتشاراتی گری "

 گندش بزنن....

تو میشه "  " و در طول یکسال ، برای  

 دهنم یکبار دیگه باز موند.... این سری باز تر. 

 " این هدیه عروسی من به توست"

دهنم رو بستم و دوباره بازش کردم ، سعی میکردم که یه چیزی بگم... ولی هیچی نبود. ذهنم خالی شده 

 بود. 

من الزمه که اونو به اسم انتشاراتی استیل تبدیلش کنم ؟؟ " ،" پس  

قرار کرد زمزمه کردم :ه مغزم دوباره با دهنم ارتباط بر.. گندش بزنن. وقتی که باالخراون جدیه.  

ساعت هدیه دادی.... من نمیتونم یک تجارت رو اداره کنم " یه " کریستین.... تو به من    

 سرش رو دوباره به یه طرف کج و بهم خرده گیرانه اخم کرد :

بود شروع کردم " سالم 21" من تجارت خودم رو وقتی که فقط   

ته اقتصاد تو العاده. خدایا ، کریستین تو در رشفوق  " ولی تو ... تویی. یه کنترل گر و جوون تیز هوِش 

دانشگاه هاروارد قبل از اینکه بیرون بری درس میخوندی. حداقل ایده هایی تو ذهنت داشتی. محض 

.من خیلی کم از دنیا دیدم و تقریبا رضای خدا ، من سه سال در یک شغل موقت رنگ و ب ست میفروختم 

 هیچی نمیدونم ! " 

 صدام ، وقتی که سخنرانی ام رو تا انتها ادامه دادم بلندتر و رسا تر شده بود.صمیمانه مخالفت کرد :
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" تو همین طور بهترین فرد خواننده و مطالعه کننده ای که میشناسم هستی. تو عاشق کتاب های خوبی. 

تا ؟ " 4رو وقتی که تو ماه عسلت بودی رها کنی. تو چندین دست نوشته خوندی ؟ تو نمیتونستی شغلت   

 زمزمه کردم :

تا "  5"   

" و تو از تمام اونا یادداشت کامل برداشتی. تو زن خیلی باهوش و زیرکی هستی آناستازیا. من مطمئنم 

 میتونی از عهده اش بر بیای " 

 " تو دیوونه ای؟؟ "

 زمزمه کرد :

ه ی توام "" دیوون  

تهزا آمیز از بینیم خارج کردم بخاطر اینکه این تنها عملی بود که میتونستم انجام بدم. چشماش هوا رو اس

 رو برام باریک کرد. 

که همه بهش بخندن دیده میشی. یه کمپانی برای یه خانم  ،یه آدم احمق و ابله کار، " تو با انجام این

کوچولو، کسی که فقط چند ماه کوتاهه که یک شغل تمام وقت رو در زمان بزرگسالی اش داره ، 

 خریدی" 

" فکر میکنی که من یکذره هم به چیزی که مردم فکر میکنن اهمیتی میدم؟؟ در ضمن تو تنها و بدون 

 کمک نخواهی بود "

نگاه میکردم. اون واقعا این سری زده به سرش !  شو متحیر به کپ کرده  

 " کریستین من .... من ... "

سرم رو روی دستام گذاشتم ، احساسات و عواطفم درپیچ و تاب بودن. دیوونه شده؟؟؟ و از جایی تیره و 

دوباره بهش  دن، پیدا کردم. وقتی کهیک نیاز یکدفعه ای و نامناسب به خندی ،تاریک در اعماق وجودم

دم چشماش گشاد شدن:نگاه کر  

یل؟ "" چیزی سرگرم کننده ست خانم است  
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 " آره. تو "

 چشماش گشاد تر شدن ، شوکه و در عین حال سرگرم شده بود :

 " به شوهرت میخندی؟؟ این یه اشتباه خیلی بزرگه . و تو داری لبت رو گاز میگیری"

. اوه نه ... من اون نگاه رو میشناسم. گرم و آتشین، چشماش تیره و شرور شدن.... به اون شکل خاص

نه ، نه ، نه ! اینجا نه !!  وسوسه کننده ، شهوانی...  

 اخطار دادم :

 " حتی فکرشم نکن ! "

آمادگی در صدام روشن و واضح بود.  وهشیاری   

 " به چی فکر نکنم آناستازیا ؟ " 

 " من اون نگاه رو میشناسم. ما سر کاریم "

اخته و گرسنه ان... ه نگام میخ شده ، چشماش خاکستر گدخم شد ، نگاش ببه جلو   

 گندش بزنن! غریزانه آب دهنم رو قورت دادم .

هستیم "  ،با دری که قابلیت قفل شدن داره، " ما در یک اتاق کوچیک و به طرز قابل قبولی عایق صدا   

 " فساد اخالقی وقیحانه "

فتم. هر کلمه رو شمرده شمرده و واضح گ  

 " نه با شوهرت "

 هیس وار گفتم :

 " با رئیس رئیس رئیسم ! "

 " تو زن منی "

بکنی، ولی  یو غیر ممکن به هر روش وحشیانه ممکن منو امشب " کریستین ، نه. جدی ام . تو میتونی

 االن نه ! اینجا نه ! "
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 پلک زد و دوباره چشماش رو باریک کرد ، بعد غیر منتظره بلند زد زیر خنده. 

 " به هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن ؟ "

 ابروش رو دسیسه آمیز باال انداخت :

 " حرفت رو یادم میمونه خانم استیل "

 به میز ضربه زدم و توپیدم :

 " اوه خانم استیل گفتنت رو بس کن ! "

ردیم. جفتمون یکه خو  

من اسمم رو عوض میکنم ! " ،" محض رضای خدا کریستین، اگر اینقدر برات این موضوع مهمه  

 تماما دندون نمایِ  دهنش وقتی که میخواست تیز نفس بگیره باز شد. بعد نیشش باز شد ، یه نیش بازِ 

 درخشان و خرسند. واو....

 " خوبه "

 دستاشو بهم زد و یکدفعه ایستاد. 

 حاال چی؟؟ 

ماموریت انجام شد . حاال من برم به کارام برسم. منو ببخشید خانم گری " "  

 آآآه....! این مرد اعصاب خرد کنه !! 

 " ولی ... "

 " ولی چی خانم گری؟ "

 شل و ول شدم :

 " فقط برو "

"هستممنتظر هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن " قصدم همینه. امشب میبینمت. مشتاقانه   
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 بهش اخم کردم. 

" اوه و چند تا قرار و گردهمایی تجاری دارم که نزدیکه و دوست دارم که تو هم من رو در اونها 

 همراهی کنی"

 کپ کرده بهش نگاه میکردم. میشه فقط بری؟؟؟؟ 

" به آندریا میگم که با هانا روزها و تاریخ هاشو روی تقویم کاریت هماهنگ کنه. چندین فرد هستن که 

تو باهاشون آشنا بشی. بهتره که از هانا برای برنامه ریزی های کاریت از االن استفاده کنی " نیازه  

 کامال سردرگم، شوکه شده و متحیر گفتم :

 " باشه "

بروی میزم خم شد . حاال چیه؟؟ در نگاه هیپنوتیزم کننده اش گیر افتادم.    

ارت کنم خانم گری "" من دوست دارم که با تو تج  

و نزدیک تر وقتی که من فلج شده روی صندلیم نشسته بودم خم شد و بوسه ای نرم و لطیف روی جلوتر 

 لبام زد. زیر لب گفت :

 " فعال عزیزم"

 ناگهان ایستاد ، بهم چشمک زد ، و رفت. 

یه قطار باری که  سرم رو روی میز گذاشتم ، احساس اینو داشتم که یه قطار باری از روم رد شده ...

کن ترین و کله شق ترین مرد روی کره ی ن مستاصل کننده ترین ، اعصاب خرد . اوندمهشوهر دلب

نا گری من االن با چی موافقت کردم؟؟؟ باشه ، آزمینه. سرم رو بلند کردم و چشمام رو بی تاب مالیدم. 

انتشاراتی گری. این مرد دیوونه ست. –منظورم اینه که  –اداره کننده ی کمپانی اِس آس پی   

قه ای به در زده شد و هانا سرش رو داخل آورد. پرسید :ت   

 " تو خوبی؟ "

کردم. اخم کرد :فقط بهش خیره نگاه   

 " میدونم که دوست نداری این کارو برات بکنم ولی میتونم برات چایی بیارم؟؟ " 
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رو مثبت تکون دادم. گفت : سرم  

 " چای صبحانه انگلیسی ، سیاه و کمرنگ ؟ " 

 سرم رو مثبت تکون دادم . 

 " االن میارم آنا "

 مات به صفحه کامپیوترم خیره شدم ، هنوز شوکه ام. چطور مجبورش کنم تا حرفم رو بفهمه؟؟ با ایمیل !

______________________ 

 

 از طرف: آناستازیا استیل

 موضوع : دارایی نیستم !

14:23    2011،آگست، 22تاریخ :   

 به: کریستین گری

 

 آقای گری

از قبل اخطاری از عمل  من حداقلببینی، وقت مالقات میگیری تا  دفعه دیگه ای که خواستی منو

 نوجوانانه و خام و سلطه جو و خود بزرگ بینی تو داشته باشم. 

 دوستدار شما

لطفا به اسم دقت کن . ------------آناستازیا گری >  

 مامور ویراستار اِس آی پی

___________________________  
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع : هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن

14:34     2011،آگست ،22تاریخ:   

 به : آناستازیا استیل

 

( منخانم گری عزیِز من ) تاکید بر کلمه   

 برای دفاع از خودم چی میتونم بگم ؟ من در نزدیکی شرکت بودم. 

 و نه ، تو دارایی نیستی، تو زن دلبند منی. 

 مثل همیشه، تو روز منو برام ساختی. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل و سلطه جو و خودبزرگ بین

_________________________ 

 

شوخی و خنده نیستم. نفس عمیق گرفتم و به  داره سعی میکنه که بامزه باشه ولی من االن اصال تو حالِ 

  کار نامه نگاریم برگشتم. 

ساکت بود. زیر لب گفتم : ،ین میشدمکریستین، وقتی که عصر سوار ماش  

 " سالم "

که بهتره باشه ، جواب داد : یمحتاطانه ، همون طور  

 " سالم "
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 بیش از حد شیرین و لوس پرسیدم :

هم شدی؟ " " امروز مزاحم کار کسی دیگه ای   

 ردی از لبخند از صورتش گذشت :

 " فقط فلن "

 اوه.. هیس وار گفتم :

 ون" دفعه دیگه ای که خواستی بری ببینیش من بهت یه لیست از موضوعات مختلف که میخوام بهش

میدم " ،رسیدگی بشه  

 " به نظر شاکی میای خانم گری"

ره موندم. کریستین در کنارم جابجا شد . آروم که در مقابلمون بودن خی ،ثابت به پس سر سوایر و رایان

 گفت :

 " هی"

 دستش رو برای گرفتن دستم دراز کرد. 

در تالش بودم که بفهمم چی و  ،تمام بعد از ظهر ، زمانی که من باید تمرکزم رو روی کارم میگذاشتم

عصبانی و عصبانی تر شدم. من به اندازه  ،چطوری حرفم رو بهش بزنم. ولی من با گذشت هر ساعت

با  –م. دستم رو از دستش بیرون کشیدم انه ، و به واقع بچه گانه اش دیدکافی از رفتار گستاخانه ، مغرور

 رفتاری گشتاخانه ، مغرورانه و بچگانه. 

 زمزمه کرد :

 " تو از دستم عصبانی؟ " 

 هیس وار گفتم :

 " آره "
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ینه زدم و از پنجره ماشین به بیرون خیره شدم. دوباره کنارم جابجا شد ولی د گرفته به سدستام رو گار

خودم رو نگه داشتم تا بهش نگاه نکنم . نمیفهمم چرا اینقدر از دستش عصبانی ام ... ولی واقعا هستم. به 

 طرز وحشتناکی عصبانی ام. 

و با کیف دستی ام پیاده و از من روند همیشگی رو شکستم  ،تا ماشین در روبروی برج آسکاال متوقف شد

ماشین خارج شدم. صاف و مستقیم وارد ساختمون شدم ، نگاه نکردم که ببینم کسی دنبالم میاد یا نه. رایان 

به سرعت در راهرو پشت سرم به سمت آسانسور دوید و دکمه آسانسور رو زد. وقتی که کنار قرار 

توپیدم :بهش گرفتم   

 " چیه ؟؟ "

. آروم گفت : گونه هاش سرخ شدن  

 " عذر میخوام خانم "

 کریستین اومد و کنارم ایستاد و منتظر آسانسور شد و رایان رفت. کریستین خشک زیر لب گفت :

 " خب فقط تنها از دست من عصبانی نیستی؟ "

 بهش با خیرگی نگاه کردم و ردی از لبخند از صورتش گذشت. چشمام رو باریک کردم :

 " داری بهم میخندی؟؟ "

 گفت :

ندارم " " جرات  

به سمتش نشونه گرفتم و تهدیدش میکنم. کت  تیر دستاش رو تسلیم شده باال آورد انگار که من با یه هفت

دیده میشد.  ،قانههای سکسی نرم و شل و چهره ای صدشلوار سورمه ایش تنشه ، تر و تازه و تمیز با مو

 گفتم :

 " نیاز داری که موهات رو کوتاه کنی "

و وارد آسانسور شدم. در حالی که دستشو شونه وار داخل موهاش میکشید گفت : چرخیدم  

 " واقعا ؟ "
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به دنبالم وارد آسانسور شد .   

 " آره "

 کد مخصوص آپارتمان رو روی صفحه کلید زدم. 

 " خب پس باهام صحبت میکنی؟ "

 " فقط همین " 

 محتاطانه گفت:

؟  من به راهنماییت نیاز دارم " " دقیقا در چه موردی از دستم عصبانی هستی  

 به سمتش چرخیدم و بهش زل زدم :

؟؟  باورم و باهوشی ، به راهنمایی نیاز داره" واقعا هیچ ایده ای نداری؟؟  قطعا ، فردی به چنین زیرکی 

 نمیشه که تو اینقدر خنگ باشی "

هشیار شده برداشت . سرگشته زیر لب گفت : ،به عقب یقدم  

 " تو واقعا عصبانی. فکر کردم که ما تموم این موارد رو دردفترت حل و فصل کردیم "  

 " کریستین من فقط تسلیم خواسته ی گستاخانه ی تو شدم. همش همینه"

درهای آسانسور باز شدن و طوفانی و عصبی بیرون رفتم . تیلور در راهرو ایستاده بود. سریعا وقتی که 

دم یک قدم عقب رفت و دهنش رو بست . جویده جویده و غر غر کنان گفتم :با خشم از کنارش رد میش  

 " سالم تیلور "

 زیر لب گفت :

 " خانم گری"

بود.  انم جونز پای گازکیف دستی ام رو در راهرو روی زمین انداختم و وارد نشیمن بزرگ شدم. خ  

 " عصر بخیر خانم گری"

 بازم جویده و غر غر کنان جواب دادم :
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سالم خانم جونز""   

مستقیما به سمت یخچال رفتم و بطری شراب سفید رو بیرون آوردم. کریستین دنبالم به آشپزخونه اومد و 

منو در حالی که یه جام از کابینت بیرون میاوردم مثل عقاب زیر نظر داشت. کتش رو در آورد و روی 

 کانتر آشپزخونه انداخت. فوق شیرین و لوس پرسیدم :

میخوای؟ " " نوشیدنی  

 بدون گرفتن نگاش از من گفت :

 " نه ممنون"

و میدونم که اون مستاصل شده. نمیدونه که باید با من چی کار کنه. از یه نظر این مضحکه و از نظر 

من از مالقات بعد از ظهرمون در پیدا کردن حس دلسوزیم  خب، گوشش رو ببر!دیگه یه تراژدیه. 

و بعد دکمه باالی پیراهنش رو باز کرد . برای خودم یه جام بزرگ  زادکرواتش رو آ مشکل داشتم. آروم،

خانم جونز  ،شراب سفید سوینیون ریختم و کریستین دستش رو داخل موهاش کشید. وقتی که چرخیدم

شرابم خوردم . هوووم. مزه اش  پناه انسانی من بود. جرعه ای ازناپدید شده بود . لعنتی!! اون جان 

 خوبه. 

زمزمه کرد :کریستین   

 " این کارو بس کن "

ده ام رو پشت گوشم فرستاد و با سر شدو قدم بینمون رو جلو اومد و روبروم ایستاد. آروم موی آزاد 

ن کل روز انگشتاش الله ی گوشم رو نوازش کرد، لرزشی رو به درونم فرستاد. این چیزی هست که م

باعث شدم که گوشم  ،دو طرف تکون دادم ؟ سرم رو بهدلم براش تنگ شده؟؟ لمس شدن از طرف اون

 رو رها کنه و بهش به سمت باال نگاه کردم. زیر لب گفت :

 " باهام حرف بزن " 

 " فایده اش چیه؟؟ تو به حرف من گوش نمیدی" 

 " چرا گوش میدم. تو جزو معدود افرادی هستی که من به حرفش گوش میدم " 

 یه جرعه دیگه از شرابم خوردم. 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 253  
 

طر اسمته؟ " " این بخا  

 " آره و نه. این بخاطر روشی هست که تو باهاش برخورد میکنی که من مخالفشم" 

ونیش چین خورد:شبا خیرگی نگاش میکردم ، منتظر بودم که عصبانی بشه. پی  

"میدونیسخته زمانی که پای تو وسط باشه بیخیال باشم. اینو  ن" آنا، میدونی من.... مسائلی دارم. برای م  

من بچه نیستم ، دارایی هم نیستم "" ولی   

 آه کشید :

 " میدونم "

 التماس آمیز زمزمه کردم :

 " پس جوری رفتار نکن که انگار هستم "

و نوک شصتش رو روی لب پایینم کشید. زمزمه کرد : رو روی گونه ام به طرف پایینپشت انگشتاش   

 " عصبانی نباش. تو خیلی برای من با ارزشی. مثل یه دارایی گرانبها ، مثل یه بچه " 

مثل بچه. گرانبها مثل بچه....  حواسم رو پرت کردن .حزن و احترامی در چهره اش دیده میشد. کلماتش 

 یه بچه برای اون گرانبهاست! 

بهتر بود   ه من اسم تو رو نگرفتم رنجیدیک" هیچ کدوم از اونا نیستم کریستین. من زنتم. اگر تو از این

 که بهم میگفتی " 

 عمیقا اخم کرد :

؟ "  " رنجیده  

و میدونم که ممکن بودنش رو در ذهنش بررسی کرد. یکدفعه صاف شد ، هنوز اخم داشت ، و سریع به 

 ساعت دستش نگاه کرد :

ذا بخوریم "معمار کمتر از یک ساعت دیگه اینجا میاد. ما بهتره غ " اون طراح و  
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اوه نه.... در درونم ناله کردم. اون جواب منو نداده و حاال باید با جیا متئو هم سر و کله بزنم. روز گند 

 من داره همش گندتر میشه. به کریستین اخم کردم. غر غر کنان گفتم :

 " این بحث تموم نشده "

 " چی دیگه برای بحث کردن مونده؟ "

" " میتونی کمپانی رو بفروشی   

 کریستین استهزا آمیز نفسش رو از بینیش بیرون داد :

 " بفروشم؟؟ " 

 " آره "

 " فکر میکنی که من یه خریدار تو این بازار امروز پیدا میکنم؟ "

 " چقدر برات در اومده؟ "

 " نسبتا ارزون بود "

 صداش گارد گرفته بود. 

 " پس تعطیل میشه؟ "

 ریشخند زد :

به هر حال من نمیزارم تعطیل بشه آناستازیا. نه تا موقعی که تو هستی"" ما نجات پیدا میکنیم.   

 " و اگر من برم؟ "

 " و چی کار کنی؟ "

 " نمیدونم . یک کار دیگه "

ولی من در برابر کشیش و خدا و  ،و منو ببخش اگر اشتباه کردم" تو گفتی که این شغل رویایی تو هست. 

حاضران عزیز و نزدیک در کلیسا قسم خوردم که تو رو گرامی بدارم ، و آرزو ها و امید های تو رو 

 حمایت کنم و تو رو در امنیت در کنارم نگه دارم " 
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 " گفتن عهد و پیمان روز عروسیمون بازی منصفانه ای نیست " 

 گفت :

در ضمن ، تو خودت قبال از .  ، اگر این مد نظرتهمنصفانه بازی میکنم" من هیچ وقت قسم نخوردم که 

مثل اسلحه در مقابل من استفاده کردی "  هدات و قسم هاعت  

 بهش اخم کردم. راست میگه. 

نی هستی ، بحثش رو بعدا بیار تو تخت  " ا" آناستازیا، اگر هنوز از دستم عصب  

د ، چشماش داغ شدن. شزو های نفسانی صداش یکدفعه آروم و پر از خواسته ها و آر  

 چی؟ تخت ؟ چطوری؟ 

مهربون به چهره ی من لبخند زد . توقع داره که من اونو به تخت ببندم؟؟ گندش بزنن! ضمیر درونم 

ده گوش داد. زمزمه کرد :شگوشی های هندزفری آیپادش رو در آورد و با توجهی مسحور   

اقانه منتظرشم "" هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن. مشت  

 واو!! یکدفعه داد زد :

 " گیل!!"

ثانیه بعد خانم جونز پیداش شد. کجا بود؟ دفتر تیلور؟ گوش میداد؟؟ اوه خدایا...  4و   

 " آقای گری؟ "

 " ما میخواییم االن غذا بخوریم ، لطفا "

 " خیلی خوب آقا"

وجود بیگانه هستم که ممکنه انگار که من یه م ،ش رو از من نگرفت . گوش به زنگهکریستین نگا

نگام میکرد. یه جرعه دیگه از شرابم خوردم . گفت : ،منفجر بشه  

 " فک میکنم که منم بخوام یه نوشیدنی باهات بخورم "

 آه کشید و دوباره دستشو داخل موهاش فرو برد. 
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 " نمیخوای غذاتو تموم کنی؟ "

 " نه "

دست نخورده بود نگاه میکردم تا از نگاه و چهره تیره و به بشقاب غذای فتوچینی ام که عمال زیاد 

تاریک شده ی کریستین اجتناب کنم. قبل از اینکه بتونه چیز دیگه ای بگه ، بلند شدم و بشقاب هارو از 

 روی میز نهار خوری برداشتم . جویده جویده گفتم :

 " جیا االناست برسه " 

شد ولی چیزی نگفت. وقتی که وارد آشپزخونه شدم خانم حتی و نارضایتی مچاله ادهن کریستین با نار

 جونز گفت :

 " من بهشون رسیدگی میکنم خانم گری"

 " ممنونم"

دلواپس پرسید :   

 " دوست نداشتی؟" 

 " خوب بود. گرسنه نبودم "

م رو تمیز کرد و داخل ماشین ظرف شویی گذاشت. کریستین لبخند دلسوزانه ای زد و چرخید و بشقاببهم 

م کرد :اعال  

 " من میرم چند تا زنگ بزنم " 

 قبل از اینکه به دفتر کارش بره نگاه سنجش واری رو بهم انداخت.
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آه راحت و آسوده شده ای کشیدم و به سمت اتاق خواب رفتم. شام ناراحت کننده ای بود. من هنوز از 

ه.  انجام داده ؟؟ ذهن دست کریستین عصبانیم و اون به نظر فکر نمیکنه که کار اشتباهی انجام داد

ناخودآگاهم ابروش رو برام باال انداخت و از پشت عینک هاللی شکلش مهربانانه نگام کرد. آره انجام 

داده. اون حتی محل کار رو برای من ناراحت کننده تر کرده. اون صبر نکرده که ما این موضوع رو 

 اون. و حل و فصلش کنیم بتدر موردش صح ،وقتی که در فضای شخصی و خصوصی خودمون هستیم

؟؟ و در راس همه ی چه احساسی میکنه اگر من گستاخانه به محل کارش برم و براش قانون گذاری کنم

اون میخواد اِس آی پی رو به من بده! من چطوری میتونم یه کمپانی لعنتی رو اداره کنم؟؟؟ من در  ،اینا

 مورد تجارت تقریبا هیچی نمیدونم. 

نگاه میکردم. و  ،که در رنگ صورتی غروب مه گرفته شده بودن ،ن خراش سیاتلبه برج های آسمو

مثل همیشه اون میخواد تفاوت ها و اختالفاتمون رو تو اتاق خواب حل کنه.... امم.... تو راهرو ... اتاق 

بازی.... اتاق تلوزیون....کانتر آشپزخونه.... بسه !! همیشه به سکس با اون برمیگرده . سکس ساز و 

 کار دفاعی1 اونه . 

ان وارد حموم شدم و به تصویر خودم در آینه اخم کردم. برگشتن به واقعیت کار سختیه. ما زمانی نقدم ز

کرده بودیم بخاطر اینکه  ششخصی خودمون بودیم از تموم تفاوت ها گذشته بودیم و مدیریتکه در حباب 

 –ما فقط با خودمون بودیم، ولی االن؟؟ کوتاه به زمان عروسیمون برگشتم ، یاد نگرانی اون روزم افتادم 

نباید اینطوری فکر کنم. من وقتی که باهاش ازدواج میکردم میدونستم که  ننه ، م –ازدواج شتاب زده 

باهاش صحبت کنم.  شباشم و سعی کنم در مورد اون پنجاه سایه ست . من فقط باید استقات داشته  

چشمام رو برای خودم تو آینه باریک کردم. رنگ پریده دیده میشم و االن یه خانم هست که باید باهاش 

 سر و کله بزنم. 

رونم الک قرمز هرزه وارش رو با بلوز آستین حلقه ایم پوشیدم. درسته ! ضمیر د ممن دامن طوسی تنگ

و تا دکمه باالی بلوزم رو باز کردم ، کمی از شکاف سینه ام نمایان شد. صورتم رو آورد. د رو بیرون

، خم شدمبیشتر از حد معمول و برق لب بیشتری به لبام زدم. پایین  لشستم و آرایشم رو تمدید کردم ، ریم

 نرافم بودشونه کردم. وقتی ایستادم موهام مثل گردی قهوه ای اط ،و موهام رو قدرتمند از ریشه تا نوک

                                                             
ساز و کار دفاعی اصطالحی در روانشناسی هست که به معنی واکنش ناخودآگاه خود، به عنوان بخشی از شخصیت ، به منظور کاهش  1

در ادراک واقعیت، گفته میشه. نوعی مکانیزم دفاعی هستاضطراب، از طریق تغییر   
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ه بلندم رو بجای کفش م و رفتم کفش پاشندوشم فرستاماهرانه پشت گ. نو تا روی سینه هام ریخته شده بود

بپوشم.  تختی که پام هست،  

طراحی های خونه رو روی میز نهار خوری باز کرده بود.  نوقتی که به نشیمن برگشتم ، کریستی

 موزیکی از سیستم صوتی پخش میشد. باعث شد چند لحظه بیاستم و گوش بدم. کریستین گرم بهم گفت :

" خانم گری"    

 و بعد شگفت زده و پرسش آمیز بهم نگاه کرد. پرسیدم :

 " آهنگش چیه؟ " 

 آهنگش فوق العاده ست. حواس پرت گفت :

 " گابریل فور1 یه سرود عزا کلیسایی. متفاوت دیده میشی " 

"م نشنیدقبال " اوه. آهنگش رو   

 گفت :

 " خیلی ریلکس کننده و آروم کننده ست. "

 ابروش رو برام باال انداخت :

 " کاری با موهات کردی؟ "

 جویده جویده  گفتم :

 " شونه کردم "

از خود بیخود شدم. کریستین طراحی ها رو روی میز رها کرد  آواز و اصوات تاثیر گذار موزیکتوسط 

 و به سمتم اومد، با ریتم موزیک به سمتم قدم بر میداشت. زیر لب گفت :

 " باهام برقص "

 با صدای جیغ مانندی شوکه شده گفتم :

                                                             
 آهنگساز فرانسوی 1
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 " با این آهنگ؟؟ با سرود عزا؟؟ " 

 " آره "

اخل موهام فرو برد و نوسان کنان به چپ و راست منو به آغوشش کشید و نگه ام داشت ، بینیش رو د

تکون خورد. بوی همیشگی اش رو میداد. اوه..... من دلم براش تنگ شده. دستام رو دورش حلقه کردم و 

 با حس شدیدم برای گریه کردن جنگیدم. چرا تو اینقدر از کوره در کنی؟؟؟ زمزمه کرد :

 " متنفرم که باهات دعوا کنم "

در عوضی نباش "" خب، پس اینق  

 تو گلو خندید و صدای افسون کننده اش در قفسه سینه اش منعکس شد. آغوشش رو محکمتر کرد  :

 " عوضی؟ "

 " عوضی"

 " من عوضی رو ترجیح میدم "

 " بایدم بدی. بهت میاد "

 دوباره خندید و تاج سرم رو بوسید. زیر لب گفتم :

 " سرود عزا؟ "

آهنگ میرقصیم. شونه اش رو باال انداخت : کمی شوکه ام که  داریم با این  

موزیکه آنا "" این فقط یه قطعه زیبا از   

رهام کرد. گفت : نو کریستی ، خردمندانه سرفهورودی تیلور در درِ   

 " خانم متئو اینجا هستن "

 اوه. خوشی و سرور!! کریستین گفت :

 " راه رو نشونشون بدین "

 کریستین دستشو دراز کرد و وقتی که جیا متئو وارد نشیمن شد ، دستم رو گرفت. 
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«فصل هشتم »   

 

 

 

به طرز  –د شده ندر سالن بلو –جیا متئو یک زن زیباست....یه زن قد بلند ، خوش سیما. موهای کوتاه  

عالی هایالت و آرایش شده که مثل یه تاج اشرافی روی سرش قرار گرفته. شلوار رسمی زنانه خاکستری 

تنش بود. لباساش به  ،رنگ ، و کت اندامی و چسب زغال سنگی که اندام منحنی شکلش رو در بر گرفته

ه در ثروت متولد و نظر گرون قیمت بودن . اون کامال آراسته و زیباست ... یکی از اون زنایی ک

کم کاری کرده ، بلوز آبی کمرنگ زیر  ه که تربیتش به نظر میاد امشبپرورش و تربیت شدن ، اگر چ

دکمه هاش بیش از حد باز موندن. مثل من... قرمز شدم.  ،کتش  

 جیا ذوق زده گفت :

 " کریستین ، آنا "

دندون های عالی سفیدش رو نشون داد و دست مانیکور شده اش رو به سمت کریستین و بعد من دراز 

کرد. این به این معنا بود که من باید دست کریستین رو رها میکردم و باهاش دست میدادم. قدش کمی از 

 کریستین کوتاه تر بود ولی خوب اون کفش های فوق پاشنه بلندی پوشیده بود. 

مودبانه گفت : کریستین  

 " جیا "

 خونسردانه لبخند زد. جیا صاف و رک گفت :

 " شما دوتا بعداز ماه عسلتون عالی دیده میشید "

چشمای قهوه ایش از زیر مژه های بلندش معطوف کریستین بودن . کریستین دستش رو دور من انداخت، 

 من رو نزدیک خودش نگه داشت :
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، ممنونم"" ما اوقات فوق العاده ای داشتیم   

 لبای کریستین به شقیقه ام چسبیدن و سورپرایز شدم. 

در ببین.... اون مال منه ! اعصاب خرد کن .... حتی از کورده در کن.... ولی مال منه ! نیشم باز شد . 

دستم رو دور کمر کریستین بردم و وارد جیب پشتی شلوار  حال حاضر من واقعا عاشقتم کریستین گری.

رو فشار دادم. جیا لبخند کوچیکی به جفتمون زد. کردن و باسنش   

 " به طراحی ها نگاه کردید؟؟ "

 زیر لب گفتم :

 "آره "

به کریستین به سمت باال نگاه کردم ، کسی که با نیش باز نگام میکرد ، یکی از ابرو هاش سرگرم شده 

؟ باال کشیده شده بود. از چی سرگرم شده؟؟؟ واکنشم به جیا یا فشردن باسنش؟  

 کریستین گفت :

ن "" بفرمایید، طراحی ها اینجا  

جابجا شد و به سمت میز نهار خوری رفت ، دستم رو گرفت ، منم با خودش برد ، جیا هم دنبالمون اومد. 

 باالخره ادبم بهم یادآوری شد . پرسیدم :

 " دوست داری نوشیدنی میل کنی؟ یه جام شراب؟ "

 جیا گفت :

 " ممنون میشم. شراب سفید خشک1 ، اگر دارید "

لعنتی! شراب سفید سوینیون ... اون شراب خشک حساب میشه؟؟ بی میل از کنار همسرم رفتم ، به سمت 

آشپزخونه راه افتادم. وقتی که کریستین موزیک رو خاموش کرد صدای هیس وار آی پاد رو شنیدم. بلند 

 گفتم :

                                                             
 نوع خاصی شرابه 1
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 " کریستین تو هم شراب بیشتری میخوای؟ "

باز بهم گفت : بلند با نیش  

 " لطفا عزیزم "

مگینم کنه. دستم رو دراز واو! اون میتونه در یک زمان جذاب و باعث غش کردنم بشه و یه زمان خش

ر کابینت رو باز کردم ، متوجه بودم که کریستین نگاهش به منه و توسط احساسات غیر طبیعی کردم ،د

میکنیم و با هم یه بازی رو انجام میدیم ولی در این  زیرکانه ای فهمیدم که کریستین و من داریم نقش بازی

در مقابل خانم متئو قرار گرفتیم. کریستین میدونه که اون زن بهش  ازی ما هر دو در یک طرف هستیم،ب

جذب شده و در موردش هم خیلی تابلو رفتار میکنه ؟؟ وقتی که فهمیدم شاید اون داره سعی میکنه که به 

اید داره یه پیام بلند و واضح به این زن شاز لذت رو تجربه کردم.  و یا  من اطمینان ببخشه موجی

 میفرسته که اون گرفته شده و مال فرد دیگه ای هست. 

مال من. آره هرزه ... ماِل من !!! ضمیر درونم لباس گالدیاتوریش رو پوشیده ، و هیچ رحم و مروتی 

ت برداشتم، بطری باز شده شراب سوینیون رو از یخچال نداره. به خودم لبخند زدم.... سه تا جام از کابین

بیرون آوردم و همگی رو روی کانتر آشپزخونه قرار دادم. جیا روی میز وقتی که کریستین کنارش 

 ایستاده بود و به نقطه ای روی نقطه اشاره میکرد و نشونش میداد، خم شده بود . 

داره ولی به طور کل ما با ایده ای که تو طراحیش " فکر میکنم که آنا نظری در مورد دیوار شیشه ای 

 کردی موافقیم "

 جیا پر شور گفت :

 " اوه خوشحال میشم "

آشکار بود که خیالش راحت شده و تا این رو گفت کوتاه دست کریستین رو با حرکتی ظریف و الس 

که جیا اصال متوجه  زنانه لمس کرد. کریستین سریع منقبض شد ولی خیلی موشکافانه بود. به نظر نمیاد

 اش شده باشه. 

 لعنتی، دست از سرش بردار خانم ! اون دوست نداره لمس بشه! 

 کریستین قدمی به کنار برداشت و برای همین از دسترس جیا دور شد. به سمت من چرخید و گفت :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 263  
 

 " اینجا تشنه ایم  " 

 " االن میام "

چرا من اینو قبال ندیده بودم؟؟ این دلیل هست که من از اون واقعا داره بازی میکنه. جیا اونو معذب کرده. 

ین اتفاق رو بارها ها بهش جذب و عالقه مند بشن. من اجیا خوشم نمیاد. کریستین عادت داره که خانوم 

کردن یه چیز دیگه ست. خب ، خانم گری  فکری در موردشون نمیکنه. ولی لمس دیدم و اون معموال هیچ

ات. ، آماده برای عملیات نج  

 ی سریعا شراب رو داخل جام ها ریختم ، سه تا جام رو با دستام برداشتم و با عجله به سمت شوالیه

از قصد خودم رو بین کریستین و یک جام رو به جیا تعارف کردم ،  رفتم. ،پریشون و مضطرب شده ام

ستین دادم ، کسی که جیا قرار دادم. جیا وقتی که جام رو میگرفت مودبانه لبخند زد. دومی رو به کری

ن بود. کریستین به جفتمون گفت :زار و خندامشتاقانه قبولش کرد ، چهره اش سپاسگ  

 " به سالمتی"

ولی به من نگاه میکرد. جیا و من جام هامون رو باال گرفتیم و موافقتمون رو اعالم کردیم . یه جرعه از 

جیا پرسید :شراب دلنشین خوردم.   

ه ای مشکلی داری؟ " " آنا، تو با دیوار شیش  

تباه برداشت نکن . ولی دوست داشتم که بتونیم اونو همسو تر و یکنواخت " آره، من دوستش دارم ... اش

ی که االن هست شدم و نمیخوام مون شکلبه خونه اضافه اش کنیم. هر چی باشه من عاشق خونه به ه ،تر

 که تغییرات بنیادی در اون ایجاد کنم"

 " متوجه ام "

فقط میخوام طراحی خونه همسو تر با همونی که هست باشه ، میدونی.... بیشتر اصل و ریشه خونه  " من

 باقی بمونه "

 به کریستین نگاه کردم ، متفکرانه به من نگاه میکرد. زیر لب گفت :

 " بازسازی کامل و اساسی نباشه؟ " 

 " نه "
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. ادم که منظورم رو بیشتر تاکید کنمسرم رو منفی تکون د   

 " تو همون طوری که خونه االن هست رو دوست داری؟ " 

 " بیشترش رو آره . کامال میدونستم که فقط نیاز به ترمیم و تعمیرات داره "

 چشمای کریستین گرم و نورانی شدن. جیا به جفتمون نگاه میکرد و گونه هاش سرخ شدن. گفت :

که دیوار شیشه ای رو حفظ کنیم ولی به " باشه. فکر میکنم منظورت رو متوجه شدم آنا. نظرت چیه 

سبک مدیترانه ای خونه هم حفظ میشه. ما همین االنم تراس باشه به اینصورت  طرف یه تراس بزرگ باز

قرار بدیم و فضار رو  هم سنگی داریم . میتونیم ستون های به همون سبک و با سنگ تراش داده شده

قف شیشه ای یا سفالی مثل باقی خونه اضافه کنیم. همین م تا همچنان منظره داشته باشیم. ستر کنیبزرگ

 باعث ایجاد پناهگاهی برای گذاشتن میز نهار خوری و صندلی در فضای باز میشه " 

 متوجه شدم که باید همه چی رو به این زن بسپرم... اون خوبه! ادامه داد :

یشه ای به کار بگیریم... اون هم " و یا بجای تراس ، میتونیم چوبی به رنگ انتخابی خودت در دیوار ش

 میتونه به حفظ سبک مدیترانه ای خونه کمک کنه " 

 زیر لب به کریستین، کسی که منو دقیق نگاه میکرد گفتم :

 " من پنجره های کرکره ای آبی روشن جنوب فرانسه رو دوست داشتم" 

ص و نا متمایل . هوووم.... جرعه ای از نوشید نی اش خورد و شونه اش رو باال انداخت، خیلی نا مشخ

ولی باهام مخالفت و یا ردش نمیکنه و یا باعث نمیشه احساس حماقت کنم.  اون این ایده رو دوست نداره

 خدایا، این مرد کوهی از تضاد و تناقضه. 

 حرفاش از دیروز به ذهنم اومدن :

ماِل تو "" من میخوام این خونه همون جوری که تو میخوای باشه ، هر چی تو بخوای.   

اون میخواد که من خوشحال باشم.... در مورد همه کاری که انجام میدم خوشحال باشم. در اعماق وجودم 

اینو میدونم . فقط..... جلوی خودم رو گرفتم. االن به صحبت و دعواتون فکر نکن.  ذهن ناخود آگاهم با 

 خیرگی نگام میکرد. 
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اون تصمیم بگیره. دیدم که مردمک چشماش گشاد شدن و  جیا به کریستین نگاه میکرد ، منتظر بود که

قبل از اینکه یه جرعه از نوشیدنی اش  ،از هم فاصله گرفتن. زبونش سریع به لب باالش شلبای براق

بخوره، کشیده شد . وقتی که به سمت کریستین چرخیدم اون همچنان به من نگاه میکرد. اصال به جیا نگاه 

مشتش رو خوشحال به هوا پرتاب کرد. من بهتره که با خانم متئو یه صحبتی نمیکرد. آره! ضمیر درونم 

 داشته باشم. کریستین زیر لب گفت :

 " آنا، چی کار میخوای بکنی؟ "

 کامال واضح تصمیم رو به من موکول کرد. گفتم:

 " من ایده تراس رو دوست دارم "

 " منم "

ه به اون ! من کسی ام که در مورد این قضیه تصمیم ه من نگاه کن ، نببه سمت جیا برگشتم. هی خانم ، 

 میگیرم. 

" فکر میکنم که دوست دارم طراحی اصالح شده از تراس بزرگ و ستون ها که به سبک خونه هم میاد 

 و حفظش میکنه ببینم " 

جیا بی میل نگاه حریصش رو از شوهر من گرفت و به من لبخند زد. فکر میکنه که من متوجه کارش 

؟! خرسند موافقت کرد :نمیشم  

 " حتما. مشکل دیگه ای هست؟ " 

 منظورت به غیر از دیدن زدن شوهر منه ؟؟ زیر لب گفتم :

دوباره سازی کنیم " یستین میخواد اتاق بزرگ اصلی رو " کر  

از درگاهی ورودی نشیمن بلند شد . سه نفرمون به سمتش چرخیدیم و تیلور  ،سرفه ای مالحظه کارانه

 اونجا ایستاده بود. کریستین پرسید :

 " تیلور؟ "

 " من نیاز دارم که یه موضوع مهمی رو باهاتون در میون بزارم آقای گری "
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 کریستین شونه هام رو از پشت گرفت و جیا رو مخاطب قرار داد :

" خانم گری مسئول تمام پروژه ست. اون اختیار تام و کامل داره. هر چیزی که بخواد ، این ماِل اونه. 

 من کامال به غریزه و انتخابش اطمینان دارم. اون واقعا زیرکه " 

صداش موشکافانه تغییر کرده. درونش حس افتخار و اخطاری پنهان شده شنیدم... یه اخطار به جیا؟؟ 

و انتخابم اطمینان داره؟؟ اوه این مرد کفرم رو در میاره. غریزه و انتخاب من بهش اجازه  اون به غریزه

 و کالفه شده به دو طرف تکونر ی احساسات من چهار نعل بتازه.سرمداده که امروز بعد از ظهر برو

ئول این ، کسی که مس -و بدبختانه ماهر در کارش  –نم شهوت انگیز دادم ولی شکر گزارم که اون به خا

ه ام گذاشته بود نوازش کردم. نکاره ، اینو گفت. دستش رو که روی شو  

 " منو ببخشید "

شونه ام رو فشرد. با خودم فکر کردم که چه اتفاقی افتاده. جیا  ،بره روکریستین قبل از اینکه با تیل

 مضطرب پرسید :

 " خب..... اتاق اصل بزرگ ؟ " 

ردم تا مطمئن بشم تیلور و کریستین صدامون رو نمیشنون. بعد کردم ، چندین لحظه صبر کبهش نگاه 

ساعت گذشته جدا عصبانی و دلخور  5واقعیت اینکه من در این  با صدا زدم وتمام قدرت درونیم رو 

اجازه دادم که اونم سهمی ازش ببره.  ،بودم  

این پروژه روی  " تو حق داری که مضطرب باشی جیا ، بخاطر اینکه در حال حاضر کار تو در مورد

 هواست. ولی مطمئنم ما تا موقعی که تو دست از سر شوهر من برداری خوب باهم پیش بریم "

 نفسش منقطع شد. ادامه دادم:

 " در غیر این صورت اخراجی ، فهمیدی؟ "

هر کلمه رو شمرده شمرده و واضح بیان کردم. پشت سر هم بهم پلک میزد ، کامال حیرت زده شده بود. 

ست باور کنه که چی بهش گفتم . خودمم نمیتونم باور کنم که چی بهش گفتم. ولی موضع خودم رو نمیتون

 حفظ کردم ، بهش خونسرد و خنثی به چشمای گشاد شده ی قهوه ایش خیره موندم .

کوتاه نیا ! کوتاه نیا!   
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بی مانند  ی خونسرد و خنثی و اعصاب خرد کن رو از کریستین ، کسی که این کار رو من این چهره

یاد گرفتم. من میدونم که باز سازی کردن خونه اصلی خاندان گری ها یک پروژه ی آبرومند  ،انجام میده

کردن رزومه کاری جیا هست... یه سابقه خوب و عالی برای شغلش. اون نمیتونه این  مبرای مستحک

 موقعیت رو از دست بده. و در حال حاضر من یکذره هم اهمیت نمیدم که اون دوست ایلیوته. 

 " آنا...... خانم گری.... من ، من خیلی متاسفم. من هیچ وقت... "

:قرمز شد، مطمئن نبود که چی بگه . گفتم   

 " بزار رک و راست باشم ، شوهر من به تو عالقه ای نداره " 

 زیر لب گفت :

 " البته "

 خون از صورتش رفته بود. 

 " همون طوری که گفتم ، فقط خواستم رک و راست باشم "

 " خانم گری، من صمیمانه عذر خواهی میکنم . اگر شما فکر کردید... من..... "

فی در تقال بود.مکث کرد ، همچنان برای گفتن حر  

" خوبه. تا موقعی که ما همدیگه رو بفهمیم ، مشکلی نخواهیم داشت. حاال، بزار بهت بگم که در مورد 

اتاق اصلی بزرگ چه ایده ای در ذهنمون داریم ، بعدش من دوست دارم در مورد تمام مواد اولیه ای که 

، منو کریستین قصد داریم که این  میخوای تو خونه استفاده کنی صحبت کنم. همون طوری که میدونی

خونه مناسب با محیط زیست ساخته بشه ، و من دوست دارم که اونو مطمئن کنم که تمام مواد اولیه از 

 کجا تهیه شده و اومده و چی هستن" 

 تیکه تیکه گفت :

 " ال... البته " 

ره. ضمیر درونم دور چشماش گشاد شده و بی پرده کامال مشخص بود که کمی ترسیده. این اولین با

دست تکون میداد.  ی تو استادیوم استادیوم میدوید و به سمت جمعیت دیوونه شده  
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و متوجه شدم که این یه عمل ناشی از اضطرابه. سریعا آشفته گفت :جیا موهاش رو عقب فرستاد   

 " اتاق اصلی بزرگ ؟ "

بار از زمانی که  هستم برای اولیندر موقعیت باالتر صداش بی نفس و زمزمه وار بود. حاال که من 

کریستین رو امروز بعد از ظهر دیدم احساس راحتی بیشتری میکنم. من میتونم این کارو بکنم. ضمیر 

 درونم برای شخصیت زن پتیاره و سلیطه درونش جشن گرفته بود. 

 

 

 

. پرسید :، پیشمون اومدکریستین وقتی که کارمون تموم شد  

 " تموم شد؟ "

دور کمرم انداخت و به سمت جیا چرخید. جیا سر زنده لبخند زد :دستش رو   

 " بله آقای گری"

سرد و بی محبت بود.  شبا این وجود لبخند  

 " من در دو روز آینده نقشه اصالح شده رو میارم "

 " عالیه. تو خوشحالی؟ "

ن دادم و به دالیلی نگام میکردن. سرم رو مثبت تکو مانه زناناز من مستقیما پرسید. چشماش گرم و گ

 قرمز شدم که متوجه اش نمیشم. جیا دوباره بیش از حد سر زنده و با نشاط گفت :

 " من بهتره که برم " 

دراز کرد. زیر لب گفتم : و بعد به سمت کریستین دستش رو اول به سمت من  

 " تا بعد جیا "

 " بله خانم گری، آقای گری "
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 تیلور در درگاهی نشیمن ظاهر شد. 

تیلور به بیرون راهنماییت میکنه ""   

و با کفشای پاشنه بلندش روی صدام اونقدر بلند بود تا تیلور بشنوه. دوباره موهاش رو به عقب فرستاد 

پا چرخید و نشیمن رو ترک کرد ، تیلور رو از نزدیک همراهی میکرد. کریستین گفت : پاشنه  

 " اون به طرز چشمگیری سرد تر شده بود "

و واج و پرسش آمیز نگاه کرد. شونه ام رو باال انداختم: به من هاج  

 " اینطور بود؟ من متوجه نشدم "

ی طرفانه و خنثی نگه دارم. بسعی میکردم چهره ام رو   

 " تیلور چی میخواست؟ "

اینو پرسیدم چون بخشی از من کنجکاو بود و بخش دیگه ای میخواست که موضوع رو عوض کنه. 

کردن طراحی های خونه رفت : هد و به سراغ لولرهام ککریستین اخم کرد ، ر  

 " در مورد هاید بود "

 زمزمه کردم :

 " چی در مورد هاید؟ " 

 " چیزی نبود که نگرانش بشی آنا " 

 طراحی ها رو رها کرد ، منو بین بازو هاش کشید :

 " مشخص شد که اون چندین هفته ست که تو خونه اش نیست ، فقط همین "

رو بوسید ، بعد رهام کرد و به کارش ادامه داد و تمومش کرد. پرسید : روی موهام  

گرفتی؟ "  ی" خب ، تو چه تصمیم  

 و میدونم این بخاطر اینه که اون نمیخواد که موضوع هاید و پرسش و پاسخش رو ادامه بده. آروم گفتم :

از تو خوشش میاد " زن " فقط همونایی که منو تو در موردشون صحبت کردیم. فکر میکنم که اون   
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 هوا رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد و پرسید :

 " چیزی بهش گفتی؟ " 

یین خیره شدم. ، به انگشتام پاز شدم. چطور میدونه؟؟؟ بخاطر عدم وجود حرفی برای گفتنو قرم  

 " ما وقتی که اومد کریستین و آنا بودیم ، وقتی که میرفت آقا و خانم گری "

خشک بود. من من کردم :لحن صداش   

 " من ممکنه یه چیزهایی بهش گفته باشم "

وقتی که نگاه کوتاه و دزدانه ای بهش انداختم ، منو با محبت نگاه میکرد و برای لحظاتی غیر پوشیده 

شده.... خرسند دیده شد. نگاهش رو پایین انداخت، سرش رو به دو طرف تکون داد ، و چهره اش تغییر 

 کرد. گفت :

اون فقط به این چهره واکنش نشون میده " "   

 به طرز مبهمی تلخ و حتی منزجر شده به نظر میرسید.

 اوه پنجاه ، نه ! گفت :

 " چیه؟ "

 توسط چهره حیرت زده و سرگشته من گیج شده بود. چشماش هشیار شده گشاد شدن . وحشت زده پرسید:

 " تو که حسودیت نشده نه ؟؟ "

قورت دادم، بعد دوباره به انگشتای در هم قفل شده ام خیره شدم. من حسودیم قرمز شدم و آب دهنم رو 

 شده؟ 

یا هر کسی ه. چطور تونستی به اون سکسه. اصال به درد من و تیپ من نمیخور " آنا ، اون یه صیادِ 

؟؟ هیچ چیزی در مورد اون زن منو جذب نمیکنه " حسودی کنی دیگه ای  

ن جوری حیرت زده نگاه میکرد انگار که من دست و پای اضافه در وقتی که سرم رو بلند کردم به م

 آوردم. یه دستش رو داخل موهاش کشید . آروم گفت :
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 " فقط تو هستی آنا. همیشه فقط تو خواهی بود " 

و انگشت اشاره  صتسمتم اومد و چونه ام رو بین ش دوباره طراحی ها رو رها کرد ، به اوه خدای...

 اش گرفت :

نشونه ی شروع جلب شدن " چطور میتونی به غیر از این فکر کنی؟؟ من اصال تا حاال عملی که بتونه 

انجام دادم ؟؟ "  ،د دیگه ای باشهنظرم به فر  

 نگاهش در حالی که به من خیره بود شعله میکشید. زمزمه کردم :

 " نه. من احمق بودم. فقط امروز.... تو.... " 

ح برگشتن. چطور بهش بگم که من چقدر سردرگم طاز امروز دوباره به ست متضادم اتمامی احساس

قه اون ، قاطی کردم و کالفه شدم. یک دقیشدم؟؟ من توسط رفتار اون در دفترم امروز بعد از ظهر

 میخواد من خونه بمونم بعد باز به من یه کمپانی هدیه میده. من چطور میتونم پا به پاش پیش برم؟؟ 

.... "" اوه ، کریستین  

 لب پایینم شروع به لرزیدن کرد :

" من دارم سعی میکنم که با این زندگی جدید که به هیچ وجه برای خودم تصورش هم نمیکردم  کنار 

تو ، یه همسر زیبا ، کسی که من هیچ وقت .....  بیام. همه چی به راحتی به من  داده شده....یه شغل....

، اینقدر سخت ، اینقدر سریع ، اینقدر..... محو داشتم وستش خواهم که به این شکل  دهیچ وقت نمیدونست

 نشدنی "

 در حالی که دهنش باز مونده بود ، نفس عمیق یکنواختی گرفتم :

بخاطر اینکه  من نمیخوام که کارا برام به سرعت انجام بشه" ولی تو مثل یه قطار باری میمونی و 

و چی میمونه؟ تنها چیزی که میمونه یه زن تهی دختری که تو عاشقش شدی در هم شکسته میشه.  

 پولداره که از این خیریه به اون خیریه میره " 

کلماتی رو که احساسم رو منتقل میکنه استفاده کنم : دوباره مکث کردم ، در تالشم  
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مدیر عامل یک کمپانی باشم، چیزی که در رادار و شخصیت من نیست. من  ن" و حاال تو میخوای که م

در کشمکشم.  ایده ها و موضوعات مثل یک توپی که به این طرف و اون طرف پرت میشه،تموم این بین 

 تو میخوای که من خونه باشم . تو میخوای که یه کمپانی رو اداره کنم. این خیلی گیج کننده ست "

میکردن و هق هقم رو نگه داشته و پس زدم : مساکت شدم ، اشکام به ریخته شدن تهدید  

تباهاتم رو انجام که من تصمیمات خودم رو بگیرم، ریسک های خودم رو بکنم ، و اش زه بدیااید اج" تو ب

بدم و بزاری ازشون درس بگیرم. من نیاز دارم قبل دویدن راه برم کریستین، اینو متوجه نمیشی. من 

هست که اسمم برام مهمه "  یکمی استقالل میخوام. این دلیل  

تمام بعد از ظهر میخواستم که بگم.  زمزمه کرد : بفرما ، این حرفی بود که  

"؟ " تو احساس میکنی که کارات بیش از حد سریع پیش رفته  

 سرم رو مثبت تکون دادم . چشماش رو بست و دستش رو با پریشون حالی داخل موهاش کشید :

همینطور در  " من فقط میخوام که کل دنیا رو بهت بدم آنا، همه چیز و هر چیزی که تو میخوای. و

مقابلش ازت محافظت کنم و در امنیت نگه ات  دارم. ولی در عین حال میخوام همه بدونن که تو مال 

 منی. من امروز وقتی که ایمیلت رو دیدم وحشت زده شدم. چرا از قبل بهم در مورد اسمت نگفتی؟؟ " 

 قرمزشدم. اون هم درست میگه. 

ون رو بترکونم نمیخواستم که حباب شخصیم بهش فکر کردم. اه عسلمون بودیم" من فقط در زمانی که م

فقط دیشب یادش افتادم و بعد  جک.... میدونی، حواسم رو پرت کرد. متاسفم، بهتر  و فراموشش کردم.

 بود که بهت میگفتم یا در موردش صحبت میکردیم ولی به نظر نتونستم زمان مناسبش رو گیر بیارم " 

عصبی کننده ست. انگار که در تالش باشه به مغز سرم نفوذ کنه. به هر حال نگاه سخت و نافذ کریستین 

 هیچی نگفت. پرسیدم :

 " چرا وحشت زده شدی؟ " 

 " من فقط نمیخوام که تو از دستم سر بخوری و بری "

" محض رضای خدا ، من هیچ جایی نمیرم. کی قراره تو این مسئله رو تو مغزت فرو کنی؟ من . عاشق 

 . توام "
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تکون دادم.  ،گاهی این کارو انجام میده تا به حرفش تاکید بیشتری کنه هوا مثل خودش که  دستم رو تو  

 " بیشتر از .... بینایی چشم ، بیشتر از فضای باز و بیشتر از آزادی و اختیار1 "

 چشماش گشاد شدن :

 " یه عشق از طرف دختر به پدر؟ " 

خندیدم :بهم لبخند طعنه واری زد.   

" " نه  

 حرفم رو توضیح دادم :

 " فقط این تنها جمله و نقل قولی بود که به ذهنم اومد " 

 " پادشاه لیر عصبانی؟ " 

خیلی خیلی عزیزم "  ه" پادشاه لیر عصبانی  

، چشماش رو بست . رو به سمت دستم خم کردصورتش رو نوازش کردم. و سرش   

فهمن که تو به من تعلق داری؟ " " تو اسمت رو به کریستین استیل عوض میکنی تا همه ب  

کرد.  م زمین گرد نیست و صافه ، نگاه میبهش گفتجوری که انگار  کریستین باز شدن ، به من چشمای

 اخم کرد و زیر لب گفت :

میکنم "، " آره. اگر این کار برای تو مهم باشه   

 اوه خدای....

 " اینقدر برای تو مهمه؟ " 

                                                             
جمله ای که آنا استفاده کرد جمله ای هست که در نمایشنامه " شاه لیر " شکسپیر که یک تراژدی هست گفته شده. شاه لیر پادشاه بریتانیا ست که  1

) گونریل ، ریگان ، کوردلیا ( میخواد تقسیم کنه. این قسمتی از جمله ای هست که در صحنه اول  در آخر عمرش کشورش رو بین سه تا دختراش
و نمایشنامه "گونریل" میگه  زمانی که شاه لیر آزمایشی برای عشق و محبت دختراش نسبت به خودش انجام میده، که بر اساس اون تقسیم اموال 

وسانه محبت و عشقی رو بیان میکنن ولی دختر کوچیک شاه " کوردلیا" که صادقانه شاه رو امالک کنه. دو دخترش به صورت دروغین و چاپل
کرد.  دوست داشته، هیچ تملقی نمیکنه و این کارش باعث میشه که از ارث محروم بشه. آنا از جمله اون دختر برای بیان عشقش به کریستین استفاده
ر؟   برای همین کریستین طعنه وار گفت عشق دختر به پد  
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 صریح گفت :

 " آره "

 " باشه "

میدم. ، من این کارو برای اون میکنم. بهش اطمینانی رو که هنوز بهش نیاز داره   

 " فکر میکردم که تو از قبل قبولش کرده بودی " 

در مورد تصمیم خوشحال ترم "  " آره ولی االن در موردش بیشتر صحبت کردیم و من   

 سورپرایز شده گفت :

 " اوه "

زد و نفسم رو بند آرود. منو  –آره من واقعا یه لبخند  جوونم  –ی بعد لبخند زیباش رو ، لبخند پسرونه 

از کمرم گرفت ، و بلندم کرد و روی هوا چرخوند. جیغ کوتاهی کشیدم و شروع به خندیدن کردم و 

 نمیدونم که اون االن خوشحاله یا خیالش راحت شده یا ... چی؟؟ 

 " خانم گری میدونی این چه معنی برام داره ؟"

میدونم " " االن  

منو سر جام نگه داشت . در مقابل لبام زیر لب گفت : ،خم شد و بوسیدم ، انگشتاش داخل موهام رفتن   

 " برام به معنی هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکنه " 

 و بینیش رو به بینیم مالوند. 

 " اینطور فکر میکنی؟ " 

 خودشو عقب کشید و نگام کرد. زمزمه کرد :

های مشخصی انجام شده. پیشنهاد جدید ارائه و تثبیت شده "" قول و قرار   

 چشماش با برق بدجنسانه ای درخشان بودن. 

 " امم..... " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 275  
 

 هنوز گیجم ، سعی میکنم که از خلق و خوی اون پیروی کنم. مردد و سرگشته پرسید :

 " داری زیر قولت میزنی؟  " 

نه زنانه ای از چهره اش گذشت. ادامه داد : امنگاه اندیشناک و گ  

 " من یه ایده دارم "

اوه ، این سری چه عمل کینکی فاکری؟؟  اضافه کرد :   

 " یه موضوع خیلی مهمی که باید بهش توجه بشه " 

 یکدفعه دوباره کامال جدی شد :

 " بله خانم گری ، یه موضوعی که به طرز حیاتی مهمه " 

ه بهم میخنده. نفس گرفتم:صبر کن ببینم.... دار  

 " چیه؟ " 

 " من نیاز دارم که موهام کوتاه بشه . ظاهرا زیادی بلند شده و همسرم دوستش نداره " 

 " من نمیتونم موهات رو کوتاه کنم ! " 

 " چرا میتونی"

موهاش چشماش رو پوشوندن. برای همین  ،کریستین نیشش باز شد و سرش رو به دو طرف تکون داد

یدم :ریز خند  

 " خب، اگر که خانم جونز یه کاسه مخصوص پودینگ داشته باشه1 "

 خندید :

و بیاد انجام بده " باشه ، نکته خوبی بود. میگم فرانک"   

                                                             
 منظورش اینه که کاسه رو بزاره و موهای  دورش رو بزنه  1
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نه ! فرانکو برای اون زن کار میکنه؟؟ شاید من خودم بتونم یه کاری برای موهاش بکنم. به هر حال من 

اون هیچ وقت شکایتی نکرده. موهای ری رو چندین سال کوتاه میکردم و   

 " بیا "

دستش رو گرفتم ، چشماش گشاد شدن. تمام راه رو تا حمام جایی که رهاش کردم و صندلی چوبی سفید 

هدایتش کردم. صندلی رو در مقابل سینک گذاشتم. وقتی که به  ،رو که در گوشه ای بود برداشتم

ی نگام میکرد ، شصتاش رو در کمربند شلوارش کریستین نگاه کردم ، با سردرگمی و گیجی مخفی شده ا

ولی چشماش تیره و داغ بودن. ، در جلو قالب کرده بود   

 " بشین "

رو حفظ کنم.  مبرتری موقعیتبه صندلی خالی اشاره کردم ، سعی میکردم که   

 " میخوای سرم رو بشوری؟ " 

سرم رو مثبت تکون دادم . سورپرایز شده ابروش رو باال انداخت و برای لحظه ای فکر کردم که از این 

 کار خودشو عقب میکشه. 

 " باشه "

آروم شروع به باز کردن هر دکمه پیراهن سفیدش کرد ، از دکمه ای که زیر گلوش بود شروع کرد.  

کردن تا اینکه پیراهنش کامال باز و رها شد. تیب باز ، هر دکمه رو به ترچیره دستش چابکانه ، انگشتانِ   

کرد. کریستین دستش رو دراز  پایکوبی دور استادیومش رو متوقفاوه خدای..... ضمیر درونم جشن و 

نگه داشت و دهنش به اون روش چالش  -من رو باز کن- مه سر دستش رو  با ژستی که میگفتکرد و دک

چاله شد. م ،بر انگیز سکسی که همیشه داره  

اوه دکمه سر دست ها. دست دراز شده اش رو گرفتم و یکی از دکمه ها رو باز کردم ، یه دکمه سر 

دست طال و تختی که حروف اول اسمش که به روش حروف ایتالیکا1 به طرز ساده ای حک شده بود رو 

هره کردم ، چباز کردم و بعد سراغ جفت همسانش در دست دیگه اش رفتم. وقتی که کارم رو تموم 

و با یه چیزی هات تر جایگزین شده بود ... خیلی هات تر.  سرگرم شده اش از بین رفته  

                                                             
 ایتالیکا حروف چاپی که به سوی جلو متمایل هستن و برای نشان دادن واژه ای بیگانه یا عنوان کتاب یا تاکید و غیره استفاده میشوند 1
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که روی زمین دستام رو دراز کردم و پیراهنش رو از روی شونه هاش پایین فرستادم ، اجازه دادم 

. زمزمه کردم :بیوفته  

 " آماده ای؟ "

" برای هر چیزی که تو بخوای آنا "    

چشماش به سمت لباش کشیده شد . لباش فاصله گرفته بودن برای همین میتونست عمیق تر نفس نگام از 

یا هر چیز دیگه ای که یه دهن زیبا رو پدید میاره و اون دقیقا  ،خوش حالت ره. لبای تراش خورده وبگی

 میدونه که باهاشون چی کار کنه. به سمت باال خودم رو کشیدم تا ببوسمش. گفت :

 " نه "

فت دستاش رو روی شونه هام گذاشت :ج  

 " نکن. اگر این کارو بکنی من هیچ وقت به مو کوتاه کردن نمیرسم " 

 اوه.... ادامه داد :

 " من اینو میخوام " 

و چشماش پر حرارت و به دالیل غیر قابل توضیحی خام و خشن بودن. خلع سالح کننده ست. زمزمه 

 کردم :

 " چرا؟ " 

موند و چشماش گشاد تر شدن :چند لحظه بهم خیره   

 " بخاطر اینکه این بهم احساس گرامی داشته شدن میده "

قلبم عمال ایستاد. اوه کریستین.... پنجاه من. و قبل از اینکه بفهمم اونو در آغوشم گرفتم و سینه اش رو 

 قبل از اینکه گونه ام رو به موهای کم قفسه سینه اش بچسبونم ، بوسیدم. زمزمه کرد :

آنا، آنای من "  "  
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دستاش رو دورم حلقه کرد و ما بی حرکت ایستادیم. همدیگه رو در حموم در آغوش گرفته نگه داشتیم. 

ه عوضی خود بزرگ بین مغرور باشه، شش باشم. حتی اگر اون یاوه، چقدر من دوست دارم که در آغو

بت و مراقبت داره. اون عوضی خود بزرگ بین مغرور منه که مادام العمر نیاز به داروی مح  

 بدون رها کردنش به عقب خم شدم :

 " واقعا میخوای که این کارو انجام بدم؟ " 

سرش رو مثبت تکون داد و لبخند خجالت زده اش رو زد. منم با نیش باز نگاش کردم و از آغوشش 

 بیرون اومدم. دوباره گفتم :

 " پس بشین "

 دم و اونا رو کنار پیراهنش که بود. کفشام رو در آورمطیعانه نشست ، پشت به طرف سینک دستشویی 

ه خریده بودیمش . ، شامپو شنل رو برداشتم. از فرانسانداختم. از حموم ،کف حموم افتاده بود  

 " آقا اینو دوست دارن؟ "

 با جفت دستام شامپو رو باال نگه داشتم انگار که اونو در برنامه ای آنالین دارم میفروشم :

فرانسه شخصا تحویل داده شده . من بوی این رو دوست دارم..... بوی تو رو میده " " از جنوب   

از ژست تلوزیونی که گرفته بودم خارج شدم. نیشش باز شد : ام رو زمزمه وار گفتم، انتهای جمله  

 " لطفا " 

له ور حوم . خانم جونز قطعا خوب میدونه چطیک حوله برداشت ،از روی شوفاژ حوله خشک کن حموم

به کریستین دستور دادم :ها رو به طرز عالی نرم و گرم نگه داره.   

 " جلو خم شو " 

ر پُ  ،رو با آب گرم و بعد شیر آب رو باز و سینک اطاعت کرد . حوله رو روی شونه هاش انداختم ،

 کردم. 

 " به عقب بیا " 
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قدش بلنده. صندلی رو جلو  اوه ،دوست دارم که مسئول کاری باشم. کریستین به عقب خم شد ، ولی اون

عالی بود. سرش رو به بعد پشتی رو عقب داد تا اینکه سرش در کنار سینک قرار گرفت. فاصله ، کشید 

چشماش گستاخ و جسور  به من نگاه میکردن ، و منم بهش لبخند زدم. یکی از لیوان  عقب خم کرد ،

کریستین  گرم فرو بردم و بعد بروی سر هایی که ما در میز توالت میگذاشتیم رو برداشتم و داخل آب

کردم. این پروسه رو تکرار کردم ، بروش خم شده بودم. زیر لب گفت :ریختم ، موهاش رو خیس   

خانم گری "  " تو بوی خیلی خوبی میدی  

 و چشماش رو بست.

آزادانه نگاش میکردم. گندش بزنن... من هیچ وقت از  طور که مشغول خیس کردن موهاش بودم،همون 

نگاه کردنش سیر میشم؟؟ مژه های تیره بلندش که روی گونه هاش پخش شدن ، لباش که کمی از هم 

.. هوووم... دن ، و نرم در حال نفس کشیدنه.به شکل یه الماس کوچیک تیره رنگ شو فاصله گرفتن، 

ارد دهنش کنم...چقدر از ته دل میخوام که زبونم رو و  

روی چشماش ریخته شد . لعنتی!! بآب   

 " ببخشید ! "

پاک کرد : ی که میخندید ، آب روی از روی چشماشگوشه حوله رو گرفت و در حال  

ولی دیگه منو غرق نکن " ،" هی، من میدونم که یه عوضی ام  

خندیدم :شدم و پیشونیش رو بوسیدم و ریز خم    

کن "" برای این کار وسوسه ام ن  

. کوتاه بوسیدم ، نلبام رو به کام کشید ،دستش رو پشت سرم حلقه کرد و جابجا شد ، برای همین لباش

ق در آورد. صداش ارتباط مستقیمی با عضالت عمی ،صدای تو گلوی کوتاهی که حاکی از رضایت بود

ز کشید و به من . رهام کرد و مطیعانه دوباره درا. بسیار صدای اغوا کننده ای هستدرون شکمم داشت

بچه. قلبم رو فشرد... ظه ای آسیب پذیر دیده شد ، مثل یکمنتظر خیره موند. برای لح  
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کشیدم ، اول از شقیقه هاش شروع کردم ، به سمت  شکمی شامپو کف دستم ریختم و بروی پوست سر

تاج سرش رفتم و بعد به دو طرف پایین اومدم ، انگشتام رو ریتم وار میچرخوندم. دوباره چشماش رو 

 بست و اون صدای هوووم شکل تو گلویی آروم رو در آورد. بعد از چند لحظه گفت :

 " احساس خوبی داره " 

کس شده. در زیر لمس محکم انگشتام ریل  

داره " ،" آره  

 یکبار دیگه پیشونیش رو بوسیدم. 

سرم رو میخراشی"  " دوست دارم که با ناخن انگشتات  

چشماش هنوز بسته بودن ولی چهره اش پر از خوشی و رضایتمندی بود... دیگه ردی از آسیب پذیری 

 باقی نمونده بود. 

به خودم  ،این منم این کارو انجام دادم ،این کهبا دونستن  ، چقدر خلق و خو اش تغییر میکنه ، وخدایا

 دلداری دادم. دستور دادم :

باال " ت رو بگیر" سر  

عت کرد. هوووم... یه دختر میتونه به این عادت کنه. آب کف دار رو پشت سرش روی موهاش و اطا

 مالیدم ، ناخونام رو پس سرش کشیدم. 

 " عقب"

استفاده از لیوان از سرش شستم . این سری مواظب بودم که آب رو  به عقب خم شد و منم کف رو با

 روی چشماش نریزم. پرسیدم :

 " یکبار دیگه ؟ "

 " لطفا "

 چشماش باز شدن و نگاه شفافش قفل نگام شد. با نیش باز نگاش میکردم. 

 " بسیار سریعی خانم گری"
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و با آب گرم پرش کردم. وقتی که  به سمت سینکی که کریستین معموال ازش استفاده میکنه چرخیدم

 نگاهش گیج شد گفتم :

 " برای آب کشی سرت "

پروسه رو دوباره  با شامپو تکرار کردم ، به نفس های عمیقش گوش میدادم. وقتی که کامال سرش شسته 

ت زیبای شوهرم گذروندم. نمیتونم در مقابلش مقاومت کنم. رشد ، لحظات دیگه ای رو به تحسین صو

مژه هاش نگام میکرد.  از شدن ، تقریبا خواب آلود از زیرنه اش رو نوازش کردم ، و چشماش بآروم گو

به جلو خم شدم و بوسه ای نرم و شیرین روی لباش زدم. لبخند زد، چشماش رو بست ، و آهی کامال 

الن اون میتونه ا ،خرسندانه کشید. خدایا، کی فکرشو میکرد بعد از دعوامون در امروز بعد از ظهر

بدون داشتن سکس؟؟؟ شه؟؟ اینقدر ریلکس ب  

بروش خیمه زدم. وقتی که سینه هام به صورتش مالیده شدن زیر لب سپاس گذار گفت :   

 " هووووم "

جلوی نیاز شدید و وسوسه انگیزم رو برای لرزوندن شونه هام گرفتم ، در پوش سینک رو برداشتم و 

به سمت لگنم و بعد پشتم حرکت کردن. با نارضایتی برای همین آب داخل سینک خالی شد . دستاش 

 ساختگی گفتم :

 " کمک دست مالی کردن نباشه "

 گفت :

یادت نره که من ک ر ام "  "   

چشماش رو در حالی که دستاش پایین روی باسنم کشیده شدن و بعد شروع کرد و دامنم رو به باال 

. از بازی آرایشگری لذت میبردم. نیشش باز شد  فرستاد، بسته نگه داشته بود . به دستش ضربه ای زدم

، یه نیش باز پت و پهن پسرونه ، مثل اینکه مچش رو در حین انجام کاری ممنوعه، که بهش پنهونی 

 افتخار میکنه، گرفته باشم. 

دوباره دستم رو برای لیوان دراز کردم ، این سری از آب داخل سینک کناری استفاده کردم تا کامال دقیق 

پشت من نگه داشته بود ،  ده روش بودم ، و اونم دستاش روشامپو رو از موهاش بشورم. همچنان خم ش
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انگشتاش ضرب گرفته بودن و به اطراف ، باال و پایین ... و جلو و عقب حرکت میکردن. هوووم... پیچ 

 و تاب خوردم . کوتاه و تو گلویی غرید .

 " بفرما . کامال شسته شد"

 گفت :

"" خوبه   

انگشتاش روی باسنم محکم شدن و یکدفعه نشست، آب از موهای خیسش بروی بدنش چکه میکرد . منو 

پایین به آغوشش کشید ، دستاش از روی باسنم به سمت باال پشت گردنم و به چونه ام اومدن و محکم سر 

ای خل موهم دانفسم از سورپرایز منقطع شد و لباش روی لبام قرار گرفتن. انگشتاجام نگه ام داشت. 

ن، و در حالی که بوسه اش رو آب از موهاش روی دستام سرازیر بود قطره های خیسش چنگ شدن ،

عمیق تر میکرد موهاش صورتم رو خیس کردن. دستش از چونه ام به سمت پایین و دکمه باالی بلوزم 

 رسید. 

ممکن بکنم، و ما میتونیم " دیگه آرایشگری بسه. من میخوام تو رو به هر روش وحشیانه ممکن و غیر 

م. تو تصمیم بگیر"رو همینجا و یا تو اتاق خواب انجام بدیاین کا  

رق میزدن ، داغ و پر از حس تعهد . از موهاش قطره های آب روی جفتمون ریخته چشمای کریستین ب

. دهنم خشک شد. در حالی که منو تو آغوشش نگه داشته بود پرسید :میشد  

ستازیا؟ " " کجا انجام بدیم آنا  

 جواب دادم :

 " تو خیسی " 

یکدفعه سرش رو خم کرد ، موهای خیسش رو به جلوی بلوزم مالوند. جیغ کشیدم و سعی کردم از دستش 

 فرار کنم . حلقه دستاش رو دورم محکمتر کرد. زیر لب گفت :

 " اوه نه نمیری عزیزم " 

بودم.  2011میکرد و منم خانم بلوز خیس وقتی که سرش رو بلند کرد با نیش باز هرزه گونه اش نگام 

 باال تنه ام خیس شده و کامال از زیر لباس مشخصه. من خیسم.... در همه جا.
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 زیر لب گفت :

 " منظره اش رو دوست دارم " 

 و پایین خم شد ، بینیش رو دور نوک سینه ام چرخوند. به خودم پیچیدم. 

 " جوابمو بده آنا. اینجا یا اتاق خواب؟  " 

راسیمه زمزمه کردم : س  

 " همینجا" 

 مو کوتاه کردن بره به جهنم.... بعدا انجامش میدم. 

پر از تعهدات هرزه وار و افسار گسیخته  ،آروم لبخند زد ، لباش به لبخندی احساس بر انگیز کج شدن

 بودن.  زیر لب گفت :

 " انتخاب خوبیه خانم گری"

شد ، دامنم رو بروی چونه ام رو رها کرد و دستش به سمت زانو پایین رفت ، آروم بروی پام باال کشیده 

داد ، باعث میشد مور مورم بشه. لباش بوسه های نرمی کنار گوشم در خط فکم میزدن.  پوستم باال 

 زمزمه کرد :

 " اوه ، من با تو چی کار کنم ؟ "

بلندم مکث کردن . گفت : ی ساقانگشتاش در باالی جوراب ها  

 " اینارو دوست دارم " 

یک انگشتش رو در زیر لبه جورابم فرستاد و پوستم رو لمس کرد و تا کشاله رونم کشید. نفسم منقطع شد 

تو گلویی و آروم ناله کرد  : و دوباره تو آغوشش به خودم پیچیدم.  

میخوام که تو ثابت بمونی " ،بکنم یبه هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن ور " اگر قراره من تو  

 " مجبورم کن " 
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و منو با  یز نفس گرفت ، چشماش رو باریکبه چالش کشوندمش، صدام نرم و نفس زنون بود. کریستین ت

کرد. ای داغ و چشمای نیمه باز نگاه  چهره  

 " اوه خانم گری، تو فقط الزمه که در خواست کنی"

رتم حرکت کرد :دستش از جوراب ساق بلندم به سمت شو  

 " بیا تو رو از شر این خالص کنیم " 

از دندوناش وقتی که اینکارو کردم آروم کشیدش و منم جابجا شدم تا کمکش کنم. نفسش رو هیس وار 

 بیرون فرستاد. غرید :

 " ثابت بمون " 

 لبام رو آویزون کردم :

 " دارم کمک میکنم " 

غرید : و اون نرم لب پایینم رو بین دندوناش گرفت.  

 " ثابت "

ون آوردش. دامنم رو باال داد برای همین به دور کمرم جمع شده یرشورتم رو از پاهام پایین فرستاد و ب

 باقی موند، جفت دستاش رو به سمت کمرم برد و بلندم کرد. هنوز شورتم دستش بود. دستور داد :

 " بشین ، پاهات دو طرف من باز باشن " 

ه بود. جابجا شدم ، با پاهای باز به دو طرف بدنش ایستادم و تحریک آمیز بهم نافذ و سخت خیره شد

 نگاش کردم. یاال پنجاه! اخطار داد :

 " خانم گری ، داری منو تحریک میکنی؟ " 

 بهم نگاه میکرد ، لوده وار ولی در عین حال بر انگیخته شده. مخلوط وسوسه انگیزی هست. 

ی؟ " " آره. چی کار میخوای در موردش بکن  
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با لذتی شهوانی روشن شدن. و من آلت تحریک شده اش رو در  ،کردم شچشماش از چالشی که دعوت

 زیر خودم حس کردم. 

 " دستات رو پشتت بهم بچسبون " 

بست. سرزنشش  دیگهمه ن مچ دستام اونا رو با شورتم بهیداوه! مطیعانه اطاعت کردم و اونم بدون د

 کردم :

 " با شورتم؟ آقای گری، تو هیچ حس شرمندگی نداری" 

خودتم اینو میدونی "  م گری . با این حال" نه جایی که پای تو وسط باشه خان  

برای همین من کمی عقب تر از  ،نگاهش داغ و نافذ بود.  دستاش رو دور کمرم گذاشت ، جابجام کرد

اش میریختن. میخوام که به جلو خم بشم و هر  و سینه . قطره های آب همچنان بروی گردن آغوش نشستم

م دشوار تره. کریستین جفت رون قطره آب رو از روی بدنش لیس بزنم ، ولی این کار االن که بسته شد

کرد و  شونو بازتر ام برد. آروم بهشون فشار آوردهام رو نوازش کرد و دستاش رو به دو طرف زانو ه

. انگشتاش به سمت دکمه های منو در موقعیتی مناسب گذاشت ، پاهای خودش رو هم از هم فاصله داد

 انتهایی بلوزم رفتن . گفت :

 " فکر نمیکنم که به این نیازی داشته باشیم " 

کرد ، چشماش قفل چشمام بودن. چشماش  به بدنم چسبیدهدکمه های بلوز خیس شده و شروع به باز کردن 

داد. ین کار رو با مکث و تامل انجام یره تر شدن و کامال اتیره و ت ،وقتی که کارش رو به اتمام میرسوند

ضربان قلبم باال رفت و نفسام سطحی شدن. نمیتونم باور کنم.....اون عمال منو لمس نکرده. و من اینطور 

ماده . میخوام به خودم بپیچم. بلوز مرطوب ر داغ ، اینقدر مشتاق چیزی.... و آاحساس میکنم.... اینقد

و صورتم رو با انگشتاش نوازش کرد.  ا کرد و از جفت دستاش استفادهو باز شده رهخیس شده ام ر

 شصت دستش بروی لب پایینم کشیده شد. یکدفعه شصتش رو داخل دهنم فرو برد. زمزمه وار دستور داد:

 " بمکش" 
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بروی واژه اِس1 تاکید کرد. دهنم رو دور انگشتش بستم و دقیقا همون کارو انجام دادم. اوه.... من این 

چی دیگه دوست دارم بمکم؟؟ عضالت داخل شکمم از فکرش بازی رو دوست دارم. اون خوشمزه ست. 

از هم باز  ،م گازش گرفتمورنام به شصت دستش خراشیده شدن و آمنقبض شدن. لباش وقتی که دندو

 شدن. 

ناله کرد و آروم شصتش رو از دهنم بیرون آورد و پایین به سمت چونه ام ، گلوم و بروی جناغ سینه ام 

 کشید. اونو داخل سوتینم قالب کرد و سوتینم رو پایین کشید و سینه ام رو آزاد کرد. 

ه میشد نگاه کریستین به هیچ عنوان ازم گرفته نمیشد. اون هر واکنش منو از لمسش که در من فراخوند

نگاه میکرد و منم نگاش میکردم. این هاته. تحلیل برنده ست . سلطه گرانه ست.  من عاشقشم. همین کار 

و هر رو با دست دیگه اش هم انجام داد برای همین جفت سینه هام رها شدن و اونا رو نرم قاب گرفت 

ت میکرد برای همین در ام کشید ، آروم میچرخوند ، هر کدوم رو اذیشصت دستش رو بروی نوک سینه 

زیر لمس ماهرش سخت و بلند شدن. سعی میکردم ، واقعا سعی میکردم که تکون نخورم ولی نوک سینه 

برای همین ناله کردم و سرم رو به عقب فرستادم ، چشمام رو بستم  ،هام وصل هستن هام به کشاله رون

 و خودم رو تسلیم شکنجه شیریِن شیرینش کردم. 

 " هییش"

شکنجه گر اش  ل یکنواخت و ثابت انگشتان بدجنس ومخالف عم ،لجویانه و ترحم آمیز کریستینصدای د

 بود. 

 " ثابت عزیزم، ثابت " 

سمت پشتم و باال دور گردنم رفت و باز و گسترده شد. جلو خم شد ، و دستش سینه ام رو رها کرد و  هی

خیسش قلقلکم میدادن. در همون زمان سینه تنها مونده ام رو به دهن گرفت و محکم مکید ، موهای 

ه ام رو با شصت و انگشت نشصت دستش از نوازش نوک سینه اش دست برداشت و بجاش نوک سی

 اشاره اش گرفت و کشید و آروم پیچوند. 

 " آه! کریستین! " 

                                                             
 suck حرف انگلیسیش  1
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ناله کردم و به سمت جلو و آغوشش خودم رو هل دادم . ولی اون کارش رو متوقف نکرد. عمل آروم 

تیره و تاری تغییر کرد  و ادامه داد. و بدن من وقتی که لذت به حسیاذیت کننده اش ر حانه ، دردناکِ تفری

 در حال سوختن بود. زاری کردم :

 " کریستین خواهش میکنم " 

 " هووووم "

 هوم آرومی از قفسه سینه اش بلند شد :

 " میخوام اینجوری ارضا شی"

احت پیدا کرد و مثل این بود کمی مهلت استر ،و نوازش میدادنوقتی که کلماتش پوستم ر ،نوک سینه ام

صدا بزنه. وقتی که دوباره به  ،که فقط اون میشناسش ،چیزی رو از اعماق و تاریکترین بخش ذهنم که یه

کارش برگشت و این سری با دندوناش بود ، لذتش عمال تحمل ناپذیر شد. بلند ناله میکردم ، تو بغلش به 

بی فایده ، سعی میکردم که تمامی مالش و تماس گرانبها رو در مقابل نفساش بدست بیارم.  خودم میپیچیدم

رق در این روزی لمسش بودم ، ولی غرق شدم ، غبه شورت دور مچ دستم فشار وارد میکردم، در آ

 احساسات گول زننده... 

 زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم"

 میکرد، از گردنم به پایین به سمت پاهام ، تا نوک انگشتان پاهامالتماس میکردم و لذت در درونم پرواز 

، همگی رو در راه خودش منقبض میکرد. ناله کرد : میرفت  

روزی من اونا رو هم میکنم "  " تو سینه های فوق العاده زیبایی داری آنا . یک  

که سینه ام رو میمکید  این دیگه چه معنی داشت؟؟؟ چشمام رو باز کردم ، کپ کرده و سردرگم در حالی

من دیگه بلوز مرطوب و خیسم رو حس نمیکنم ، یا . پوستم در زیر لمس اون آواز میخوندنگاش کردم ، 

و لذت بخش در اعماق وجودم ، داغ و آروم  م،موهای خیس اونو.... هیچی رو به غیر سوختن حس نمیکن

از ذهنم تبخیر شدن .... آماده میشد ،  ،ردشد و پیچ میخومیوقتی که بدنم منقبض  مو تمام افکار میسوخت
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نزدیک میشد ... برای رها شدن سوراخم میکرد. ولی کریستین متوقف نمیشد ... اذیت میکرد ، میکشید، 

ی میکرد. من میخوام... من میخوام....شمنو وح  

 نفس گرفت :

 " رها کن "

اون عمل شکنجه آمیز شیرینش رو و و این کارو کردم ، بلند ، ارگاسم بدنم رو به رعشه انداخت.  

وقتی که بدنم مارپیچ وار از اوجی که رسیده بودم  ،متوقف کرد و دستاش رو دورم حلقه و منو به بدنش

 فرو میافتاد ، به خودش چسبوند . 

 " خدایا ، من عاشق دیدن ارضا شدن توام " 

 صداش پر از حس شگفتی بود. 

 " اون خیلی.... " 

شدم. کلمات از ذهنم خارج   

 " میدونم "

به جلو خم شد و بوسیدم ، دستش همچنان پشت گردنم بود ، سرم رو نگه داشته و کج کرده تا بتونه عمیقا 

 منو ببوسه.... با عشق ، با احترام. 

 در بوسه هاش غرق شدم. 

 خودشو عقب کشید تا نفس بگیره، چشماش به رنگ طوفان های مناطق استوایی شده بودن. زیر لب گفت:

 " حاال میخوام تو رو محکم بکنم "

کرد و به سمت زانو هاش عقب برد و با دست راستش دکمه کمر  مبلند گندش بزنن... کمرم رو گرفت،

ن کشیده میشدن ، در لبه ،شلوار سورمه ایش رو باز کرد . انگشتای دست چپش بروی رونم باال و پایی

ا رو در روی هم بودیم و من ناتوان ، بسته شده با منو نافد نگاه میکرد. م ،جوراب ساق بلندم مکث کرد

سوتین و شورتم بودم و این باید یکی از صمیمانه ترین زمان هایی باشه که ما با هم داشتیم.... من در 

باری کنم ولی در  اعث میشه احساس تخس بودن و بی بندبغلش نشستم ، به چشمای خاکستریش خیره ام. ب
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ده ایم.... من اصال شرمنده و خجالت زده نیستم . این کریستینه، شوهرم ، عین حال بسیار به هم وصل ش

 عشقم ، سلطه گر خود بزرگ بینم ، پنجاهم ..... عشق زندگیم . 

ریشخند زد . خشک شد.  ،زیپ شلوارش رو باز کرد و دهن من وقتی که آلت تحریک شده اش آزاد شد

 زمزمه کرد :

 " دوست داری؟ " 

گفتم :سپاس گزار زیر لب   

 " هووووم " 

دستش رو دورش گرفت و باال و پایین حرکتش داد .... اوه خدای.... از زیر مژه هام به چشماش نگاه 

 کردم. لعنتی ، اون خیلی سکسیه. 

تو گاز میگیری خانم گری"" داری لب  

 " این بخاطر اینه که من گرسنه ام "

 " گرسنه ای؟ "

کمی گشاد شدن. دهنش سورپرایز شده باز موند و چشماش   

 " هووووم.... "

س زدم. لبخندی اسرار آمیز بهم زد و در حالی که عمل نوازش کردن خودش موافقت کردم و لبام رو لی

، ت میده داره به خودش لذلب پایینش رو گاز گرفت. چرا دیدن منظره شوهرت که  ،رو ادامه میداد

 تحریک آمیزه؟؟ 

و میخوردی " " متوجه ام. تو بهتر میبود که شامت ر  

و خرده گرانه بود. ، صداش همزمان ریشخند کنان   

 " ولی شاید من بتونم بهت لطفی بکنم"

 دستاش رو دور کمرم گذاشت و آروم گفت:
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 " بیاست " 

 و میدونم که میخواد چی کار کنه. بلند شدم ، پاهام دیگه نمیلرزیدن. 

 " زانو بزن "

جلو سُر  فکاشی کاری حموم زانو زدم. بروی صندلی کمی به طر همون کارو کردم و بروی زمینِ 

 خورد . در حالی که آلتش رو نگه داشته بود گفت :

 " منو ببوس"

بهش نگاه کردم، زبونش رو روی دندون باالش می کشید. تحریک کننده ست، دیدن حس خواستن در اون 

. به جلو خم شدم ، نگاهم به چشماش ، خواستن عریان اون برای من و دهنم ، خیلی تحریک کننده ست

بود ، سر آلت تحریک شده اش رو بوسیدم. دیدمش که تیز نفس گرفت و دندوناش رو بهم فشرد. یک 

دستش سرم رو گرفت و من زبونم رو سر آلتش کشیدم ، مزه قطره کوچیک از آبش رو چشیدم. هوووم... 

باز شد و من پایین اومدم و اونو وارد دهنم  اون خوشمزه ست . وقتی که نفسش منقطع شد ، دهنش بیشتر

 کردم و محکم مکیدم. 

 " آه..... "

هوا رو هیس وار از بین دندوناش بیرون فرستاد و لگنش رو به سمت باال متمایل کرد ، خودشو بیشتر 

 وارد دهنم میکرد. به هر حال من متوقف نشدم . دندونام رو پشت لبام پنهون کردم ، پایین و بعد باال

حرکت میکردم. جفت دستاش رو دور سرم قاب کرد ، انگشتاش رو داخل موهام فرو برد و آروم خودشو 

داخل و بیرون تو دهنم حرکت میداد ، نفساش تند و خشن تر شدن . زبونم رو دور سر آلتش میچرخوندم 

اون.  حرکت و دوباره داخل دهنم میفرستادم ، دقیقا با ریتم و هماهنگ با  

آنا " " خدایا ،   

ه کشید و چشماش رو محکم بست . غرق شده بود و این سرمست کنندهست، پاسخش به من. من.... آ

. و خیلی آروم لبام رو از دندونام ضمیر درونم میتونست آسکاال رو نورانی کنه ، اون هیجان زده و شادِ 

 کنار دادم برای همین فقط دندونام بودن. 

 " آه! "
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و خم شد و گرفتم و بعد به آغوشش کشیدم. غرید :کریستین متوقف شد . به جل  

 " بسه "

سرم خم شد ، دستام رو از بند شورتم رها کرد. مچ دستام رو پیچ و تاب دادم ، از زیر مژه هام  تبه پش

و متوجه شدم ، نگاه کردم.  ننگاه میکرد ،ت و نیازکشیده شده ای که بهم با عشق و لذ به چشمای در هم

خوام اونو به هر روش وحشیانه ممکن و غیر ممکن بکنم. من اونو شدیدا میخوام. که این منم که می

میخوام ببینم در زیر بدنم چطور ارضا میشه. آلت تحریک شده اش رو گرفتم و به یک طرف کج شدم . 

ادم و داخل نرم خودم رو بروش قرار ددست دیگه ام رو روی شونه اش گذاشتم و خیلی آروم و 

تو گلوی وحشیانه ای از اعماق گلوش آزاد شد و دستاش رو دراز کرد و بلوزم رو در  فرستادمش. صدای

 آورد و اجازه داد روی زمین بیوفته. دستاش به سمت لگنم حرکت کردن . با صدای خشن شده ای گفت :

 " ثابت باش " 

تاش پوستم رو سوراخ میکردن:سد  

لذت ببرم " طعم لذتش رو جذب کنم. از تو  " خواهش میکنم ، بزار  

رتم رو نوازش کرد ، رون من خیلی احساس خوبی داره . صومتوقف شدم. اوه خدای..... بودن اون د

فت از هم فاصله گرفتن. در زیر من تکون خورد رچشماش گشاد و وحشی شدن ، لباش وقتی که نفس میگ

 و من ناله کردم و چشمام رو بستم. زمزمه کرد :

 " اینجا مکان مورد عالقه ی منه. درون تو باشم. درون زنم " 

اوه لعنتی. کریستین . نتونستم مقاومت کنم. انگشتام وارد موهای خیسش شدن ، لبام در جستجوی اون 

باال پایین حرکت میکردم ، اونو میچشیدم ، اونم  ،بودن و شروع به حرکت کردم. بروی نوک انگشتای پام

هنم رو مورد در پشتم بودن و زبونش حریصانه د ناله میکرد و دستاش در موهام و منو میچشید. بلند

بعد از تموم دعوا و بحثی  میگرفت. ،دادممیتاخت و تاز قرار داده ، تمام چیزی رو که من داوطلبانه ارائه 

رو خواهیم  که داشتیم ، کالفگیم از دست اون ، اون از دست من ... ما هنوز این رو داریم. ما همیشه این

هست. دستاش به سمت پشتم حرکت کردن ، دارم ، این عمال از پا در آورند داشت. من خیلی اونو دوست

منو کنترل میکرد ، باال و پایین حرکتم میداد، دوباره و دوباره ، با سرعت خودش ... سرعت داغ و 

ناله میکردم : ،وقتی که کامال در حسش غرق شده بودم ،یکنواخت خودش.  ناتوان تو دهنش  
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 " آه " 

 هیس وار گفت :

 " آره، آره آنا " 

 و من صورتش رو بوسه باران کردم ، چونه اش ، فکش ، گردنش .. نفس گرفت :

 " عزیزم " 

 دوباره دهنم رو به کام گرفت. 

قت میمونم"کریستین من عاشقتم. من همیشه عاش " اوه  

بی نفسم ، میخوام که اینو بدونه ، میخوام که از این موضوع،  بعد از دعوای خواسته های امروزمون با 

هم ، مطمئن باشه . بلند ناله میکرد و وقتی که با صدای زاری غم انگیزی به اوج خودش رسید ، دستاش 

ه لبه هل بده . دستام رو دور رو دورم محکم حلقه کرد. و این کافیه... کافیه که منو دوباره یکبار دیگه ب

سرش حلقه کردم و خودم رو رها و بدورش اومدم ، اشک در چشمام شکوفه زد بخاطر اینکه من خیلی 

 دوستش دارم. 

 

 

 

 کریستین زمزمه کرد :

 " هی "

 چونه ام رو به عقب هل داد و منو دلواپس نگاه کرد:

 " چرا گریه میکنی؟ من بهت آسیب زدم ؟ " 

گفتم :اطمینان بخش   

 " نه "
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مهربانانه با شصتش پاک کرد  ،موهام رو از روی صورتم کنار زد ، رد اشک طوالنی روی صورتم رو

 و لبام رو بوسید. هنوز داخلم بود. جابجا شد و وقتی که خودش رو بیرون کشید کمی لرزیدم. 

 " چی شده آنا ؟ بهم بگو " 

 بینیم رو باال کشیدم و زمزمه کردم :

 " فقط.... فقط گاهی اوقات از عشقی که به تو دارم تحت تاثیر قرار میگیرم " 

زد.   –فکر کنم  –بعد از چند لحظه کوتاه بهم لبخند خجالت زده اش رو ، اونی که مخصوص منه 

 زمزمه کرد :

 " تو هم همین تاثیر رو روی من داری" 

خش و گسترده شد. دوباره بوسیدم. لبخند زدم و در درونم لذتی به آرومی پ  

 " واقعا؟؟ "

 ریشخند زد :

 " میدونی که همینطوره " 

 " گاهی میدونم ، نه همیشه "

 زمزمه کرد :

 " مثل من در مورد تو خانم گری " 

م بوسه ای نرم و سبک مثل پر روی سینه اش زدم. بینیم رو به موهای قفسه سینه اش شد و آرونیشم باز 

نوازش میکرد و دستش رو روی پشتم میکشید. سوتینم رو باز کرد و یک کشیدم. کریستین موهام رو 

بندش رو از بازوم پایین فرستاد جابجا شدم و بند دیگه رو هم از دستم در آورد و سوتین رو روی زمین 

 انداخت. قدر دان زیر لب گفت :

 " هوووم. پوست در مقابل پوست " 

سید و بینیش رو تا گوشم روی پوستم کشید : بو وونه ام رشو دوباره منو تو آغوشش گرفت.   
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 " تو عطر بهشتی داری خانم گری " 

 " مثل تو آقای گری" 

ی دوباره بینیم رو بهش کشیدم و عطر کریستین رو به مشامم فرستادم ، عطری که با بوی سرمست کننده 

و خوشحال آروم . من میتونم همین طور گوله شده برای همیشه تو آغوشش بمونم و سکس آمیخته شده

برگشت به سر کار و دعوا کردن  ن چیزی هست که من بعد از یک روز کاملِ باشم. این دقیقا همو

نیاز دارم. این جایی هست که من میخوام باشم و با وجود کنترل گری ، خود بزرگ  ،عصبانیت و تحقیر

هام فرو برد و عمیق نفس این جایی هست که من بهش تعلق دارم. کریستین بینیش رو داخل مو ،بینی اون

گرفت. آهی خرسندانه کشیدم، لبخندش رو کنار خودم حس کردم. و ما در آغوش هم همینطور موندیم و 

 هیچی نمیگفتیم. 

 باالخره واقعیت مداخله کرد. 

 کریستین گفت :

 " دیر وقته " 

 انگشتاش مرتب پشتم رو نوازش میکردن. 

ن " " موهای تو هنوز نیاز به کوتاه شدن دار  

 تو گلو خندید : 

 " همینطوره خانم گری. انرژی اینو داری که کاری رو که شروع کردی تموم کنی؟ " 

 " برای تو آقای گری، هر چیزی " 

 دوباره قفسه سینه اش رو بوسیدم و بی میل ایستادم. لگنم رو گرفت  :

 " نرو"

منو چرخوند. بلند شد ، بعد دامنم رو در آورد ، گذاشت روی زمین بیوفته. دستش رو به سمتم دراز کرد 

، دستش رو گرفتم و از داخل دامنم بیرون قدم گذاشتم. حاال من تنها فقط جوراب های ساق بلندم به همراه 

 بند های مخصوصش تنمه. 
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 " تو االن  دیدنی هستی خانم گری" 

زد ، و به من کامال ارزیابانه نگاه کرد.  هست و دستاش رو به سینروی صندلی نش  

رخیدم . تحسین آمیز گفت :دو طرف بلند کردم و براش یک دور چدستام رو   

 " خدایا، من یه حرومزاده ی خوش شانسم " 

 " آره هستی" 

 نیشش باز شد  :

م پرت میشه و ما هیچ وقت به " پیراهن منو تنت کن و موهام روکوتاه کن. این شکلی باشی من حواس

 تخت نمیرسیم"

به سمت  رو نگاه میکنه. خرامان و با ناز نتونستم لبخندی در پاسخش نزنم. میدونم که هر حرکت من

رفتم. آروم خم شدم ، دستم رو دراز کردم ، پیراهنش رو برداشتم، ،جایی که کفشام و پیراهن اون بودن 

د شده بودن. زیپ شلوارش رو ردم . چشمای کریستین کمی گشاکبو اش کردم ....هوووم..... بعد تنم 

 بست و من رو دقیق و نافذ نگاه کرد :

 " این جدا یه نمایش روی صحنه ی1 خوبیه خانم گری" 

 معصومانه پرسیدم:

 " قیچی داری؟ " 

 پشت سر هم پلک زدم . با صدای خش دار و خس خس کنان گفت :

 " تو دفتر کارم " 

 " میرم بیارم " 

                                                             
 نمایش مخصوص کلوپ های شبانه 1
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به سمت اتاق کارش برم  ،قبل از اینکهترکش کردم ، به داخل اتاق خواب رفتم و شونه ام رو از دراور 

برداشتم. .وقتی که وارد راهرو اصلی شدم ، دیدم که در اتاق تیلور بازه. خانم جونز اون طرف در 

 ایستاده بود. ایستادم ، سر جام میخکوب شدم. 

د و بوسیدش. بهش شیرین لبخند میزد. بعد خم ش روی صورت خانم جونز میکشید و تیلور انگشتاش رو  

گندش بزنن!! تیلور و خانم جونز؟؟ حیرت زده خیره بودم....منظورم اینکه ، من فکر میکردم.... خب، 

یکجورایی مشکوک بودم. ولی کامال واضحه که اونا با هم ان !! احساس اینو داشتم که یه چشم چرونم ، 

تالش کردم که پاهام رو تکون بدم. با شتاب از نشیمن گذشتم و وارد اتاق کار کریستین شدم. چراغ رو  و

روشن کردم ، به سمت میزش رفتم. تیلور و خانم جونز..... واو!! گیجم... من همیشه فکر میکردم خانم 

از کردم و سریعا حواسم جونز از تیلور بزرگتره . اوه ، من باید متوجه این جریان بشم. کشو میز رو ب

ت تیر. گندش بزنن!! من فکرشو شد. کریستین اسلحه داره!!! یک هف توسط دیدن یه اسلحه تو کشو پرت

نمیکردم کریستین اسلحه داشته باشه . بیرون آوردمش ، بازش کردم و قسمت فشنگ هاش رو چک کردم 

کربن باشه. چرا کریستین یه اسلحه . کامال پر بود. ولی سبکه .... خیلی سبکه. باید از جنس فیبر 

بخواد؟؟ خدایا، امیدوارم که بلد باشه چطور ازش استفاده کنه. اخطار مداوم و همیشگی ری در مورد 

امی اون هیچ وقت شکست نمیخورن :ظاسلحه ها سریعا از ذهنم گذشت. آموزش های ن  

" دستته داری چی کار میکنی " اینا تو رو میکشن آنا. تو نیازه که بدونی وقتی که یه اسلحه گرم  

اسلحه رو سریعا سر جاش گذاشتم و قیچی رو پیدا کردم. شتاب زده برداشتمش ، به پیش کریستین با 

 عجله رفتم ، تو سرم صدای وز وز و همهمه بود. تیلور و خانم جونز......هفت تیر...... 

 در هنگام ورود به نشیمن به تیلور برخوردم. 

 " خانم گری ، عذر میخوام " 

سرخ شد. نسنجیده و شرمنده گفتم: نگاه کوتاهی به وضع پوشش من انداختصورت تیلور وقتی که   

لور، سالم..... اممم، من دارم موهای کریستین رو کوتاه میکنم ! " " امم، تی  

 عد سریعا بستش وا چیزی بگه ولی بتیلور هم مثل من شرمنده و خجالت زده بود. دهنش رو باز کرد ت

 خودش رو کنار کشید. رسمی گفت :
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 " بفرمایید خانم "

و فکر میکنم که من صورتم به رنگ ماشین سابق آاودیم شد ، ماشین مخصوص فرمان برداری. خدایا، 

 این میتونه از این شرم آور تر باشه؟؟ جویده و جویده گفتم :

 " ممنونم " 

ن اصال هیچ وقت به این واقعیت که ما اینجا تنها نیستیم عادت به سمت راهرو رفتم . گند !!! م شتابان

 میکنم؟؟ ننفس زنون خودم رو داخل حموم انداختم.

 " چی شده ؟ "

کریستین در مقابل آینه ایستاده بود و کفش های من دستش بود . تمامی لباس های پخش و پال شده ی من 

 االن مرتب و منظم در کنار سینک گذاشته شده بودن. 

 " با تیلور روبرو شدم " 

 " اوه" 

 کریستین اخم کرد :

 " اینطوری هم لباس پوشیدی" 

 اوه لعنتی! 

 " این تقصیر تیلور نبود "

 اخم کریستین شدید تر شد :

 " نه ، ولی بازم " 

 " من لباس پوشیدم "

 " به سختی" 

 " نمیدونم کدوممون بیشتر شرمنده شده بودیم، من یا اون " 

از تکنیک حواس پرت کردنم استفاده کردم :   
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 " میدونستی که تیلور و گیل ....خب، با هم هستن؟؟ " 

 کریستین خندید :

 " آره ، البته که میدونستم " 

 " و هیچ وقت به من نگفتی؟؟ " 

 " فکر میکردم که تو هم میدونی" 

 " نه " 

 " آنا، اونا بزرگسالن. اونا زیر یک سقف با هم زندگی میکنن. جفتشون تنهان. جفتشون جذابن " 

 قرمز شدم ، احساس حماقت میکردم که قبال متوجه این موضوع نشدم. 

 " خب ، اگر اینطوری حسابش میکنی..... من فقط فکر میکردم که گیل از تیلور بزرگتره " 

 " هست ، ولی نه زیاد " 

گم شده نگام میکرد :سردر  

انم های مسن تر رو دوست دارن... " " بعضی مردا خ  

بهش اخم کردم . توپیدم :یکدفعه ساکت شد و چشماش گشاد شدن.   

 " اینو می دونم " 

کریستین نادم و پشیمون دیده میشد. بهم مهربانانه لبخند زد . آره !! تکنیک حواس پرت کردنم کار کرد و 

ود آگاهم بهم چشم غره رفت : موفق شدم ! ذهن ناخ  

 ولی به چه قیمتی؟؟ 

 حاال موضوع ناگفتنی خانم رابینسون بروی ما خیمه زده. کریستین سرزنده گفت :

 " این بهم یه چیزی رو یاد آوری کرد" 

آویزوون و اخم های در هم گفتم : با لبای  
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 " چی؟ " 

 صندلی رو گرفتم و روبروی آینه قرارش دادم .دستور دادم :

 " بشین "

کرد ولی همون کاری رو که بهش گفتم انجام داد و نگاهی سرگرم شده و مهربون نگاه کریستین منو با 

کردم. کریستین ادامه  ،بروی صندلی نشست و تکیه داد. شروع به شونه کردن موهای تنها کمی مرطوبش

 داد :

ش بدیم و برای اونا در خونه جدید " من فکر کردم که ما میتونیم طبقه باالی گاراژ رو تبدیل و تغییر

 خونه ای درست کنیم. بعد شاید دختر تیلور هم بتونه زمان بیشتری رو با تیلور بمونه " 

 منو دقیق تو آینه نگاه میکرد .

 " چرا دخترش اینجا نمیمونه؟ " 

 " تیلور هیچ وقت از من در خواست نکرده " 

حال باید مودب رفتار کنیم "  " شاید بهتر باشه که خودت پیشنهاد بدی. به هر  

 پیشونی کریستین چین خورد :

 " بهش فکر نکرده بودم"

باشه که تیلور ازت درخواست نکرده. دخترش رو دیدی؟ "  ی" شاید همین دلیل  

 " آره. اون خیلی شیرینه. خیلی زیباست. من هزینه مدرسه و تحصیالتش رو میدم "

 اوه ! از شونه کردن موهاش متوقف شدم و بهش تو آینه خیره موندم . 

 " نمیدونستم " 

 شونه اش رو باال انداخت : 

" به نظر میاد حداقل کاری هست که میتونم انجام بدم. همچنین به این معنی هم هست که تیلور هیچ وقت 

 استعفا نخواهد داد " 
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کنه " " مطمئنم که اون دوست داره برای تو کار   

 کریستین مات به من خیره شد و بعد شونه اش رو باال انداخت : 

 " نمیدونم"

 " من فکر میکنم که تیلور خیلی به تو محبت و عالقه داره کریستین" 

شدن.میکریستین ازم برداشته ن بهش نگاهی انداختم. چشمایبه کار شونه کردنم برگشتم و   

 " اینطور فکر میکنی؟  " 

ه " " آره همینطور  

،انگار داشت  ای ی خرسندانهیش بیرون داد  ، با این وجود آواهوا رو استهزا آمیز حتی تحقیرانه از بین

ت ببره که کارکنانش ممکنه که اونو دوست داشته باشن. که پنهونی لذ  

 " خوبه. تو با جیا در مورد اتاق باالی گاراژ صحبت میکنی؟ " 

 " بله البته " 

نداشتم. ذهن  ،اسم اون زن میاومد ناراحتی رو که قبال موقع گفتندیگه اون احساس همیشگی آزردگی و 

ناخودآگاهم زیرکانه و خردمندانه سرش رو برام مثبت تکون داد . آره.... ما امروز کارمون رو خوب 

اره رم بر میدهر شو. االن دیگه اون زن دست از سانجام دادیم. ضمیر درونم نگاه پیروزمندانه ای داشت

 و باعث معذب شدنش نمیشه. 

 آماده بودم که موهای کریستین رو کوتاه کنم :

 " در موردش مطمئنی؟؟ آخرین فرصتت برای آزادیه " 

تو مجبوری"  ،" بدترین کارت رو انجام بده خانم گری. من مجبور نیستم که به خودم نگاه کنم  

 نیشم باز شد : 

ل روز رو بهت نگاه کنم " " کریستین ، من میتونم ک  

 رنجیده سرش رو به دو طرف تکون داد :
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 " این فقط یه چهره ی زیباست عزیزم " 

 " و در پس اون یه مرد خیلی زیبا "

 شقیقه اش رو بوسیدم  :

 " مرد من " 

 خجالت زده نیشش باز شد. 

گرفتم. شونه  ام انگشت میانی بین انگشت اشاره وبعد و  لند کردم ، به سمت باال شونهاولین دسته مو رو ب

رو داخل دهنم گذاشتم، قیچی رو برداشتم و واولین چیدن یک اینچی1 از درازی مو اش رو انجام دادم. 

کریستین چشماش رو بست و مثل یه تندیس نشست ، و خرسندانه در حالی که کارم رو ادامه میدادم آه 

کشید. گاه بیگاه چشماش رو باز میکرد و من میدیدم که من رو نافذ نگاه میکنه ، وقتی که کارم رو انجام 

س پرت کنه. این بابت سپاس گزارم. لمس اون خیلی.... حوااز میدادم منو لمس نمیکرد و   

دقیقه بعد  کارم تموم شد.  15  

 " تموم شد "

اش هنوز سکسی و شل و نرم هاز نتیجه اش راضی و خرسندم ، اون مثل همیشه هات دیده میشه، مو

ت بخشی ودش تو آینه نگاه کرد ، به طرز لذبودن....فقط کمی کوتاه تر شده بودن. کریستین به خ

 سورپرایز دیده میشد. نیشش باز شد :

 " کارت عالیه خانم گری" 

سرش رو به دو طرف چرخوند و نگاه کرد و دستاش رو دور من پیچوند. منو به آغوش کشید و شکمم 

 رو بوسید و بینیش رو بهم مالوند. گفت :

 " ممنونم " 

 " باعث خوشحالیمه " 

 خم شدم و کوتاه بوسیدمش. 

                                                             
 هر اینچ 2.5 سانتیمتر 1
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 " دیر وقته . تخت"

 تفریحانه در باسنم زد. 

اید اینجارو تمیز کنم " " آه! من ب  

به ذهنش خطور نکرده ای قضیه مو در تموم کف حموم پخش شده بود. کریستین اخم کرد انگار که اصال 

 بود:

 " باشه ، من میرم جارو رو بیارم " 

 محتاطانه ادامه داد :

 " نمیخوام که تو با کمبود لباسی که که داری باعث شرمندگی کارکنان بشی "

 معصومانه پرسیدم : 

 " میدونی جارو کجاست؟ " 

 در وسط راه یکهو ایستاد:

 " امممم..... نه " 

 بلند خندیدم : 

 " من میرم بیارم " 

 

 

 

وقتی که روی تخت رفتم و منتظر کریستین شدم تا بهم ملحق بشه ، با خودم فکر کردم که یک روز 

شه. من قبلش خیلی از دستش عصبانی بودم و اونم از دست من. من بچطور میتونه اینقدر متفاوت تموم 

چطور میتونم با این جریان مزخرف اداره کردن کمپانی کنار بیام؟؟ من هیچ عالقه ای به اداره کردن 

کمپانی خودم ندارم. من کریستین نیستم. من نیازه که قبل از وقوع این جریان جلوش رو بگیرم. شاید بهتر 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 303  
 

کلمه نجات داشته باشم . برای  ،واقعی که اون بیش از حد سلطه گر و ارباب منش میشهباشه برای م

باشه. فکرش برام بسیار  «عوضی»زمانی که عوضی میشه. ریز خندیدم. شاید کلمه نجاتش بهتره که 

 جذاب بود. کریستین در حالی که کنارم تو تخت می اومد و فقط شلوار راحتیش تنش بود گفت :

 " چیه؟ " 

 " هیچی. فقط یه ایده بود " 

 " چه ایده ای؟ " 

 کنارم دراز کشید. این به هیچ جایی نمیرسه. 

من فکر نمیکنم که بخوام یه کمپانی رو اداره کنم "  " کریستین،  

و بهم به سمت پایین خیره شد  :روی یک آرنجش بلند   

 " چرا اینو میگی؟ " 

ی من جذاب بوده باشه " " بخاطر اینکه این چیزی نیست که هیچ وقت برا  

مند و الیقی آناستازیا " " تو فراتر از یک فرد توان  

ارم کتاب بخونم کریستین. اداره کردن یک کمپانی منو از این کار دور میکنه " د" من دوست   

 " تو میتونی خالق باشی" 

 اخم کردم. اضافه کرد :

در اختیار و تحت فرمانت هست. ،راد با استعداد " میبینی، اداره کردن یه کمپانی تماما در مورد داشتن اف

اگر این جایی هست که استعداد و عالقه مندی تو درش قرار داره ، پس تو یه کمپانی تشکیل میدی و 

کنی. اونو یه کار خارج از تواناییت نبیین آناستازیا. تو بسیار زن  ازمان دهی اش میکنی تا اونو ممکنس

اگر فکر و ذهنت رو روش قرار  ،نم که تو میتونی هر کاری رو که بخوایالیق و توانمندی. من فکر میک

میتونی انجام بدی" ،بدی  

 واو!! چطور میتونه مطمئن باشه که من در این کار میتونم خوب باشم؟؟ 

 " من همینطور نگرانم که از من وقت زیادی رو بگیره" 
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 کریستین اخم کرد  . از اسلحه پنهونیم استفاده کردم:

 " وقتی که میتونم به تو اختصاصش بدم " 

 نگاهش تیره و شرور شد . سرگرم شده زیر لب گفت :

 " میدونم که داری چی کار میکنی" 

 لعنت بهت!!! تظاهر به بی گناهی کردم : 

 " چی؟ " 

" داری سعی میکنی که حواس من رو با این موضوع پرت کنی. همیشه این کارو میکنی. فقط ایده اش 

سرت بیرون نکن آنا. بهش فکر کن. این تموم چیزی هست که ازت درخواست میکنم " رو از   

خم شد و نجیبانه بوسیدم ، بعد شصت دستش رو بروی گونه ام کشید. این بحث قراره همچنان ادامه داشته 

هنم خطور کرد:رو که اخیرا امروز گفته بود به ذزدم و حرفی  باشه. بهش لبخند  

زت بپرسم ؟ " " میتونم یه چیزی ا  

 صدام نرم و دودل بود.

 " البته " 

ر من از دستت عصبانی ام بهتره که اونو تو تخت بیارمش . این چه معنی " امروز تو گفتی که اگ

 میداد؟" 

 ثابت شد:

 " فکر میکردی که چه منظوری دارم ؟ "  

 گندش بزنن! بهتره که بگم...

 " اینکه تو میخواستی من تو رو ببندم " 

 ابروهاش سورپرایز شده باال کشیده شدن :

 " امم..... نه. این منظور من نبوده " 
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 " اوه "

سورپرایز شدم. پرسید : ،توسط حس کوچیک و تیز نا امیدی  

 " تو می خوای که منو ببندی؟ "

 کامال دقیق چهره ی من رو خوند. به نظر شوکه شده بود. قرمز شدم :

 " خب.... "

 " آنا ، من .... " 

از چهره اش گذشت. هشیار شده زمزمه کردم : د ، و یه چیز تاریک و نا خوشانیدساکت ش  

 " کریستین "

جابجا شدم و برای همین به پهلو قرار گرفتم ، مثل خودش روی آرنجم بلند شدم. صورتش رو نوازش 

 کردم. چشماش گشاد شده و ترسیده بودن. سرش رو ناراحت به دو طرف تکون داد.

 لعنتی!! 

ی "ه تو چنین منظوری داشت" کریستین بس کن . این مشکلی نیست. من فکر کردم ک  

 دستم رو گرفت و روی قلب تپنده اش گذاشت.  لعنتی!! چی شده ؟؟؟ 

" مس تو میکنم چه احساسی در مورد لاگر که منو بسته باشی ، " آنا، من نمیدونم   

ادامه داد : یق رو اعتراف میکنه. چیز تاریک و عمیه  این کهپوست سرم سوخت. مثل   

 " این هنوز خیلی برام زوده "

صداش آروم و خش دار شده بود. لعنتی.... فقط یه سوال بود. و متوجه شدم که اون راه زیادی رو جلو 

اومده ولی هنوزم کلی راه در پیش رو داره. اوه ، پنجاه، پنجاه، پنجاه! آشفتگی قلبم رو به چنگ گرفت. 

شدم و اونم یخ زد ، ولی من بوسه ای کنج لباش زدم : خم بدنش بروی  

 " کریستین ، من ایده اشتباهی داشتم. خواهش میکنم نگران نباش. خواهش میکنم بهش فکر نکن "
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بوسیدمش. چشماش رو بست ، ناله ای کرد و واکنش نشون داد، منو به تشک میخکوب کرد ، دستاش 

شدیم.... دوباره در درون هم غرق شدیم. چونه ام رو گرفتن و زود جفتمون غرق   
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«فصل نهم »   

 

 

 

، یستین مثل پیچک دور من پیچیده وقتی که فردا صبحش قبل از زنگ زدن ساعت بیدار شدم ، دیدم کر

. و در طرفی از تخت که من رم، پاش بین پاهام قرار گرفتهسرش روی قفسه سینه ام ، دستش دور کم

ست خوابیده. همیشه همینطوره. اگر ما شب قبلش بحث و دعوایی کرده باشیم این سرانجامی ه ،ممیخواب

مخل آسایشم میشه.  میکنه و خر بهش میرسه ، پیچیده شده دورم ، گرممکه اون در آ  

اوه پنجاه.... اون در مواقعی بسیار نیازمنده. کی فکرشو میکرد؟ تصویر آشنای کریستین به عنوان یه 

هنم اومد. آروم، موهای کوتاه تر شده اش رو نوازش کردم ، و پسر بچه کوچیک، کثیف و مفلوک به ذ

. وقتی که داشت بیدار  نشمام رو مالقات کردشد. لرزید ، و چشمای خوابالودش چ ترحزن و اندوهم کم

 میشد چند بار پلک زد. 

 زیر لب گفت :

 " سالم "

 و لبخند زد . 

 " سالم " 

هووومی سپاس گزار تو گلویی  اونو دوست دارم. سینه ام رو با بینیش نوازش کرد و لبخند بیدار باِش  

آبیم کشیده شد. گفت : کشید. دستش از کمرم پایین رفت ، بروی پارچه لباس خواب سبز  

 " چه لقمه وسوسه انگیز و لذیذی هستی . ولی همون قدر که وسوسه انگیزی... "

 به ساعت نگاه کرد  :

 " من باید بلند شم"
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 خودش رو کش و قوس داد از روی من کنار رفت و بلند شد. 

کریستین در حال برهنه شدن به پشت دراز کشیدم ، دستام رو پشت سرم گذاشتم و از نمایش لذت بردم.... 

اون رو هم تغییر نمیدم. فوق العاده ست. من یک تار مو  برای دوش گرفتن بود. اون  

ت میبری خانم گری؟ " " از منظره لذ  

 ابروش رو طعنه آمیز برام باال انداخت .

 " یک منظره خیلی خوبه آقای گری " 

قریبا روی صورتم می افتاد ولی سریع نیشش باز شد و شلوار راحتیش رو به سمتم پرت کرد که ت

گرفتمش ، و مثل دختر بچه ها ریز خندیدم. با نیش باز بدجنسانه ای لحاف رو کنار زد ، یک زانوش رو 

بم باال روی تخت گذاشت ، مچ پاهام رو گرفت و منو به سمت خودش پایین کشید برای همین لباس خوا

ه های ریزی رو روی زانوم زد، روی رونم .... روی بدنم خزید ، بوسرفت . جیغ کشیدم و اونم 

 روی..... اوه .... کریستین !!  

 

 

 

 خانم جونز بهم خوشامد گفت :

 " صبح بخیر خانم گری"

با تیلور افتادم . وقتی که یک فنجون چایی بهم میداد  ندگی یاد قرار عاشقانه ی دیشبشقرمز شدم. با شرم

 پاسخ دادم:

 " صبح بخیر "

بروی صندلی بار آشپزخونه کنار شوهرم نشستم ، کسی که درخشان و پر طروات دیده میشد ، تازه دوش 

خاکستری ، کروات  –گرفته ،موهاش مرطوب ، پیراهن سفید اتو کشیده به همراه اون کروات نقره ای 

 مورد عالقه ام ، تنش هست. من خاطرات خاطره انگیز و محبت آمیزی با اون کروات دارم. 
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 کریستین پرسید :

 " حالت چطوره خانم گری؟ "

 چشماش گرم بودن . 

 " فکر میکنم که میدونی آقای گری" 

م به سمت باال نگاش کردم. ریشخند زد  . دستور داد :از زیر مژه ها  

 "  بخور. تو دیروز غذا نخوردی " 

 اوه ، پنجاه رئیس گونه!

" بخاطر اینکه تو عوضی بودی"    

زی رو تو سینک انداخت ، باعث شد از جام بپرم. کریستین به نظر به این صدا بی اعتنا خانم جونز یه چی

 بود. خانم جونز رو نادیده گرفت، به من خنثی خیره موند:

 " عوضی یا نه .... غذاتو بخور " 

نوجوون های بد عنق گفتم :  بحثی نباید کرد. مثللحن صداش جدی بود. باهاش هیچ   

ردار ، گرانوال بخور!  " " باشه ! قاشق رو ب  

و کمی از اون رو داخل سرییال خودم، به همراه یک مشت  مدستم رو به سمت ماست یونانی دراز کرد

 بلوبری ریختم.  به خانم جونز نگاه کردم و نگام رو شکار کرد. لبخند زدم و اونم در پاسخ لبخند 

زد. اون صبحانه من رو که در ماه عسل خورده بودم برام تهیه کرده  بهم رم مخصوص خودش روگ

 بود. 

  خر این هفته به نیویورک برم " " من شاید آ

 خبر کریستین افکارم رو مختل کرد. 

 " اوه " 

که شب رو باید بمونم. میخوام که تو هم باهام بیای" " به این معنیه   
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 " کریستین ، من مرخصی ندارم " 

انداخت. آه کشیدم : –اوه واقعا ، ولی من رئیسم –خیره ی بهم نگاه   

" میدونم که تو صاحب اون کمپانی هستی ولی من سه هفته از کارم دور بودم ، خواهش میکنم. چطور 

؟؟ من اینجا خوب میتونی توقع داشته باشی که من تجارتم رو اداره کنم در حالی که اصال باال سرش نباشم

ولی سوایر و رایان اینجا خواهند بود... "  ،ه تو تیلور رو با خودت ببریم کمیمونم. فکر میکن  

 صحبتم رو قطع کردم بخاطر اینکه کریستین با نیش باز نگام میکرد.  توپیدم :

 " چیه؟؟ " 

 گفت :

 " هیچی. فقط تو " 

 اخم کردم. داره بهم میخنده؟؟؟ بعد یک فکر ناخوشایند و زننده به ذهنم خطور کرد:

 " چطور به نیویورک میری؟ " 

 " هواپیمای شرکت . چرا؟ " 

 " فقط میخواستم بدونم که با چارلی تانگو میری یا نه " 

صدام آروم بود ، و لرزشی به سمت ستون مهره هام حرکت کرد. یاد آخرین باری که با هلیکوپترش 

جه شدم که خانم جونز هم سرجاش پرواز کرد افتادم. اون احتماال بدترین تجربه تو زندگی من بوده. متو

 یخ زد. سعی میکردم که فکرش رو از سرم بیرون کنم. 

" من با چارلی تانگو به نیویورک پرواز نمیکنم. اون چنین مسافتی رو نمیتونه بره. در ضمن اون از 

 پیش مهندس هایی که دارن تعمیرش میکنن تا دو هفته ی دیگه زودتر بر نمیگرده " 

گی خیالم بود و همینطور دونستن اینکه چارلی تانگو لبخندم بخشی اش بخاطر آسودخدارو شکر.... 

خراب و نابود شده حجم زیادی از فکر و زمان کریستین رو در این سه هفته اخیر به خودش مشغول 

 کرده. 

ولی.... "  ه" خب خوشحالم که اون تقریبا درست شد  
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بخواد باهاش پرواز کنه من چقدر مضطرب خواهم بود؟؟ ه که میتونم بهش بگم که دفعه دیگمکث کردم. 

 در حالی که املتش رو تموم میکرد پرسید :

 "  چی؟ " 

 شونه ام رو باال انداختم. عبوسانه تر پرسید :

 " آنا؟ " 

 " من فقط ..... میدونی، دفعه قبل که باهاش پرواز کردی .... من فکر کردم ، ما فکر کردیم ، تو .... " 

تموم کنم و چهره کریستین نرم شد:جمله ام رو نتونستم   

 " هی "

 با پشت انگشتاش صورتم رو نوازش کرد :

 " اون یه خرابکاری و کار شکنی بوده "

افکار تیره و تاری از چهره اش گذشت و برای لحظه ای با خودم فکر کردم که اون میدونه چه کسی 

 مسئول این قضیه ست. زیر لب گفتم :

مل کنم که تو رو از دست داده باشم " ح" من نمیتونم ت  

نفر بخاطر اون جریان اخراج شدن آنا. دوباره اتفاق نمیافته "  5"   

نفر؟؟ "  5"   

 سرش رو مثبت تکون داد. چهره اش جدی شده بود. گندش بزنن! و این بهم یادآوری کرد :

 " یه اسلحه تو کشو میز تو هست " 

اتهام زن من اخم کرد ، اگر چه که من منظورم به اون شکل از صحبت غیر مربوطم و احتماال لحن 

 نبود. باالخره گفت :

 " اون مال لیالست "

 " کامال پر شده است " 
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 اخمش عمیق تر شد :

 " چطوری می دونی؟ "

 " دیروز چکش کردم "

 بهم با ترشرویی اخم کرد :

نش رو زده باشی" " نمیخوام که تو با اسلحه ها کاری داشته باشی . امیدوارم که ضام  

 چند لحظه گیج شده بهش پلک زدم : 

 " کریستین هیچ ضامنی بروی هفت تیر نیست. تو هیچی در مورد اسلحه ها نمیدونی؟ " 

 چشماش گشاد شدن:

 " اممم.... نه "

تکون داد. گفت : پایین تیلور محتاطانه در درگاهی وروردی  سرفه کرد. کریستین سرش رو براش  

"  " ما باید بریم  

 ایستاد ، حواسش پرت بود ، کت طوسی اش رو پوشید ، به همراهش تا راهرو اصلی رفتم. 

اون اسلحه لیال رو داره. توسط این خبر گیج شده ام و با خودم کوتاه فکر کردم که چه اتفاقی برای لیال 

د. افتاده. اون هنوز در ..... کجا بود؟؟ شرق یه جایی ایالت نیو هامپشیر؟؟؟ یادم نمیا  

 کریستین گفت :

 " صبح بخیر تیلور" 

 " صبح بخیر آقای گری ، خانم گری "

تیلور سرش رو برای جفتمون پایین تکون داد ولی مواظب بود با من چشم تو چشم نشه. سپاس گزارم ،   

 یاد موقعیت کم لباسم وقتی که دیشب بهم برخورد کردیم افتادم. گفتم :

 " من برم دندونام رو مسواک بزنم " 

 کریستین همیشه قبل از صبحانه خوردن مسواک میزنه. نمیفهمم چرا....
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 " تو بهتره از تیلور بخوای که بهت آموزش بده چطوری شلیک کنی"

 در حالی که به سمت آسانسور میرفتیم اینو بهش گفتم. کریستین گیج شده به من نگاه کرد.خشک گفت :

 " واقعا؟؟ " 

 " آره "

و  کرده " آناستازیا ، من از اسلحه ها بیزارم. مامان من کلی قربانی که توسط اسلحه زخمی شدن درمان

بخیه زده و پدرم هم به شدت ضد اسلحه ست. من با باور ها و روش های اونا بزرگ شدم. من تو 

 واشنگتون از الیحه های کنترل حمل اسلحه حمایت میکنم "

تیلور اسلحه حمل میکنه؟ "  " اوه.  

 دهن کریستین باریک شد :

 " گاهی"

در حالی که کریستین منو به خارج از آسانسور در طبقه همکف هدایت میکرد پرسیدم :   

 " تو تائیدش نمیکنی؟ " 

منقبض شده گفت : با لبای  

و کنترلش داریم " گاه کامال متفاوتی رو در مورد حمل اسلحه ن" نه . بیا فقط بگیم که من و تیلور   

من نظرم با تیلوره. کریستین در ورودی برج رو برام باز کرد و من به سمت ماشین راه افتادم. از زمانی 

که متوجه شده چارلی تانگو یه خرابکاری بوده اجازه نداده من تا اِس آی پی تنها رانندگی کنم. سوایر 

میشدیم باز نگه داشته بود. یستین سوار الی که منو و کردلنشین لبخند زد ، در ماشین رو در ح  
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 " خواهش میکنم" 

 دستم رو به سمت دست کریستین دراز کردم و گرفتمش.

 " خواهش میکنی چی؟ " 

 " یاد بگیر چطور شلیک کنی" 

 بهم چشم غره رفت :

 " نه . بحث تمومه، آناستازیا " 

رنده ای بزنم ولی حرف بُ  از کردم تا یهر گرفته . دهنم رو بو من دوباره یه بچه ام که مورد سرزنش قرا

تصمیم گرفتم که روز کاریم رو با اخالق بد شروع نکنم. بجاش دستام رو به سینه زدم و نگاه اجمالی به 

 ی روبروش متمرکز شد انداختم. نگاهش رو گرفت و بروی جاده، که من رو از آینه نگاه میکرد  ،تیلور

 ولی سرش رو کمی به دو طرف، کامال واضح به حالت کالفگی، تکون داد. 

و خلق و خو ام  هوووم..... کریستین اون رو هم گاهی دیوونه میکنه. فکرش باعث شد که لبخند بزنم

از کریستین در حالی که به بیرون خیره بود پرسیدم :. کمی نجات پیدا کنه  

 " لیال کجاست؟ " 

 به من نگاه کرد :

 " بهت گفتم. اون در ایالت کنکتیکوت پیش پدر مادرشه"

 " چک کردی؟ به هر حال اونم موهای بلندی داره. ممکنه اون باشه که ماشین داج رو رانندگی میکرده " 

 " آره، چک کردم. اون در مدرسه ی هنِر ه مِدن ثبت نام کرده. این هفته شروع کرده "

 زمزمه کردم :

 " تو باهاش حرف زدی؟ "

دور چرخوند : تموم خون از صورتم رفت. کریستین از لحن صدام سرش رو یک  

فلن صحبت کرده " ،" نه  
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بررسی کرد. زیر لب آسوده خیال گفتم : ،صورتم رو برای دستیابی به نشونه ای از افکارم  

 " که اینطور"

 " چیه؟ " 

 " هیچی "

 کریستین آه کشید :

 " آنا، چی شده ؟ " 

داختم. نمیخوام که حسادت آزار دهنده ام رو قبول کنم.  کریستین ادامه داد :شونه ام رو باال ان  

" من هنوز هزینه هاش رو میپردازم. چک میکنم که اون در منطقه و اقلیم خودش بمونه. اون بهتره آنا. 

فلن اونو به یه متخصص روانپزشک در نیوهاون ارجاع داده و تمام گزارش های خیلی مثبت هستن. اون 

یشه به هنر عالقه داشته. برای همین... " هم  

ساکت شد ، هنوز چهره ام رو بررسی میکرد. و در اون زمان مشکوک شدم که اون هزینه کالس های 

هنر اون رو هم پرداخت میکنه. میخوام که بدونم؟؟ بهتره ازش بپرسم؟ منظورم این نیست که اون توانایی 

هد و وظیفه میکنه؟؟ آه کشیدم. بار و بنه و حواشی کریستین را اون احساس تعچپرداختش رو نداره ولی 

ی احماقانه اش  نصفه نیمه ی کالس بیولوژی و تالش و خواستهختی قابل مقایسه با برادلی کنت ،از به س

سمت سرم دراز کرد . زیر لب گفت : . کریستین دستاش رو بهبرای بوسیدن من، هست  

 " نگرانش نباش آناستازیا " 

طمینان بخشی رو انجام داد. میدونم که اون کاری رو که فکر میکنه درسته انجام میده. و فشار ا  

 

 

 

خالی بین جلساتم داشتم. وقتی که گوشیم رو برداشتم تا به کیت زنگ بزنم  در وسط روز من یک زمان

 متوجه شدم که یه ایمیل از کریستین دارم. 
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__________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: تعریف و تملق

9:54       2011،آگست، 23تاریخ:   

 به : آناستازیا گری 

 

 خانم گری

دم. تعریف شنیدن از طرف کارمندام چیز من سه تا تعریف از مدل موی جدید کوتاه شدم دریافت کر

 زیبا زن ا یه. باید بگم که وقتی که به دیشب فکر میکنم لبخند احماقانه ای روی صورتمه. تو حقیقتجدیدیه

فوق العاده و با استعدادی.  ،  

 و تماما مال منی. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

________________________ 

 

 با خوندن ایمیلش آب شدم. 

_________________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری
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 موضوع : سعی میکنم که تمرکز داشته باشم

10:48     2011،آگست،23تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 آقای گری

 من دارم سعی میکنم که کار کنم و نمیخوام توسط خاطرات شیرین حواسم پرت بشه. 

نم که من به صورت مرتب موهای ری رو کوتاه میکردم؟؟ هیچ فکرشو زمانش رسیده که اعتراف ک

 نمیکردم که این کار روزی آموزشی مفید و قابل استفاده ای باشه. 

ونی خودشو زیر نکسی که رد میکنه که حق قا ،، من مال تو ام و تو ، شوهر فوق سلطه گر من و آره

اعمال کنه، مال منه. ولی نگران نباش  ، که اجازه حمل اسلحه میدهسلطه ی الیحه و قانون حمل اسلحه

 بخاطر اینکه من ازت محافظت میکنم. همیشه. 

 

 آناساتازیا گری 

 مامور ویراستار اِس آس پی

______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع : آنی اوکلی1

10:53     2011، آگست،23تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

                                                             
 یک زن آمریکایی تیرانداز حرفه ای بوده که اولین مسابقه اش رو در سن 15 سالگی انجام داده. در سال 1926 فوت کرده 1
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 خانم گری

 خوشحالم که میبینم که با بخش آی تی صحبت کردی و اسمت رو عوض کردی ؛(

 من دیگه شبا در امنیت کامل در تختم میخوام و میدونم که زن هفت تیر کشم بغل دستم خوابیده. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل و دارای فوبیا از اسلحه ، شرکت هولدینگ گری

_________________________ 

 فوبیا از اسلحه؟ این دیگه چه معنی میده ؟1

_________________________ 

 

استازیا گریاز طرف: آن  

 موضوع : یه کلمه طوالنی

10:58     2011،آگست،23تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 آقای گری

 یکبار دیگه تو منو توسط مهارت زبان شناسیت متحیر کردی. 

لی هست و فکر میکنم که بدونی به چی اشاره میکنم. در واقع ، مهارت تو کُ   

                                                             
 از کلمه ای استفاده کرده بود که آنا معنیشو نمیدونست 1
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 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

__________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: نفس بریده!

11:01     2011،آگست،23تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

 داری با من الس میزنی؟؟ 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شوکه شده، شرکت هولدینگ گری

____________________ 

 

از طرف: آناستازیا گری   

که.... موضوع : ترجیح میدادی  

11:04     2011،آگست،23تاریخ :   
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 به: کریستین گری

 

 با فرد دیگه ای الس بزنم؟؟ 

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار شجاع اِس آی پی 

__________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: غرررررر...

11:09     2011،آگست،23تاریخ:   

 به: آناستازیا گری

 

 نه !! 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل انحصار طلب ، شرکت هولدینگ گری

______________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری
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 موضوع : واو...

11:14     2011،آگست،23تاریخ:   

 به : کریستین گری 

 

 داری به من غرش میکنی؟؟ چون این یکجورایی هاته. 

 

 آناستازیا گری

ور خوشایند( اِس آی پی) به ط به خود پیچیدنِ  مامور ویراستار در حالِ   

________________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع : مواظب باش

11:16      2011،آگست،23تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 باهام الس میزنی و بازی میکنی خانم گری؟؟ 

 شاید امروز بعد از ظهر بیام بهت سر بزنم. 

 

 کریستین گری

،شرکت هولدینگ گریمدیر عامل شهوت گرای   
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_____________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : اوه نه !

11:20     2011،آگست،23تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 من درست رفتار میکنم. نمیخوام که رئیس رئیس رئیسم سر کار روی من بیاد ؛( 

از کار بیکار کنه. حاال منو با کارام تنها بزار . رئیس رئیس رئیسم ممکنه منو   

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

&*%$&*&* موضوع :    

11:23     2011،آگست،23تاریخ :   

 به: آناستازیا گری
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باور کن، وقتی که میگم که کلی کارهای مختلف هست که همین االن دوست دارم با باسن تو بکنم . 

 اخراج کردن یکی از اون کارا نیست.1 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل و مرد عوضی ، شرکت هولدینگ گری

___________________ 

 جوابش باعث شد که ریز بخندم. 

___________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : برو!!

26ک11     2011،آگست،23تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 تو یه امپراطوری برای اداره کردن نداری؟؟ 

 از اذیت کردنم دست بردار. 

 زمان قرار مالقات بعدیم رسیده.

 من فکر میکردم که تو یه مرد سینه ای بودی  ...2

 به باسن من فکر کن ، و منم به مال تو فکر میکنم....

                                                             
 اصطالحی که آنا برای اخراج شدنش گفت کلمه باسن داشت . یعنی به صورت لغوی بگه رئیسم باسنم رو اخراج کنه 1
 اشاره به سکس دیشبشون 2
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X دوست دارم    

 

 آناستازیا گری 

ی پیمامور ویراستار االن خیس شده، اِس آ  

_____________________ 

 

 

 

 

زمانی که سوایر منو به سمت محل کارم میرسوند  ،در روز پنجشنبه نتونستم حال افسرده و دلمرده ام رو

ن م اینکه تنها یک ساعت هست که رفته ،بهتر کنم. سفر کاری کریستین به نیویورک اتفاق افتاده بود و با 

 دلم براش تنگ شده. کامپیوترم رو روشن کردم ، و یه ایمیل منتظر خودم دیدم. حال و هوام سریعا 

 باال کشیده و بهتر شد:

 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : دلم برات همین االنم تنگ شده 

4:32     2011،آگست ،25تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

انگیز بودی. تو امروز صبح تحسین بر  
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 زمانی که نیستم درست رفتار کن. 

 دوست دارم

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

____________________ 

 

اشتم که چند تا کوکتل با این اولین شبی خواهد بود که بعد از عروسیمون ما از هم جدا میخوابیم. قصد د

که بهش ایمیل بزنم ، اگر چه که اون هنوز تو م.... که بهم کمک کنه بخوابم. هوس کردم کیت بزن

 پروازه. 

_____________________ 

  

 از طرف : آناستازیا گری 

 موضوع : تو درست رفتار کن!

4:32    2011،آگست،25تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 وقتی که نشستی بهم خبر بده.... تا موقعی که بشینی من نگرانم. 

 و من درست رفتار میکنم.منظورم اینه که چقدر تو دردسر می افتم اگر که با کیت وقت بگذرونم؟؟ 

_______________________ 
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ی فکرشو میکرد از قهوه الته ام خوردم ، تعارفی که از طرف هانا بود. کایمیل رو فرستادم و یه جرعه 

امروز عصر با کیت بیرون میرم ، احساس اینو این حقیقت که من  مکه من از قهوه خوشم بیاد؟؟ علی رق

هزار پایی در مسیر شرقی  35میکنم که قطعه ای از وجودم گم شده. در این لحظه، یه جایی در ارتفاع 

پروازه. نمیدونستم که اینقدر احساس آشفتگی و ناراحتی ، فقط بخاطر اینکه حال در  ،به سمت نیویورک

م داشت. قطعا با گذر زمان من چنین حس از دست دادن و فقدان خواه ،ست و نیستشهکریستین در سفر 

 و سرگشتگی نخواهم داشت؟ آه عمیق و سنگینی کشیدم و به کارم برگشتم. 

پریشانه شروع به چک کردن ایمیل هام و بلک بریم برای دیدن پیامی کردم. اون  در زمان نهار ، روان

میخورم یا نه ولی من خیلی دلواپس بودم و بی حوصله  کجاست؟؟ سالم نشسته؟؟؟ هانا ازم پرسید که نهار

ولی من نیاز دارم که مطمئن بشم سالم رسیده.  ردم. میدونم که این غیر منطقیهردش ک  

 تلفن دفترم زنگ خورد و منو از جا پروند. 

 " آنا است..... گری " 

 " سالم "

ال در درونم جاری شد. صدای گرم کریستین رو به همراه ردی از لودگی شنیدم. آسودگی خی  

 " سالم " 

 نیشم تا بنا گوش باز شد :

 " پروازت چطور بود ؟ " 

 " طوالنی . با کیت میخوای چی کار کنی؟ " 

 اوه نه .... 

 " میریم بیرون که یه نوشیدنی سریع بخوریم " 

 کریستین هیچی نگفت . گفتم :

 " سوایر و یه خانم جدید به اسم پریسکات همراه ما هستن "

 سعی میکردم که آرومش کنم.
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 " فکر میکردم که کیت به خونه ی ما میاد "

 " اون میخواد که بره بیرون نوشیدنی بخوره "

 خواهش میکنم بزار برم بیرون !!! کریستین سنگین آه کشید . آروم گفت :

 " چرا به من نگفتی؟ " 

ردنگی زدم. به خودم اُ  خیلی آروم گفت .... ذهنا    

رایان ، سوایر و پریسکات رو در اینجا دارم. فقط یه نوشیدنی کوتاهه"  ،خوب میمونیم. من" کریستین ما   

 کریستین ثابت قدم ساکت موند، و میدونم که خوشحال نیست. 

 " من فقط از زمانی که با تو آشنا شدم چند بار کیت رو دیدم. خواهش میکنم. اون بهترین دوست منه "

 " آنا، من نمیخوام تو رو از دوستات جدا کنم ولی فکر میکردم که اون به آپارتمان ما میاد " 

 تسلیم شدم :

 " باشه، خونه میمونیم" 

 " فقط تا زمانی که این دیوونه مجنون از بیرون جمع بشه، خواهش میکنم " 

 کالفه شده گفتم : 

 " گفتم که باشه " 

بینیش تو تلفن بیرون داد : لخچشم غره رفتم. هوا رو نرم از دا  

ی به من چشم غره میری "" من همیشه میدونم که تو کِ   

 به دستگاه تلفن با ترشرویی نگاه کردم :

 " ببین، من متاسفم. نمیخواستم که تو رو نگران کنم. به کیت میگم " 

 نفس گرفت :

 " خوبه "
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 خیال راحتش کامال مشهود بود. از اینکه نگرانش کرده بودم احساس گناه میکردم. 

 " کجایی؟ " 

 " در باند فرودگاه جی اِف ِکی "  

 " اوه ، پس تازه نشستی " 

 " آره . تو ازم خواستی که تا نشستم بهت خبر بدم " 

 لبخند زدم. ذهن ناخودآگاهم با خیرگی نگام کرد : 

کاری رو که میگه انجام میده، انجامش میده . دیدی؟؟؟ اون همون  

 " خب آقای گری، خوشحالم که یکی از ما خیلی دقیق هست " 

 خندید:

ایی تو برای اغراق گویی هیچ حد و مرزی نداره. من با تو چی کار کنم؟ " ن" خانم گری، توا  

کنی" " مطمئنم که تو به انجام یه کار مبتکرانه فکر میکنی. معموال این کارو می  

 "  داری باهام الس میزنی ؟"

 " آره "

 نیش بازش رو حس کردم  :

" بهتره که برم. آنا ، لطفا همون کاری رو که بهت گفتم انجام بده . گروه امنیتی میدونن که دارن چی کار 

 میکنن "

 " بله کریستین ، انجام میدم "

 دوباره کالفه شده بودم. خدایا، باشه من پیامت رو گرفتم. 

بعدا بهت زنگ میزنم " فردا شب میبینمت."   

 " که منو چک کنی؟ " 
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 " آره "

 سرزنشش کردم :

 " اوه کریستین !!"

 " خاداحافظ خانم گری "

 " خداحافظ کریستین. دوست دارم " 

 تیز نفس گرفت :

 " و من تو رو، آنا "

 هیچ کدوممون گوشی رو قطع نکردیم.  زمزمه کردم :

 " قطع کن کریستین " 

و یه زورگوی کوچولوی مگه نه ؟ " " ت  

 " زورگوی کوچولوی توام " 

 نفس گرفت :

 " مال من . همون کاری رو که بهت گفته میشه انجام بده . گوشی رو قطع کن " 

 " بله آقا "

گوشی رو قطع کردم و احمقانه با نیش باز به تلفن نگاه کردم. چند لحظه بعد یه ایمیل در صندوق ایمیل 

شد.هام اضافه   

____________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : دست منقبض شده 
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)به وقت محلی( 13:42      2011،آگست،25تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

ت تلفن سرگرم کننده و شوخ بودی.تو مثل همیشه پش  

 جدی ام. همون کاری رو که بهت گفتم انجام بده. 

 من نیاز دارم که بدونم تو در امنیتی. 

 دوست دارم 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

________________________ 

 

. اون منو ناپدید کردهحقیقتا اون یه موجود زورگو هست. ولی یک تماس تلفنی گرفته و تموم نگرانی های 

ه. لحظاتی خودم رو در آغوش کشیدم. خدایا، من سالم رسیده و مثل همیشه با من مشاجره و غرولند کرد

،حواسم رو پرت کرد ، و منو به زمان حال برگردوند. این مرد رو دوست دارم. هانا به در تقه ای زد   

 

 

 

که شهر رو بترکونه. ماده ست مز تنش ، آکیت عالی دیده میشه. تو شلوار جین تنگ سفیدش و تاپ قر

در حال خوش و بش کردن بود. بلند گفت : ،رسیدم ر در پذیرش وقتی کهسرزنده با کل  
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 " آنا ! "

چنان بازو هام رو گرفته نگه ام داشت و نگام کیت ایش کشید. بعد با فاصله و همبه بغل مخصوص  ومن

 کرد. 

" تو مثل همسر یه فرد مقتدر دیده نمیشی؟ کی فکرشو میکرد ، آنا استیل کوچولو؟؟؟ تو خیلی..... پخته 

  دیده میشی "

نیشش باز بود. بهش چشم غره رفتم . پیراهن گشاد کرمی رنگ با کمربند سورمه ای و کفش های پاشنه 

 بلند سورمه ای پوشیده بودم. منم در مقابل بغلش کردم :

 " خیلی خوبه که میبینمت کیت " 

 " خب ، کجا بریم؟ " 

 " کریستین میخواد که ما به خونه برگردیم " 

" آه ، واقعا ؟؟ نمیتونیم جیم بشیم و بریم کافه زیگ زاگ و یه کوکتل سریع بزنیم؟ من برای خودمون میز 

 رزرو کرده بودم " 

 دهنم رو باز کردم تا اعتراض کنم. ناله کرد و لباش رو دلبرانه آویزون کرد :

 " خواهش میکنم " 

ل هیچ وقت لباشو آویزون نمیکنه. من واقعا باید این کارو از میا یاد گرفته باشه. اون به صورت نرما

مون خوش گذشته پیش که اونجا رفتیم خیلی به رم زیگ زاگ و کوکتل بزنم . ما دفعهدوست دارم که ب

رتمان کیت نزدیکه. بود ، و اونجا به آپا  

 انگشت اشاره ام رو باال آوردم و گفتم :

 " فقط یکی"

 نیشش باز شد :

" یکی "   
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که کنار پیاده رو پارک شده بود و سوایر در  ،حلقه کرد و به بیرون به سمت ماشیندستشو دور بازوم 

امنیتی هست همراهی  سامانتا پریسکات که عضو جدید گروهرفتیم. ما توسط خانم  ،کنارش ایستاده بود

آمریکایی ، با برخوردی کامال جدی و خشک. من هنوز خیلی باهاش گرم و -میشدیم. یه زن افریقایی

نشدم شاید بخاطر اینه که اون خیلی سرد و حرفه ای برخورد میکنه . خوبی و بدیش قطعا هنوز  یصمیم

وار لمشخص نیست ولی مثل باقی تیم ، اون توسط تیلور انتخاب شده. اون مثل سوایر لباس پوشیده و یه ش

 پارچه ای تیره رنگ تنشه. 

 " سوایر لطفا میشه ما رو به زیگ زاگ برسونی؟ " 

چرخید تا نگام کنه و میدونم که میخواد چیزی بگه. اون کامال مشخصه که دستورش رو بهش سوایر 

 دادن. تردید کرد. 

 " کافه زیگ زاگ . ما فقط یه نوشیدنی میخوریم " 

 به کیت کوتاه نگاهی انداختم و دیدم که با خیرگی به سوایر نگاه میکنه . مرد بیچاره ... 

 " بله خانم "

گفت :پریسکات یکدفعه   

 " آقای گری دستور دادن که به آپارتمان برگردیم " 

 " آقای گری اینجا نیست. زیگ زاگ لطفا " 

 سوایر نگاه یکطرفی به پریسکات ، کسی که خردمندانه جلوی زبونش رو گرفت ، انداخت و گفت :

 " خانم " 

. لبامو بهم فشار دادم و کیت به من کپ کرده ،انگار که باور نمیکنه چی دیده و چی شنیده نگاه میکرد

شونه ام رو باال انداختم. باشه ، من یه مقداری نسبت به قبل جسور تر و حاظر جواب تر شدم. کیت در 

 حالی که سوایر وارد ترافیک عصر شهر میشد، سرش رو پایین تکون داد . 

: همینطوری گفت  

 " میدونی گروه امنیتی اضافه شده، گریس و میا رو دیوونه کرده " 
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 احمقانه و سرگشته به کیت نگاه کردم. 

 " تو نمیدونستی؟ " 

 به نظر ناباور می اومد. 

 " چی رو  ؟ "

 " گروه امنیتی برای تمام گری ها سه برابر شده. هزاران برابر حتی " 

 " واقعا ؟؟ " 

 " بهت نگفته ؟ " 

 قرمز شدم :

 " نه "

گفتم:لعنت بهت کریستین !!    

 " میدونی چرا ؟ " 

هاید "  " جک  

 نفس بریده گفتم : 

 " چی در مورد جک هاید ؟ فکر میکردم که اون فقط به دنبال کریستینه " 

را اون به من نگفته ؟؟؟  کیت گفت :خدایا ، چ  

 " از دوشنبه " 

دوشنبه هفته پیش؟  هوووم...... ما جک رو روز یکشنبه شناسایی کردیم. ولی چرا تمام گری ها ؟    

 " و تو چطور همه اینا رو میدونی؟ " 

 " از ایلیوت " 

 البته ... 
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 " کریستین هیچی در موردش بهت نگفته مگه نه ؟ " 

 دوباره قرمز شدم :

 " نه "

" اوه آنا. چقدر اعصاب خرد کن "    

به هدف زد .  ،با استایل و حالت همیشگی پتک مانندشکشیدم. مثل همیشه کیت دقیقا  آه  

چرا ؟ " " تو میدونی   

 اگر کریستین قرار نیست به من چیزی بگه پس شاید کیت بهم بگه. 

" ایلیوت گفت که این به اطالعاتی که در کامپیوتر جک هاید زمانی که در اِس آی پی بوده مربوط 

 میشه" 

 گندش بزنن..... 

 " شوخی میکنی" 

اره و من ندارم؟؟؟ موج بزرگی از خشم در درونم خیز برداشت. چطور کیت از همه چی خبر د  

شد و اونم راه  نگاه کوتاهی به سوایر انداختم ، که منو از آینه جلو ماشین نگاه میکرد. چراغ قرمز ، سبز

روبروش خیره شد. انگشتم رو باال روی لبام آوردم و نگه داشتم و کیت سرش رو مثبت  افتاد ، و به جاده

نمیدونم. برای تغییر موضوع  پرسیدم :تکون داد. قسم میخورم که سوایر هم میدونه و من   

 " ایلیوت چطوره ؟ " 

گفت . ،نیش احماقانه اش باز شد ، و به من همه چیزی رو که الزم بود بدونم  

ت ، پریسکات فه زیگ زاگ رانندگی کرد و نگه داشسوایر وارد کوچه شد و تا انتها رفت و به سمت کا

یاده شد. دستامون رو در هم حلقه بیرون رفتم و کیت هم به دنبالم پ در ماشین رو باز کرد. از ماشین

توسط پریسکات ، کسی که ماسک خشن و تندی  ه افتادیم.کردیم و پرسه زنان در کوچه به سمت پایین را

همراهی میشدیم .اوه محض رضای خدا ، فقط یه نوشیدنیه. سوایر راه افتاد تا  ،زده بود هرو به چهر

کنه.  ماشین رو پارک  
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 پرسیدم :

 " خب ، ایلیوت چطور جیا رو میشناسه؟ " 

، راحت و خوبی یه جرعه از نوشیدنی دوم کوتکل توت فرنگی ام خوردم. بار زیگ زاگ یه مکان دنج

و من نمیخوام که برم. منو کیت از صحبت کردن دست برنداشتیم. فراموش کرده بودم که چقدر  هست

دوست دارم که وقتم رو با اون بگذرونم. احساس آزادی و رهایی دارم که بیرونم ، ریلکسم و از همراهی 

ه گرفتم. اون با کیت لذت میبرم. با خودم فکر کردم که به کریستین پیام بدم ولی بعدش فکرش رو نادید

 قطعا فقط عصبانی میشه و مجبورم میکنه که مثل یه نوجوون سرکش و منحرف به خونه برگردم . 

: کیت عصبانی جواب داد  

رخورد اون هرزه صحبت نکن! " " با من د  

 واکنش کیت باعث شد بخندم . توپید : 

 " چی خنده دار بود استیل ؟ "

 ولی جدی نبود. 

مورد اون زن دارم "  " منم همین احساس رو در  

 " واقعا؟ " 

. مثل پروانه دور کریستین بود " هر" آ  

هم گفت :کیت با اخمای در  

 " اون در گذشته مدتی با ایلیوت بوده "

 " نه !!" 
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 سرش رو مثبت تکون داد و لباشو بهم به مدل انحصاری کاترین کاوانایی با اخم بهم فشرد. 

تش که توجهش روی اون یه فرد خواهان ترقی و پیشرفته. عجیب نیس. سال پیش ، فکر کنم. ه" کوتاه بود

ه " کریستین معطوف شد  

 " کریستین گرفته شده . بهش گفتم دست از سرش برداره وگرنه اخراجش میکنم "

کیت یکبار دیگه کپ کرده به من نگاه کرد ، هاج و واج مونده بود. با غرور سرم رو مثبت تکون دادم و 

احترامم باال آورد ، تحت تاثیر قرار گرفته و و ذوق کرده بود. کیت جامش رو به  

 " خانم آناستازیا گری! ایول! " 

 جام هامون رو بهم زدیم . 

 

 

 

 

 " ایلیوت اسلحه داره؟ " 

 کیت نوشیدنی سومش رو کمی تکون داد :

 " نه ، اون خیلی ضد اسلحه ست " 

 گفتم :

 " کریستین هم همینطور . فکر میکنم که این تاثیر گریس و کریک بوده " 

 کمی احساس شنگولی و مست بودن داشتم. کیت سرش رو مثبت تکون داد :

 " کریک مرد خوبیه " 

 ناراحت زیر لب گفتم :

 " اون قرار داد ازدواج میخواست " 
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" اوه آنا "   

 دستشو دراز کرد و بازوم رو گرفت:

زده  ،تتو زن پول پرست ،و پیشونی تووده. همونطور که جفتمون میدونیم رنگران پسرش ب " اون فقط

 شده "

 به من لبخند زد و منم زبونم رو براش در آوردم و بعد ریز خندیدم. با نیش باز گفت :

 " خانم گری بالغ " 

 مثل کریستین شد. 

 " تو همین کارو زمانی در آینده برای پسرت میکنی " 

گفتم : کپ کرده  

 " پسرم ؟ " 

حتی به ذهنمم خطور نکرده بود که بچه های من ثروتمند خواهند بود. گندش بزنن. اونا هیچ کمبودی 

نخواهد داشت. منظورم اینه که .... هیچی. این نیاز به فکر بیشتری داره... ولی نه در حال حاضر. به 

عصرانه زمانی که هر کدومشون یه جام  و به ما و جمعیت نپریسکات و سوایر که نزدیکمون نشسته بود

نگاه  کردم.  ،آب گازدار میخوردن و نگامون میکردن  

 پرسیدم :

فکر میکنی که بهتره غذا بخوریم ؟ "  "  

 کیت گفت :

وشدنی بخوریم " ن" نه. ما بهتره   

 " چرا تو اینقدر تو حال و هوای نوشیدنی خوردنی؟ "

ینم. من نمیدونستم که تو با اولین مردی که مالقات میکنی توجهت د نمیب" بخاطر اینکه من تو رو دیگه زیا

 جلب میشه و باهاش ازدواج میکنی " 
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 دوباره قیافش اخم آلود شد : 

بودی "  شده دواج تو اینقدر زود بود که من فکر میکردم که تو حامله" واقعیتش، از  

 ریز خندیدم . گفتم :

" همه فکر میکردن که من حامله شده بودم. بیا دوباره این صحبت رو پیش نکشیم لطفا ! و من باید برم 

 دستشویی " 

پریسکات منو همراهی کرد. هیچی نمیگفت. نباید هم بگه. نارضایتی مثل تشعشعات مرگبار ایزوتروپی 

 ازش ساطع میشد. 

توالت گفتم : ی با بی زبونی به در بسته  

دواج کردم تنها بیرون نرفتم " زامانی که " من از ز  

در آوردم و میدونم که پریسکات پشت در ایستاده و منتظره تا من دستشویی کنم. دقیقا هاید در  شکلکی

چی کار میخواد بکنه ؟؟؟ کریستین مثل همیشه بیش از حد واکنش نشون داده. ،بار  

 

 

 

 

 " کیت دیر وقته ، بهتره که بریم " 

بودم. قطعا کمی تاثیر  بود و من نوشیدنی چهارم کوکتل توت فرنگی ام رو خورده شب 10:15ساعت 

و حس میکنم ، گرم شده و گیجم . کریستین خوب میشه . باالخره . الکل ر  

" حتما آنا. خیلی خوب بود که دیدمت. تو خیلی بزرگتر دیده میشی، نمیدونم..... با اعتماد به نفس تر. 

بوده "  بهت ساخته و باهات موافقمشخصه که ازدواج کامال   

ه کردم :صورتم گرم شد. امید بخشی از طرف خانم کاترین کاوانا ، این قطعا یک تعریفه. زمزم  
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 " همینطوره "

ک در چشمام جوونه زد. من میتونم از این اال بیش از حد نوشیدنی خوردم ، اشو بخاطر اینکه من احتم

کریستین ، طبیعت و غریزه اش ،  و تمام موارد پنجاهیش ،  خوشحال تر باشم؟؟ با وجود تموم حواشی

من با مردی که در رویاهاست، مالقات و باهاش ازدواج کردم. سریعا موضوع رو عوض کردم تا جلوی 

 افکار پر احساسم رو بگیرم، وگرنه در غیر این صورت گریه خواهم کرد. 

 دست کیت رو گرفتم :

م که منو بیرون بردی!  " " من واقعا امشب لذت بردم. ممنون  

همو بغل کردیم ، وقتی که رهام کرد به سمت سوایر سرم رو تکون دادم و اونم کلید ماشین رو به 

 پریسکات داد. به کیت گفتم :

به کریستین خبر داده که من خونه نیستم. اون عصبانی میشه "  ،" مطمئنم خانم خود شیرین چاپلوس  

فکر کنه.... امیدورام . ،برای تنبیه کردن من و شاید اون به روش های شیرینی  

 " چرا مثل آدم های شیاد نیشت بازه آنا؟؟ تو خوشت میاد کریستین رو عصبانی کنی؟؟ " 

 " نه . نه واقعا. ولی عصبانی کردنش راحته. اون گاهی خیلی کنترل گِر " 

 بیشتر اوقات ! کیت محتاطانه گفت :

 " متوجه شدم " 

 

 

 

بیرون آپارتمانش رسوندیم. منو محکم بغل کرد . زمزمه کرد :ما کیت رو   

 " غریبه نباش " 
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گونه ام رو بوسید. بعد از ماشین خارج شد . براش دست تکون دادم ، به طرز عجیبی احساس دلتنگی 

داشتم. من دلم برای صحبت های دخترونه تنگ شده. این کار خوب بود و باعث ریلکس شدنم شد، و بهم 

کرد که من هنوز جوونم. من باید تالش بیشتری کنم تا کیت رو ببینم، ولی حقیقت اینه که من  یادآوری

ه مجلس شام خیریه ای رفتیم. کلی آقا با کت دوست دارم در حباب شخصی با کریستین باشم. دیشب ما ب

کاستی های  زش ملک ،های برازنده به همراه خانم هایی زیبا و آراسته اونجا بودن و در مورد ارشلوار

بازار سهام صحبت میکردن. منظورم اینکه کسل کننده بود، واقعا کسل کننده. برای همین  اقتصاد و سقوط

 برام تجدید قوایی هست که خودم رو رها کنم و با شخصی که هم سن خودمه وقت بگذرونم. 

یفم رو گشتم و بلک کریستین !! داخل ک عنتی،شکمم قار و قور کرد . خدایا، من هنوز هیچی نخوردم. ل

تا زنگ بدون پاسخ ! یک پیام .... 5بریم رو بیرون آوردم . گندش بزنن...   

 

جهنمی هستی؟ کدوم   

 

یک ایمیل :و    

__________________ 

 از طرف : کریستین گری

.موضوع : عصبانیت. تو هنوز عصبانیت رو ندیدی   

)به وقت محلی (  00:42      2011،آگست،26تاریخ :   

ناستازیا گری : آبه   

 

 آناستازیا 

به من گفت که تو در حال خوردن نوشیدنی کوکتل در بار هستی، در حالی که به من گفتی نخواهی سوایر 

. رفت  
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 هیچ ایده ای داری که من االن چقدر عصبانیم ؟

 فردا میبینمت

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

_____________________ 

 

خت . اوه لعنتی! من واقعا تو دردسر افتادم. ذهن ناخود آگاهم با خیرگی نگام میکرد ؛ بعد قلبم فرو ری

به خودش گرفت.  -خودت باعث اش شدی و خودتم درستش کن -شونه اش رو باال انداخت و چهره ی 

و .. دیر وقته و اون احتماال خوابیده.. یلخودم فکر کردم که بهش زنگ بزنم ومن چه توقعی داشتم؟؟ با 

تادن یک پیام میتونه کافی باشه:یا در حال قدم زدنه. به نتیجه رسیدم که فرس  

من همچنان سالمم. من اوقات خوشی داشتم. دلم برات تنگ شده.... خواهش 

 میکنم عصبانی نباش. 

به بلک بریم خیره شدم ، میخواستم که بهم جواب بده. ولی بد شگون خاموش موند.  آه کشیدم.      

پریسکات بیرون آسکاال نگه داشت و سوایر از ماشین پیاده شد تا در رو برام باز کنه. در حالی که 

ی کنم. یجوسوایر رو باز دن آسانسور بودیم ، فرصت رو غنیمت شمردم تایایستاده بودیم و منتظر رس  

 " ِکی کریستین به تو زنگ زده؟ " 

 سوایر قرمز شد :

خانم " 9:30" تقریبا   

 " چرا صحبت من و کیت رو قطع نکردی تا من بتونم باهاش صحبت کنم؟ " 

 " آقای گری گفتن این کارو نکنم " 
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لبامو بهم فشار دادم. آسانسور رسید و ما  در سکوت سوار شدیم. یکدفعه سپاس گزار شدم که کریستین 

ور هستش. بهم کمی اون سر کش ،یک شب کامل رو برای فروکش کردن خشم زیادش داره و اینکه االن

من دلم براش تنگ میشه.  زمان میده. از اون طرف...  

تغییری در این ی آسانسور باز شدن ، و برای ثانیه ای من به میز داخل راهرو خیره موندم. چه ادره

؟؟؟؟  تصویر ایجاد شده  

، همه چینیخرد و شکسته شده بروی زمین راهرو پخش شده ، آب و گل ها و قطعات ریز  ،ر گلگلدون پُ 

و گرفت و منو ، میز داخل راهرو واژگون شده. پوست سرم سوخت و سوایر بازوم ر جا رو فرا گرفتن

انسور کشید. هیس وار گفت :به داخل آس  

 " همینجا بمونید "

و از زاویه دیدم خارج شد. از ترس در انتهای اتاقک آسانسور ش رو بیرون آورد ، وارد راهرو اسلحه ا

ده بودم. تو خودم جمع ش  

 " لوک ! " 

رایان رو از داخل اتاق نشیمن شنیدم:صدای   

 " کد آبی ! "

 کد آبی؟؟ سوایر بلند جواب داد :

 " تو متجاوز رو گرفتی؟؟  خدای بزرگ !!! " 

خودم رو به دیواره آسانسور چسبوندم. چه اتفاقی داره می افته؟؟؟ آدرنالین درون بدنم تیر کشید ، قلبم به 

گلوم پریده بود. صداهای آرومی رو میشنیدم و لحظاتی بعد سوایر دوباره در راهرو دیده شد، بروی 

.اسلحه اش رو داخل جلدش فرستاد. آروم گفت : گل آلود ایستادزمین   

نید بیاد خانم گری "" میتو  

 " چه اتفاقی افتاده لوک ؟ " 

 صدام ناچیز و زمزمه وار بود. 
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 " ما یه مالقات کننده داشتیم "

دی همراه اون از درهای وروش سپاسگزار شدم ، پاهام مثل ژله شده بودن. رو گرفت و از حمایتآرنجم 

و یکی هم چشمش در حال خونریزی  ی باالیدر ورودی نشیمن ایستاده بود . زخم رایاننشیمن گذشتیم. 

روی لبش ایجاد شده بود. اون کامال بهم ریخته دیده میشد ، لباساش نا مرتب بودن. ولی چیزی که شوکه 

افتاده بود.  روی زمین کنار پای رایانجک هاید بود که ب ،کننده تر بود  

 

 

 

« :سوزان . ر » تنها پیج رسمی و حقیقی مترجم   

 

@suzan_translator_fifty 

 

 میباشد. برای خواندن داستان و حمایت از مترجم، عضو کانال اصلی وی شوید .

«بروی لینک باال کلیک کنیدکافیست »  

 

 

 

 

 

https://t.me/suzan_translator_fifty


 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 344  
 

«فصل دهم »   

 

 

 

بض میزد. الکل در تمام سیستم وجودم تیر قلبم پر قدرت میتپید و خون با صدای بلندی در گوش میانی ام ن

 میکشید ، این صدا رو بزرگتر و بلندتر میکرد.

 " اون.... "

کردم. اد شده و ترسیده به رایان نگاه مینفسم برید، توانایی کامل کردن جمله ام رو نداشتم و با چشمای گش

 حتی نمیتونم به فرد افتاده روی زمین نگاه کنم. 

بیهوش شده "" نه خانم. اون فقط   

شکر...  پرسیدم : ور راحتی خیال درون بدنم جریان پیدا کرد. اوه خدا  

 " و تو ؟ "

به رایان نگاه کردم . متوجه شدم که اسم کوچیکش رو نمیدونم. نفس نفس میزد انگار که در دو ماراتون 

تگی ردی از خون رو از روی صورتش زدود و کوف ،شرکت کرده باشه. گوشه دهنش رو پاک کرد

 محوی بر روی گونه اش دیده میشد.  

ولی من خوبم خانم گری " ،" اون فوق العاده خوب و سرسختانه میجنگید  

اطمینان بخشی بهم زد. اگر من بهتر میشناختمش میتونستم بگم که اون کمی از خود راضی دیده لبخند 

گفتم:میشد.   

 " و گیل؟ خانم جونز؟ "

 اوه نه .... اون حالش خوبه؟؟ اون صدمه دیده؟؟ 

 " من اینجام آنا "
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پشت سرم رو نگاه کردم ، اون با لباس خواب و ربدوشامبر بود ، موهاش رها ، صورتش رنگ پریده و 

مثل من ، تصور میکنم. بودن ...  چشماش گشاد شده  

 " رایان منو بیدار کرد ، اصرار کرد که به اینجا بیام " 

ت سرش دفتر تیلور اشاره کرد :به پش  

 " من خوبم ، تو خوبی؟ " 

سریعا سرم رو مثبت تکون دادم و متوجه شدم که احتماال از اتاق سری و مخفی که در اتاق تیلور جدیدا 

بیرون اومده. کی فکرشو میکرد که ما به این زودی به اون اتاق نیاز پیدا میکنیم؟؟ کریستین  ،ساخته شده

ود که این تاسیسات سریعا بعد از زمان نامزدیمون نصب بشه.... و منم چشم غره رفته پافشاری کرده ب

ینده نگری کریستین سپاس گزارم . ز آبودم . حاال، با دیدن گیل در درگاهی ، ا  

صدای غژ غژ در ورودی راهرو حواسم رو پرت کرد. از لوال کمی آویزوون شده بود. چه اتفاقی براش 

پرسیدم : افتاده ؟؟ از رایان  

 " اون تنها بود ؟ "

 " بله خانم. اگر تنها نبود شما اینجا نیاستاده بودید. میتونم بهتون اطمینان بدم "

 رایان به طرز مبهمی لحنش توهین آمیز بود. نادیده اش گرفتم و پرسیدم :

 " چطور وارد شد ؟ "

نسور خدماتی. اون توانایی های باالیی داره خانم گری "" از آسا  

بدن افتاده جک روی زمین خیره شدم. لباس یونیفرمی از نوع .... روپوش و محافظ لباس، فکر کنم ،  به

 پوشیده بود. 

 " چه ساعتی؟ " 

دقیقه پیش . من اونو در مانیتور امنیتی دیدم. اون دستکش دستش کرده بود ... که خب این  10" تقریبا 

و تصمیم گرفتم که اجازه دسترسی به ساختمون  برای فصل آگست عجیب بود. من چهره اش رو شناختم
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رو بهش بدم. به اون طریق میدونستم که ما اونو خواهیم داشت. شما اینجا نبودید و گیل هم جاش امن بود 

 برای همین با خودم گفتم یا االن یا هیچ وقت دیگه " 

ناراضی بهش اخم  رایان یک بار دیگه به نظر خیلی از خودش خرسند دیده شد ، و سوایر مخالف و

 کرد. 

رت کرد ، و یکبار دیگه به جک نگاه کردم. آره اون دستکش های چرمی دستکش؟؟ فکرش حواسم رو پ

 قهوه ای دستشه.  چندش. 

 " االن چی؟ " 

 سعی میکردم که افکار چند شاخه ایم رو نادیده بگیرم. رایان جواب داد :

 " ما نیاز داریم که اونو ببندیم " 

  " ببندیم؟ "

سوایر نگاه کرد : هرایان ب  

 " در صورتی که بهوش بیاد " 

 خانم جونز یک قدم جلو اومد و پرسید :

 " چی نیاز دارید ؟ " 

جواب داد : و دوباره به دست آورده بود. رایاناون تسلط خودش  

 " یه چیزی که مهارش کنه.... طناب یا بند " 

ورت ناخودآگاه و انعکاسی آوردن قرمز شدم. به صه ذهنم هجوم ب ست ! وقتی که خاطرات شب گذشته ب

 مچ دستام رو مالیدم ، کوتاه پایین بهشون نگاه کردم. نه. هیچ اثر کبودی نیست. خوبه .

 " من یه چیزی دارم. ب ست .  کمک میکنه ؟ " 

 همه نگاه ها به سمتم چرخید. سوایر جدی و با چهره ای خنثی گفت :

 " بله خانم عالیه " 
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ال چرخیدم و به سمت اتاق خواب رفتم. گاهی اوقات تو فقط با این ح ،ه زمین من رو قورت بدهمیخوام ک

باید مسائل رو با پرویی رد کنی. شاید این مخلوطی از ترس و الکل باشه که من رو جسور و بی مالحظه 

 کرده. 

انم پریسکات به اری داخل راهرو بود و خرسی میزان خرابکوقتی که برگشتم ، خانم جونز در حال بر

، غیر ملزومی گروه امنیتی ملحق شده بود. ب ست ها رو به سوایر دادم ، کسی که به آرومی و با احتیاطِ 

خونه ناپدید شد و بعد با جعبه کمک های اولیه و وسیله ز در آشپزپشتش بست. خانم جون دستهای هاید رو

من هدایت و شروع به رسیدگی به هاش برگشت. بازو رایان رو گرفت ، اون به طرف سرسرا و نشی

زخمش رو نرم مالید رایان کمی خودشو عقب  ،با ماده ضد عفونی کنندهزخم باالی چشمش کرد. وقتی که 

روی زمین شدم. گندش  ،شده بود اسلحه گالک، که بهش صدا خفه کن وصل ی کشید و لرزید. بعد متوجه

 بزنن! جک مسلح بوده ؟؟ زرداب از گلوم باال اومد و جنگیدم که پایین بفرستمش. 

 وقتی که خم شدم تا اسلحه رو از روی زمین بردارم پریسکات گفت :

 " بهش دست نزنید خانم گری "

التکس دستش کرده بود. گفت : فتر تیلور بیرون اومد ، دستکش هایسوایر از د   

بهش رسیدگی میکنم خانم گری " " من  

 پرسیدم :

 " این مال اونه ؟ " 

 رایان گفت :

 " بله خانم "

ن... رایان با فردی که مسلح بوده تو ر گونه خانم جونز لرزید .گندش بزنپرستا یکبار دیگه در زیر لمس

وی زمین گالک رو از ر اسلحه خونه جنگیده . از فکرش به خودم لرزیدم. سوایر خم شد و محتاطانه

 برداشت. پرسیدم :

 " تو باید این کارو بکنی؟ " 

 " آقای گری اینو انتظار خواهند داشت خانم "
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و بعد  خم شد و لباس ها و بدن جک رو برای  یه بسته پالستیکی زیپ دار گذاشت سوایر اسلحه رو داخل

از جیب جک  ،چک کرد. مکث کرد ، و نیمه ای از یک رول چسب نواری ،پیدا کردن چیز دیگه ای

 بیرون آورد. سوایر رنگش سفید شد و چسب رو دوباره داخل جیب جک فرستاد. 

عملیات روبروم میخکوب شده و با کمی بی اعتنایی و اری؟؟ ذهنم بی هدف در حالی که به چسب نو

زرداب از اطالعات رو ثبت میکرد. بعد دوباره وقتی که متوجه معنی اش شدم  ،کرختی نگاه میکردم

به اونجا نرو آنا !ش رو از سرم بیرون کردم. رکسریعا ف باال اومد. گلوم  

 گفتم :

 " بهتره که به پلیس خبر بدیم ؟ "

سعی میکردم که ترسم رو پنهون کنم. میخوام که هاید از خونم بره بیرون ، هر چه زودتر بهتر. رایان و 

 سوایر به هم نگاه کردن . مصرانه گفتم :

بهتره به پلیس خبر بدیم "" فکر میکنم که ما   

 در عجبم که چی بین رایان و سوایر میگذره . 

 " من سعی کردم با تیلور تماس بگیرم ولی اون پاسخ نداد . شاید خواب باشه " 

 سوایر به ساعتش نگاه کرد و ادامه داد :

"  دقیقه بامداده 45قی االن ساعت " در ساحل شر  

 اوه نه .... زمزمه کردم :

 " به کریستین زنگ زدید؟ " 

 " نه خانم "

 " شما به تیلور برای گرفتن دستور عمل زنگ زدید؟ " 

 سوایر لحظاتی شرمنده دیده شد :

 " بله خانم "
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مرد ... دوباره به هاید نگاه کردم... به داخل خونه من تجاوز کرده و  بخشی از وجودم عصبانی شد . این

. ولی با نگاه به این چهار نفر ، به چشمای آشفته ی اونا، به نتیجه اون نیازه که توسط پلیس برده بشه

رسیدم که باید یه چیزی این وسط کم باشه برای همین تصمیم گرفتم به کریستین زنگ بزنم. پوست سرم 

واقعا ، واقعا از دستم عصبانیه.... و از فکر اینکه اون چی  . میدونم که اون از دستم عصبانیه...سوخت 

ت و نمیتونه تا فردا یساهد گفت ، لرزیدم. و چقدر اون مضطرب و آشفته میشه چون که اینجا نبهم خو

شب هم اینجا باشه. میدونم که من به اندازه کافی اونو امشب نگران کردم. شاید بهتر باشه بهش زنگ 

پرید. خدا  منزنم. و بعد از خاطرم فکری گذشت. لعنتی. چی میشد اگر من خونه میبودم ؟؟ از فکرش رنگ

 رو شکر که بیرون بودم. شاید با این وجود اونقدرا هم تو دردسر نیافتاده باشم. 

 به جک اشاره کردم و گفتم :

 " اون حالش خوبه؟ " 

 رایان گفت :

 " وقتی بهوش بیاد سر درد داره "

تحقیر به جک نگاه میکرد: با  

شیم "ید بهیار داشته باشیم تا مطمئن ب" ولی ما با  

آوردم ، و قبل از اینکه به خودم فرصت فکر بیشتری  بیرون تادم و بلک بریم رورو داخل کیفم فرسدستم 

در مورد افزایش خشم کریستین بدم ، شماره اش رو گرفتم. مستقیما وارد صندوق صوتی اش شد . باید 

چرخیدم ،  . گوشی رو خاموش کرده باشه بخاطر اینکه خیلی عصبانی بوده. نمیتونم فکر کنم که چی بگم

 کمی به انتهای راهرو قدم زدم ، از دیگران فاصله گرفتم. 

شتیم. و سالم ، منم. خواهش میکنم عصبانی نباش. ما یه حادثه تو آپارتمان دا» 

همین نگران نباش. هیچکی صدمه ندیده. بهم زنگ همه چی تحت کنترله، برای 

«بزن  

 گوشی رو قطع کردم . به سوایر گفتم :
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زنگ بزن "" به پلیس   

 سرش رو مثبت تکون داد ، گوشی اش رو بیرون آورد و زنگ زد. 

 

 

 

فتر با سوایر در د ،ری بود. افسر والکِ افسر اسنیکر عمیقا در حال صحبت با رایان در میز نهار خور

تیلور بودن. نمیدونم که پریسکات کجاست، شاید تو دفتر تیلور باشه. کاراگاه کالرک در حالی که بروی 

ش بمباران میکرد. اون قد بلند ، سیاه پوست  و خوش چهره تاپه تو نشیمن نشسته بودیم منو با سواالکان

جور دیده میشد که بیدارش کردن و  ن. ایاخم عمیق مداوم روی صورتش وجود نداشت اگر که اون ،میبود

بیرون  اتل ،بخاطر تجاوز به خونه یکی از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین مرد تاجر سی ،از تختش

 کشیدنش. کالرک مختصر پرسید :

 " اون قبال رئیس شما بوده ؟ "

 " بله "

از جنبه ولی  خسته ام.... فراتر از خسته... و میخوام که برم تو تخت. هنوز از کریستین خبری نشنیدم. 

هر کدومون یه فنجون چایی داد. ،مثبتش، بهیار هاید رو از خونه برده بود. خانم جونز به من و کالرک  

 " ممنونم "

 کالرک به سمت من نگاه کرد :

 " و آقای گری کجا هستن ؟ " 

ورم امشبه "ظ" نیویورک. سفر کاری. فردا شب بر میگرده. من  

. کاراگاه کالرک زیر لب گفت :..االن بعد از نیمه شبه  
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پاسگاه بیاید و اظهار نامه بنویسید. ولی اون " هاید برای ما شناخته شده ست. من نیاز دارم که شما به 

چادر زدن.  مشکلی  پایین وقته و چندین خبرنگار هم در پیاده رو میتونه بعدا انجام بشه. االن دیر کار

 نیست که من یه دوری تو خونه بزنم ؟ " 

 " البته که  نه " 

یرون بودن به خودم لرزیدم. راحت شدم که سواالتش تموم شد. از فکر خبرنگار ها و عکاس هایی که ب

آوری کردم که به مامان و ری در صورتی که خبری شنیده تا فردا مشکلی ندارن. به خودم یادخب، اونا 

زنگ بزنم.  ،نگران شده باشن  

 خانم جونز گفت :

 " خانم گری من پیشنهاد میکنم شما به تخت برید " 

نش نگاه کردم . یکدفعه احساس نیاز زیادی صداش گرم و پر از نگرانی بود. به چشمای گرم و مهربو

رو نوازش کرد. زیر لب گفت : امو شونه کردن پیدا کردم. دستشو دراز  برای گریه  

شن. و آقای گری فردا بهتر دیده می د" ما االن در امنیتیم. تمام این موارد وقتی که شما کمی خوابیده باشی

" شب بر میگردن  

پرسید : ...تم. کریستین خیلی عصبانی میشهو در چشمام نگه داشمضطرب بهش نگاه کردم ، اشکام ر  

م چیزی قبل از رفتن به تخت براتون بیارم ؟ " " میتون  

 متوجه شدم که چقدر گرسنه ام:

 " دوست دارم یه چیزی بخورم "

 گشاده لبخند زد :

 " ساندویچ و کمی شیر خوبه ؟ " 

وز با افسر اسنیکر آشپزخونه راه افتاد. رایان هن ادم و اون به سمتدسپاس گزار سرم رو مثبت تکون 

آسانسور بررسی میکرد. به طرف  کاراگاه کالرک خرابکاری و بهم ریختگی داخل راهرو رو از  بود.

نظر تو فکر بود ، با این وجود اخم آلود مونده بود. و یکدفعه من احساس دلتنگی کردم.... دلتنگی برای 
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که ذاشتم، پر تب و تاب آرزو میکردم که اون اینجا میبود. اون میدونست کریستین. سرم رو روی دستام گ

چی کار کنه. چه شبی بود... من میخوام که تو آغوش کریستین گوله بشم ، اونو داشته باشم و نگه اش 

... دارم و بهم بگه که منو دوست داره ، حتی با این که من کاری رو که بهم گفته شده رو انجام نمیدم.

. در درونم چشم غره رفتم.... چرا اون در مورد گروه امنیتی اضافه شده ین کار امشب مقدور نیستولی ا

نگفته؟؟ چی دقیقا در کامپیوتر جک بوده ؟؟ اون خیلی اعصاب خرد کنه ولی در  بهم چیزی ،برای همگی

 حال حاضر من اصال اهمیتی نمیدم. من شوهرم رو میخوام. من دلم براش تنگ شده. 

مایید آنا، عزیزم " " بفر  

جنجال درونم رو مختل کرد. وقتی که به سمت باال بهش نگاه کردم بهم یه ساندویچ کره بادوم  ،م جونزخان

. خجالت زده ندین ساله که از اینا نخورده امزمینی و مربا تعارف کرد ، چشماش چشمک میزدن. من چ

 لبخند زدم و شروع به خوردن کردم. 

د تختم شدم، سمتی که کریستین تو تخت میخوابه تو خودم گوله شدم، تی شرتش رو وقتی که باالخره وار

تنم کرده بودم . هم بالشتش و هم تی شرتش بوی اونو میدادن و وقتی که داشت خوابم میبرد آرزو کردم 

و خو اش خوب باشه.  که صحیح و سالم برگرده... و خلق  

 

 

 

 

قه هام نبض میزنن. اوه نه... هوا روشنه و سرم درد میکنه، شقی یکه خورده از خواب بیدار شدم.

م. محتاطانه ، چشمام رو باز کردم و متوجه شدم که شامیدوارم دچار خماری بعد از مشروب نشده با

تنشه، انتهای بند  کت شلوار رسمی صندلی داخل اتاق جابجا شده و کریستین بروی صندلی نشسته .

کراوات پاپیونی اش از جیب روی سینه اش بیرون مونده . در عجبم که دارم رویا میبینم یا نه. دست 

که یه مایع زرد متمایل به قهوه ای داخلشه نگه  و در دستش لیوانیپشتی صندلی انداخته شده  یچپش برو

و بروی زانوی پای دیگه اش گذاشته . داشته . براندی؟؟ ویسکی؟؟ هیچ ایده ای ندارم. مچ یک پاش ر

، و چونه آرنج دست راستش بروی دسته صندلی گذاشته جوراب های مشکی و کفشهای مشکی پوشیده ،
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در بروی لب پایینش میکشید.  ،اش رو گرفته ، به آرومی انگشت اشاره اش رو ریتم وار ، راست و چپ

کامال غیر  ،میسوختن ولی چهره کلی اش ،ناکیخطر نور اوایل صبح ، چشماش با گرمایی تیز و پر شورِ 

 قابل خوندن بود. 

. چطور اینجا اومده ؟؟ اون باید نیویرک رو دیشب ترک کرده باشه. چه عمال ایستاد . اون اینجاستقلبم 

خواب تماشا میکنه ؟؟  زمزمه کردم : مدته که اینجا نشسته و منو تو  

 " سالم "

ش رو از نگشت بلندار دیگه نا منظم شروع به تپش کرد. اوه نه... اسرد و خنثی نگام میکرد و قلبم یکب

ار تخت ما نوشید ، و لیوان رو روی میز کنروی دهنش کنار داد ، باقی شرابش رو در یک جرعه تما

به نگاه  و رو نکرد . دوباره سر جاش نشست ،داشتم که من رو ببوسه ولی این کا قرار داد. تا حدی توقع

مه داد ، چهره اش خنثی ست.  باالخره گفت :کردن به من ادا  

 " سالم " 

 صداش هیس مانند بود و میدونم که اون هنوز عصبانیه ، واقعا عصبانیه... 

 " تو برگشتی"

 " اینطور به نظر میرسه "

 آروم روی تخت نشستم ، نگاهم رو ازش نگرفتم. دهنم خشک شده :

میکنی؟ "  " چه مدته که اینجا نشستی و منو تو خواب نگاه  

 " به اندازه کافی طوالنی"

 " هنوز عصبانی هستی" 

 به سختی کلمات رو بیان میکردم. بهم خیره موند، انگار که پاسخش رو اول سبک سنگین کنه :

 " عصبانی " 

ش کنه ، معنی و منظورش رو بسنجه :جوری این کلمه رو گفت انگار که که تست ا  

عصبانی ام "" نه آنا. من خیلی خیلی فراتر از   
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شده و این کار انجام شدنی نیست :گندش بزنن. سعی کردم آب دهنم رو قورت بدم ولی دهنم خشک   

 " بسیار فراتر از عصبانی.... خیلی خوب به نظر نمیرسه"

به من خیره بود ، کامال خنثی ، پاسخی نداد. سکوت ، سخت و سرد بینمون کش پیدا میکرد. دستم رو به 

از کردم و یه جرعه خوشایند نوشیدم، سعی میکردم ضربان نامنظم  قلبم رو تحت سمت لیوان آب در

 کنترل در بیارم. 

 " رایان جک رو گرفت "

 راه دیگه ای رو امتحان کردم و لیوانم رو کنار لیوانش روی پاتختی گذاشتم . سرد گفت :

 " میدونم " 

 البته که میدونه...

ای بهم جواب بدی؟ " " میخوای مدت زمان زیادی رو تک کلمه   

تکون خورد انگار که توقع این سوال رو نداشته  ،که نشون دهنده سورپرایز شدنش بود ،ابروش کوتاه

 باشه. باالخره گفت :

 " آره "

 اوه .... باشه. چه میشه کرد؟ دفاع کردن .... بهترین روش برای حمله کردنه . 

 " متاسفم که بیرون موندم "

 " واقعا ؟ " 

مکثی گفتم :بعد از   

 " نه "

 بخاطر اینکه حقیقت بود. 

 " پس چرا میگی؟ "

 " بخاطر اینکه نمیخوام تو از دستم عصبانی باشی " 
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انگار که تنش و اضطرابش رو هزاران ساعت نگه داشته و دستش رو داخل موهاش  ،سنگین آه کشید

کردم .... کریستین برگشته .... کشید. اون زیبا دیده میشه . عصبانی ، ولی زیبا . با اشتیاق نگاش می

 عصبانی ولی صحیح و سالم. 

 " فکر میکنم که کاراگاه کالرک میخواد با تو صحبت کنه " 

 " مطمئنم که میخواد "  

 " کریستین خواهش میکنم.... " 

 " خواهش میکنی چی؟ " 

 " اینقدر سرد نباش " 

 ابروش یکبار دیگه سورپرایز شده باال پرید :

. من دارم میسوزم. با من در این لحظه احساس میکنم که االن نیست چیزیاون " آناستازیا ، سرد بودن ، 

."میسوزم. نمیدونم که .. ،غضب و دیوانگی  

به دنبال کلمه ای بود : ،دستش رو در هوا تکون داد  

چی کار کنم "  ،" با این احساسات  

تش خلع سالح کننده ست. همه چیزی که میخواستم این لحن صداش تلخ و زننده بود. اوه لعنتی... صداق

بود که به بغلش بخزم .این تموم کاری هست که از وقتی که به خونه اومدم میخوام انجام بدم. همه این 

م رو تو بغلش قرار دادم ، ، سورپرایزش کردم ، و خجوالنه خودمسائل برن به جهنم ! تکون خوردم 

نو پس نزد، چیزی که ازش میترسیدم. بعد از چند لحظه ، دستاش دورم جایی که در اونجا گوله شدم. م

نوشیدنی خورده ؟؟ چقدر مگه د. بوی ویسکی میداد. خدایا، حلقه شدن و بینیش رو داخل موهام فرو بر

و بینیم رو به گلوش گردنش حلقه کردم  روبوی کریستین میده... دستام رو د بوی شامپو بدنم میداد.

..ر دیگه آه کشید ، این سری عمیقتر .، و یکبامالیدم  

 " اوه خانم گری ، من با تو چی کار کنم ؟ " 

 تاج سرم رو بوسید ، چشمام رو بستم ، از تماس با اون لذت بردم. 
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 " چقدر نوشیدنی خوردی؟ " 

 ثابت شد :

 " چرا ؟ " 

 " تو معموال نوشیدنی قوی نمیخوری"

تم آناستازیا. کمی به این مرد استراحت بده " رو داش " این جام دومم بود . من شب سختی  

 لبخند زدم :

 " اگر اصرار میکنی آقای گری " 

 تو گودی گردنش نفس گرفتم  :

 " تو بوی بهشتی میدی. من تو تخت طرف تو خوابیدم بخاطر اینکه بالشتت بوی تو رو میداد " 

 بینیش رو به موهام مالید  : 

دستت عصبانی ام "  ه چرا طرف من خوابیدی. من هنوز ازک " واقعا؟ من با خودم تو فکر بودم  

 " میدونم "

 دستش ریتم وار پشتم رو نوازش میکرد. زمزمه کردم :

 " و من از دست تو عصبانی ام " 

 مکث کرد :

 " استدعا میکنم ، من چه کاری کردم که لیاقت خشم تو رو دارم ؟؟ " 

میگم " ،ر حال سوختن نبودی" بهت بعدا وقتی که تو دیگه با خشم و غضب د  

گلوش رو بوسیدم . چشماش رو بست به طرف بوسه ام خودشو متمایل کرد ولی هیچ حرکتی برای 

 بوسیدن متقابلم نکرد. دستاش دور بدنم محکم تر شدن ، منو به خودش فشار داد. 

 " وقتی که فکر میکنم که چه اتفاقی میتونسته بیوفته .... " 
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وار شنیده میشد. شکسته شده و خش دار بود. صداش به سختی زمزمه   

 " من خوبم "

 " اوه آنا " 

 این تقریبا به حالت هق هق بود . 

یل خوبه ، رایان خوبه، و جک هم رفته " ما همه خوبیم. کمی آشفته شدیم ولی گِ  " من خوبم.  

 سرش رو به دو طرف تکون داد و گفت :

 " با تشکر از تو ،  نه " 

کشیدم و بهش نگاه کردم. چی؟! خودمو عقب   

 " منظورت چیه؟ " 

م در موردش االن بحث کنم آنا " او" نمیخ  

پلک میزدم . خب ، شاید من بخوام  . ولی تصمیم گرفتم که این کارو نکنم. حداقل اون داره باهام حرف 

زی کردن م دادم. انگشتاش به درون موهام رسوخ کردن  و شروع به بامیزنه.  یکبار دیگه تو آغوشش ل  

 باهاشون کرد . زمزمه کرد  :

 " میخوام که تنبیهت کنم . واقعا میخوام ادبت کنم " 

 قلبم به دهنم اومد. لعنتی! در حالی که پوست سرم میسوخت زمزمه کردم :

 " میدونم " 

 " شاید این کارو بکنم " 

 " امیدوارم نکنی" 

 محکم تر بغلم کرد :

مخصوص افراد مقدس رو به چالش میکشونی "" آنا ، آنا ، آنا ... تو صبر   
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ولی این که یه فرد مقدس باشی جزوشون  ،" من میتونم تو رو به خاطر خیلی چیزها متهم کنم آقای گری

 نیست " 

 باالخره توسط خده تو گلویی نا خواسته اش مورد آمرزش قرار گرفتم:

 " مثل همیشه نکته خوبی بود خانم گری "

جابجا شد:پیشونیم رو بوسید و   

 " برو تو تخت. تو تا دیر وقت بیدار بودی" 

 سریع تکون خورد ، منو روی دستاش بلند کرد و دوباره به تخت برگردوند.

 " با من دراز میکشی ؟ " 

 " نه. چند تا کار دارم که باید انجام بدم" 

 دستشو پایین برد و لیوانش رو برداشت:

 " بخواب. دو ساعت دیگه بیدارت میکنم"

هنوز از دستم عصبانی ؟ " "  

 " آره "

 " پس من میخوابم "

 " خوبه " 

 لحاف رو روی من کشید و یکبار دیگه پیشونیم رو بوسید :

 " بخواب " 

 و بخاطر اینکه من از شب پیش مست و بیحال ام ، خیالم راحت شده که اون برگشته ، و از نظر احساسی

، دقیقا همون کاری که بهم گفته شده بود رو انجام  ون خسته شدمتوسط برخورد و رودرویی صبح زودم

دادم. در حالی که به خواب میرفتم ، کنجکاوم گرچه که سپاس گزارم ، مزه خوبی به دهنم نداد ، اینکه 
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 ، تا روش خبیثانه ی خودشوو خیز برداشتن روی من ، بدونم چرا اون از سیستم هم آغوشی و رابطه

استفاده نکرد...  ،اعمال کنه  

 

 

 

  

 کریستین گفت :

 " مقداری آب پرتقال برات اینجاست " 

و چشمام دوباره باز شدن. من بیشترین و بهترین استراحتی رو برای دو ساعت، تا جایی که یادم میاد، در 

عمرم داشتم. و من سر زنده و سر حال بیدار شدم ، سرم دیگه نبض نمیزنه. آب پرتقال یه کار کامال 

خوشاینده... همون طور که شوهرم هست. لباس عرق گیر تنشه و لحظه ای من رو به هتل شایسته و 

برگردوند. تاپ حلقه ای طوسی تنش کامال خیس از  ،هیتمن ، جایی که اولین بار پیش اون بیدار شدم

از ولی اون نباید بعد  ،عرقه. اون باید در باشگاه طبقه همکف ورزش کرده باشه یا رفته بیرون و دویده

 ورزش اینقدر خوب دیده بشه. 

 زیر لب گفت :

 " میرم دوش بگیرم " 

م ناپدید شد. اخم کردم. هنوز در فاصله ست. اون یا بخاطر تمام اتفاقاتی که افتاده حواسش پرته و در حمو

و یا هنوز عصبانیه ، یا ..... چی؟؟ روی تخت نشستم و دستم رو به سمت آب پرتقال دراز کردم، سریعا 

اش رو نوشیدم. خوشمزه ست، سرد و یخی هست، و باعث میشه دهنم جای بهتری باشه. از تخت کل 

بیرون اومدم ، آشفته ام که بخوام این فاصله ی حقیقی و ماورا طبیعی و غیر قابل دیدن رو بین خودم و 

در  صبحه . تی شرت کریستین رو 8شوهرم رو از بین ببرم. نگاه سریعی به ساعت انداختم . ساعت 

آوردم و به دنبالش به حموم رفتم. در حال دوش گرفتن بود ، موهاش رو میشست، و من تردید نکردم. 

منقبض شد، جلوی  لحظه ای وقتی که دستام رو دور بدنش حلقه کردم ، ،خودم رو به پشتش مالیدم و اون
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ه اش داشتم ، جابجا . واکنشش رو نادیده گرفتم ، محکم نگبود بدن من به پشت عضالنی اش اون چسبیده

آبشار آب داغ که از دوش میریخت قرار گرفتیم و اون به شستن موهاش  رشد برای همین جفتمون در زی

به تموم ادامه داد. اجازه دادم که آب ،در حالی که مردی رو که عاشقشم بغل کردم ، بدنم رو بشوره. 

فکر کردم.  ،من در اینجا عشق بازی کردهلحظاتی که اون منو در این اینجا کرده و تموم لحظاتی که با 

اخم کردم . اون هیچ وقت اینقدر ساکت نبوده. سرم رو چرخوندم، و شروع به زدن بوسه هایی به پشتش 

:دکردم. بدنش دوباره منقبض شد . اخطار دا  

 " آنا "

 " هوووووم "

روی دستام گذاشت دستام آروم از روی شکم عضالنی اش به طرف پایین کشیده شدن. جفت دستاش رو 

 و با خشونت مانع حرکتم شد. سرش رو به دو طرف تکون و اخطار داد :

 " نکن "

سریعا رهاش کردم. اون میگه نه ؟؟؟ ذهنم سقوط آزاد کرد.... این اصال قبال اتفاق افتاده بود ؟؟ ذهن 

لش نگام ناخود آگاهم سرش رو به دو طرف تکون داد و لباشو بهم فشرد. از پشت عینک هاللی شک

بهم انداخت. احساس اینو میکردم که محکم سیلی  –تو این سری واقعا گاوت زاییده  –میکرد ، و نگاه 

ناخوشایند و زشت رو ایجاد  ، اندیشه ایخوردم . رد شدم . و فکری مادام العمر از عدم احساس امنیت

نفسم منقطع  شعله کشید،بدنم سوزان و داغ درون ، کرد، اینکه اون دیگه تو رو نمیخواد. وقتی که درد 

شد. کریستین چرخید ، و خیالم راحت شد که اون کامال به نزدیکی و طنازی من بی اعتنا نیست. چونه ام 

 رو گرفت ، سرم رو به عقب فرستاد ، و خودم رو در حین نگاه کردن به چشمای زیبای اون یافتم. گفت :

 " من به شدت هنوز از دستت عصبانی ام " 

آروم و جدی بود . لعنتی! پایین خم شد ، پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد ، چشماش رو بست. صداش 

 دستم رو دراز و صورتش رو نوازش کردم.  زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم از دستم عصبانی نباش . فکر میکنم داری بیش از حد واکنش نشون میدی " 

افتاد. با خشم غرید :اف ایستاد، رنگش پرید. دستم به پایین فرو ص  
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" بیش از حد واکنش نشون میدم ؟؟ یه دیوونه ی لعنتی وارد آپارتمانم شده تا زنم رو بدزده و تو فکر 

 میکنی که من دارم بیش از حد واکنش نشون میدم !! " 

، در حالی که به من خیره شده تهدید مهار شده ای که در صداش موج میزد خطرناک بود ، و چشماش

گار که من اون دیوونه ی لعنتیم ، شعله ور بودن. ، انبود  

 " نه .... اممم، منظورم به اون موضوع نبود . فکر میکردم که این بخاطر منه که بیرون رفتم " 

 یکبار دیگه چشماش رو بست ، انگار که درد داره و سرش رو به دو طرف تکون داد .

 " کریستین من اینجا نبودم " 

طمینان ببخشم و ازش دلجویی کنم. چشماش رو باز کرد و گفت :سعی میکردم که بهش ا  

عت کنی "از یک درخواست ساده ی لعنتی اطا " میدونم. و تمامش بخاطر اینه که تو نمیتونی  

 لحن صداش تلخ و زننده بود و باعث شد رنگم بپره.

دستت عصبانی ام نم . من هنوز به شدت از موردش اینجا تو حموم باهات بحث ک" نمیخوام االن در 

 آناستازیا. تو باعث میشی که قضاوتم رو زیر سوال ببرم " 

چرخید و به سرعت از زیر دوش خارج شد ، حوله رو سر راهش گرفت و از حموم بیرون زد ، منو 

 تنها و یخ زده زیر آب داغ ، رها کرد. 

 گند ، گند ، گند...

بدزده؟؟ لعنتی!! جک میخواسته منو  ن شد .رو که االن بهم زد برام روشبعد معنی و مفهوم حرفی 

بدزده؟؟ یاد چسب نواری افتادم و عدم خواسته ام برای بیشتر تحلیل کردِن علت اینکه چرا جک چسب 

بعد موهام رو شامپو زدم  ،افتادم. کریستین اطالعات بیشتری داره؟؟ سریعا خودم رو شستم ،نواری داره

یاز دارم بدونم. من نمیزارم که اون در  مورد این موضوع منو و آبکشی کردم. من میخوام بدونم. من ن

 در نادونی و جهل نگه داره. 

ن کارو یده. منم همیوقتی که از حموم بیرون اومدم کریستین تو اتاق خواب نبود. خدایا، سریع لباس پوش

دلیل این ین ا و آگاهم که به کردم ، لباس مورد عالقه گوجه ای رنگم رو با صندل های مشکی پوشیدم

چون کریستین دوستش داره. پر قدرت با حوله موهام رو خشک کردم ، بعد بافتم  ،لباس رو انتخاب کردم
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وجه ای بستم. گوشواره های الماس بلندم رو به گوشم آویزون کردم ، به دستشویی رفتم تا کمی ریمل و گ

همیشه رنگ پریده ام. یه نفس عمیق بزنم و خودم رو در آینه نگاه کنم. من رنگ پریده ام. خدایا، من 

که درواقع لذت بردن از گذروندن  ،یکنواخت گرفتم . من نیازه که با عاقبت تصمیم عجوالنه ی خودم

، روبرو بشم . آه کشیدم، میدونم که کریستین اینو به این شکل نمیبینه. هوقت با دوستم بود  

آشپزخونه مشغول کرده بود.  شیرین گفت :نز خودش  رو در نشیمن کریستین رو ندیدم. خانم جو در  

 " صبح بخیر آنا "

 گشاده بهش لبخند زدم :

 " صبح بخیر "

 من دوباره آنا شدم ! 

 " چای؟ "

 " لطفا " 

 " چیزی برای خوردن ؟ " 

 " لطفا. امروز دوست دارم املت بخورم " 

 " با قارچ و اسفناج ؟ " 

 " و پنیر "

 " همین االن " 

 " کریستین کجاست ؟ " 

 " آقای گری در اتاق کارشون هستن " 

 " صبحانه خورده؟ " 

 به دو بشقاب روی میز بار آشپزخونه نگاه کردم .

 " نه خانم " 
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 " ممنونم "

ریلکسه. چقدر ظاهر  ،یراهن سفید بدون کروات تنشه، مثل تمام مواقع مدیر عاملیکریستین پای تلفنه ، پ

ش بره. وقتی که در درگاهی اتاقش قرار گرفتم به ترخواد به دفشه... شاید اون کال نمییب آمیز بامیتونه فر

من نگاهی انداخت ولی سرش رو به دو طرف تکون داد ، داللت بر این که حضورم مورد تائید و 

به طرف میز بار آشپرخونه برگشتم. تیلور  شده خوشایند نیست. لعنتی... چرخیدم و سرافکنده و دلسرد

ساعت خواب کامل  8وری دیده میشد که در کت شلوار تیره رنگ بود ، اینط اش شد ، شیک و برازندهپید

: مبدون قطع شدگی داشته. زیر لب گفت  

 " صبح بخیر تیلور " 

اتفاقاتی داره می  چه سعی میکردم خلق و خو اش رو بسنجم و ببینم که بهم راهنمایی ظاهری از اینکه که

ب داد :افته میده یا نه. جوا  

 " صبح بخیر خانم گری" 

و در چهار کلمه ای که گفت من حس ترحم و دلسوزی رو شنیدم. همدردانه بهش لبخند زدم ، میدونم که 

جبور بوده کریستین عصبانی و کالفه شده رو در راه برگشت به سیاتل ، که خارج از برنامه بوده ، ماون 

 تحمل کنه. 

 جرات کردم و پرسیدم :

چطور بود  ؟ "" پرواز   

 " طوالنی خانم گری "

 کوتاه گویی اون حرفی برای گفتن داشت. ادامه داد :

 " میتونم بپرسم شما چطورید؟ " 

 لحن صداش نرم تر بود. 

 " من خوبم "

 سرش رو پایین تکون داد :
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 " منو ببخشید "

 به سمت دفتر کریستین راه افتاد. هووووم.... تیلور اجازه ورود داره و من ندارم. 

 " بفرمایید "

بود ولی در هر صورت خوردم ،  خانم جونز صبحانه ام رو روبروم قرار داد. اشتهام کور شده

ونز رو ناراحت کنم. جخواستم که خانم یمن  

ستم بخورم ، تموم کردم ، کریستین هنوز از دفترش ن قدری رو که میتونوموقعی که صبحانه ام رو ، هم

 بیرون نیومده بود. از من دوری میکنه؟؟  زیر لب گفتم :

نونم خانم جونز "م" م  

از صندلی کنار بار پایین اومدم و به سمت اتاق و حموم دستشویی برای مسواک زدن رفتم. وقتی که 

واج افتادم. اون موقع هم خودش رو تو های ازدقسم  میزدم یاد اخم کریستین زمان بحث در مورد کمسوا

شبانه  ری میکنه؟؟ وقتی که یاد کابوس. این قضیه اش همینه؟؟ ترشرویی و کناره گیدفترش محبوس کرد

اش افتادم به خودم لرزیدم. دوباره اتفاق می افته ؟؟ ما واقعا نیاز داریم که صحبت کنیم. من نیاز دارم در 

منیتی اضافه شده برای تمام گری ها بدونم.....تموم جزئیاتی که از من مورد جک و در مورد گروه ا

 مخفی مونده ، ولی از کیت مخفی نشده! کامال مشخصه که ایلیوت با کیت صحبت میکنه. 

بود. برای رفتن به سر کارم دیرم شده . مسواک زدنم رو تموم کردم ، کمی  8:15به ساعتم نگاه کردم. 

داشتم و به سمت نشیمن برگشتم. خیالم راحت شد که کریستین کی ام رو برق لب زدم ، کت سبک مشبر

 رو اونجا دیدم، در حال صبحانه خوردن بود. وقتی منو دید گفت :

 " داری میری؟ " 

 " به سر کار؟ بله البته " 

 شجاعانه به سمتش قدم برداشتم و دستم رو لبه میز آشپزخونه گذاشتم. منو مات نگاه میکرد. 

تین ما کمتر از یک هفته ست که برگشتیم. من باید برم سر کار " " کریس  

 " ولی... "
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و دستش رو داخل موهاش کشید. خانم جونز ساکت محل رو ترک کرد . مالحظه کار ، گیِل  ساکت شد

 مالحظه کار .   

ر موردش " میدونم کلی مسائل هست که باید صحبت کنیم ، شاید وقتی که تو آروم شدی ، میتونیم امشب د

 حرف بزنیم " 

 دهنش دلسرد شده و نومید باز موند :

 " آروم شدم ؟؟ " 

 صداش ترس آور آروم بود. قرمز شدم :

منظورم چیه "که " میدونی   

استازیا، نمیدونم منظورت چیه " ن" نه آ  

 " من یه دعوا نمیخوام. اومدم که بپرسم میتونم ماشینم رو بردارم "

 توپید :

 " نه نمیتونی" 

 سریعا تسلیم شدم:

 " باشه "

 پلک زد. کامال مشخصه که منتظر یه دعوا بود:

 " پریسکات همراهت میاد " 

کمی کمتر شده بود.  لعنتی، پریسکات نه ! میخوام که اخم و اعتراض کنم ولی  ،خصومت لحن صداش

تصمیم گرفتم این کارو نکنم. قطعا وقتی که جک گرفته شده ، میتونیم حفاظت گروه امنیتی رو قطع کنیم.  

روز قبل از عروسیم باهام حرف زد:یاد حرف خردمندانه مامانم افتادم  . روزی که یک   

، روزی  تو واقعا باید پشتکار داشته و پرقدرت باشی. این در مورد بچه ها همآنا، عزیزم، 

.  که داشته باشیشون ، هست  
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 خب حداقل اون االن اجازه میده برم سر کار. گفتم :

 " باشه " 

خوام اونو با مسائل حل نشده و اینهمه تنش که بینمون هست ، ترک کنم ، امتحانی یه یمو بخاطر اینکه ن

قدم به سمتش رفتم. منقبض شد ، چشماش گشاد شدن و برای لحظاتی خیلی آسیب پذیر دیده شد که بخش 

 عمیق و تاریکی از قلبم رو باال کشید و توجهم رو جلب کرد. 

 زمزمه کردم :

فر نباش "نت" ازم م  

م رو گرفت  :دست  

 " من ازت متنفر نیستم "

 زمزمه کردم :

 " تو منو نبوسیدی" 

 بدگمان نگام میکرد.  گفت :

 " میدونم"

صورتم رو  را ، ولی مطمئن نیستم که بخوام جوابش رو بدونم. یکدفعه ایستاد وناچارم که ازش بپرسم چ

رایز نفسم منقطع شد ، غیر از سورپحشیانه لباش رو روی لبام گذاشت. و بین دستاش گرفت و خشن

خت و تاز قرار عمدی به زبونش دسترسی کامل دادم . تمام فرصتش رو استفاده کرد ، دهنم رو مورد تا

م ، رهام کرد ، نفساش تند ، و دقیقا وقتی که من شروع به پاسخ به عملش دادکردداد ، منو تصاحب 

 بودن. گفت :

رسونه " " تیلور، تو و پریسکات رو به اِس آی پی می  

 چشماش از نیاز میسوختن. بلند صدا زد :

 " تیلور!"

 قرمز شدم ، سعی کردم که دوباره تسلطم رو بدست بیارم .
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 " آقا " 

 تیلور در درگاهی در ایستاده بود. 

رو برسونی؟ "  " به پریسکات بگو خانم گری میخواد به سر کار بره. میتونی لطفا اونا  

 " حتما"

چرخید ، ناپدید شد و کریستین آروم گفت : پاشنه پاش یتیلور رو  

 " اگر تونستی تالش کنی امروز دردسر ایجاد نکنی ، ممنونت میشم " 

 شیرین لبخند زدم :

 " ببینم چی کار میتونم بکنم " 

لبای کریستین رو کشید، ولی بروی خودش نیاورد. سرد گفت : ،لبخند نصفه نیمه ناخواسته ای  

 " پس بعدا میبینمت " 

 زمزمه کردم : 

 " فعال "

همکف و پارکینگ ، برای دوری کردن از خبرنگار  راز آسانسور خدماتی به طبقه زی و پریسکات، من

های بیرون ، رفتیم. جک دستگیر شده و واقعیت اینکه اون در آپارتمان ما دستگیر شده االن دیگه تبدیل 

ی حاشیه ساز فکر کردم که آیا خبرنگارهاودم به خبر عمومی شده. در حالی که سوار آاودی میشدم ، با خ

دم در اِس آی پی ، مثل روزی که خبر نامزدیمون اعالم شد، هستن یا نه.  ،دیگه ای هم  

برای مطمئن شدنشون که من و کریستین  ،ی و مامانممدتی در سکوت ادامه دادیم ، و یادم اومد که به رِ 

کوتاه بودن و من وقتی که دقیقا روبروی اِس  مس ها، زنگ بزنم. خوشبختانه جفت تمادر سالمت هستیم

ها و عکاس ها میترسیدم ، جمعیت کوچیکی از گزارشگرکه  روی رسیدیم ، کارم تموم شد. همون طآی پ

کردن. تیلور پرسید:آاودی چرخیدن و منتظر نگاهمون  منتظر ایستاده بودن. همگی اونها به طرف  

نم گری؟ " " مطمئنید میخواید این کارو بکنید خا  
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گذروندن زمان با آقای از غضب در  یده ولی این به معناربخشی از وجودم فقط میخواست به خونه برگ

دست پیدا کنه. جک در  یهست. امیدوارم با مدت زمان کمی که داره بتونه به نگرش جدید ،حال سوختن

که چرا . خیلی شه وجه میپاسگاه هست ، پس پنجاه باید خوشحال باشه ، ولی نیست. بخشی از وجودم مت

ن وقتی ندارم که در مورد این از موارد ، که شامل منم هست ، از کنترل اون خارج شدن ، ولی من اال

د االن فکر کنم. موار  

تیلور "  تحویل بار ببر منو به پشت ساختمون و درِ لطفا "   

 " بله خانم "

 

 

 

قه ای به در زده شد و الیزابت سرش رو ظهر هست و خودم رو تموم صبح غرق کارم کردم. ت 1ساعت 

 به داخل اتاق آورد. سرزنده پرسید :

 " میتونم چند لحظه وقتت رو بگیرم ؟ " 

 گفتم :

 " حتما"

قات غیر برنامه ریزی شده اش سورپرایز شدم. وارد اتاق شد و نشست ، موی بلندش رو پشت از مال

 شونه اش انداخت :

ت خوبه. روچ ازم درخواست کرد که بهت سر بزنم " " فقط میخواستم چک کنم که تو حال  

 سریعا وقتی که صورتش قرمز شد ادامه داد :

 " میدونی به خاطر تموم اتفاقاتی که دیشب افتاده " 

ارتباطش رو هنوز با آتیش  دستگیری جک هاید در تموم روزنامه ها نوشته شده و به نظر میاد هیچ کسی

دادم : ت گری ، نمیفهمه.  جوابکرسوزی ش  
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 " من خوبم " 

مه فکر نکنم. جک میخواسته به من صد ،سعی میکردم که خیلی عمیق در مورد اینکه چه احساسی دارم

ت. اون قبال هم تالش کرده این کارو بکنه. این کریستینه که من براش بزنه. که خب این خبر جدیدی نیس

نگرانم.  سریع به برنامه ایمیلم نگاهی انداختم. هیچ ایمیلی از طرفش نیومده. نمیدونم که من اگر بهش 

 ایمیل بزنم فقط با این کارم آقای از غضب در حال سوختن رو بیشتر خشمگین میکنم یا نه. 

د :الیزابت جواب دا  

 " خوبه " 

دفعه به چشماش رسید. و لبخندش حقیقتا این   

بهم بگو "  –هر چیزی که نیاز داری  –" اگر هر کاری هست که میتونم برات انجام بدم   

 " حتما " 

 الیزابت ایستاد :

 " میدونم چقدر سرت شلوغه آنا. میرم تا به کارات برسی" 

 " اممم... ممنونم " 

بی معنا ترین مالقات در نیمکره غربی قاره بوده باشه. چرا روچ اونو پیش من این باید خالصه ترین و 

و دستم رو به سمت  کار تیره رو از سرم بیرونفرستاده ؟ شاید نگرانه ، برای اینکه من همسر رئیسم.  اف

و بلک بریم دراز کردم و امیدوار بودم که شاید پیامی از طرف کریستین داشته باشم. وقتی که این کار

 کردم ایمیل محل کارم صدا کرد :

_______________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : اظهار نامه

13:04    2011، آگست ،26تاریخ :   
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 به : کریستین گری

 

 آناستازیا

تو رو در دفترت، برای گرفتن اظهار نامه ات، مالقات میکنه. من  3کاراگاه کالرک امروز در ساعت 

ه اون پیش تو بیاد بخاطر اینکه نمیخوام تو به پاسگاه بری . ک تاکید کردم  

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت گری

___________________________ 

دقیقه کامل رو به ایمیلش خیره موندم ، سعی میکردم که به یک پاسخ سبک و شوخ طبعانه برای بهتر  5

لی و خالصه انتخاب کردم. کردن حال اون فکر کنم. ولی بجاش پاسخی کامال خا  

___________________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : اظهار نامه 

13:12     2011،آگست،26تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 باشه.

X آ      
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 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

_______________________ 

خیره موندم ، برای پاسخش آشفته بودم ولی پاسخی نداد. کریستین دقیقه دیگه به صفحه کامپیوترم  5

 امروز تو خلق و خوی بازی نیست.

در  ه احتمال زیاد دیوونه شده بوده ،به پشتی صندلی تکیه دادم. میتونم سرزنشش کنم ؟؟ پنجاه طفلی من ب

وز صبح بیدار شدم در اویل صبح به سیاتل برگشته. بعد فکری به ذهنم خطور کرد. اون وقتی که من امر

؟ اون معموال مراسم های کت شلوار رسمی بود. چه زمانی اون تصمیم گرفته که از نیویورک برگرده 

شب ترک میکنه. دیشب در اون زمان ، من هنوز با کیت بودم.  11یا  10ساعت  ردرسمی رو   

اون نیویورک رو بخاطر کریستین به خاطر اینکه من بیرون بودم برگشته یا بخاطر اتفاق جک ؟؟ اگر 

در مورد و ترک کرده ، اون هیچ ایده ای از اتفاق جک ، اینکه من داشتم اوقات خوشی رو میگذروندم 

پلیس نداشته ، هیچی.... تا اینکه در سیاتل هواپیماش نشسته. یکدفعه خیلی برام مهم شد تا واقعا بدونم. 

پس اون داره بیش از حد واکنش نشون میده.  ،رگشتهاگر کریستین تنها فقط بخاطر اینکه من بیرون بودم ب

و بهم سابید و چهره ی سلیطه اش رو به خودش گرفت. باشه، خوشحالم که ر ذهن ناخودآگاهم دندون هاش

برگشته ، با وجود اینکه ممکنه نامربوط باشه ، ولی بازم... کریستین باید شوک وحشتناکی رو زمانی که 

ست. یب نیست که امروز اینقدر سرگشته باشه. عجدر سیاتل نشسته تجربه کرده   

 کلمات اخیرش به ذهنم اومدن :

 " من هنوز به شدت از دستت عصبانی ام آناستازیا. تو باعث میشی قضاوتم رو زیر سوال ببرم "

 من باید بدونم.... اون به خاطر کوکتل زدن من برگشته یا بخاطر یه مجنون لعنتی؟؟؟ 

________________________  

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : پروازت
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13:24      2011،آگست،26تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 دیروز چه ساعتی تصمیم گرفتی که به سیاتل برگردی؟ 

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

_______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع : پروازت 

13:26     2011،آگست،26تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 چرا ؟ 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

_________________________ 
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 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : پروازت

13:29     2011،آگست،26تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

کنجکاویروی فکر کن از   

 

 آناستازیا گری

اِس آی پیمامور ویراستار   

_____________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : پروازت 

13:32     2011،آگست،26تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 کنجکاوی گربه رو کشت.1

 

 کریستین گری

                                                             
 گربه به معنای کنایه ای هم میتونه باشه به ویژه در مورد زنان . تلخ زبان و زبون نیش دار داشتن 1
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 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : ها؟!

13:35    2011،آگست،26تاریخ :   

کریستین گریبه :   

 

 این کنایه غیر مستقیم به چی بود؟؟ یه تهدید دیگه ست ؟ 

به کجا میرم مگه نه ؟  نتو میدونی که من با ای  

برگشتی یا بخاطر ، م زم خواستی بیرون نرم ، بیرون رفتتو بخاطر اینکه من با دوستم بعد از اینکه تو ا

؟؟ دیوونه تو آپارتمانت بوده  اینکه یه مرد  

 

یا گریآناستاز  

 مامور ویراستار اِس آی پی 

_______________________ 

و هنوز  1:45به صفحه کامپیوترم خیره موندم . پاسخی نیومد. به ساعت روی کامپیوتر نگاه کردم. 

 پاسخی نیومده. 

_______________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : مسئله اینجاست....

13:56     2011،آگست،26تاریخ :   
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 به : کریستین گری

 

که من فکرم رو از اینکه حقیقتا بخاطر این به سیاتل برگشتی  من سکوت تو رو به عنوان تائیدت

. من یه زن بزرگسالم و با دوستم به صرف نوشیدنی بیرون رفتم. من ، برداشت میکنم عوض کردم

، متوجه  نشدم. من تو هیچ وقت به من هیچی نمیگی  بخاطر اینکه  روتغییر فکرم عاقب امنیتی 

برای تمام گری ها ، نه فقط ما ، زیاد شده. من فکر  همیدم که گروه امنیتی ، در واقعاز طریق کیت ف

وجه ام که چرا ، بیش از حد واکنش نشون میدی و مت ،میکنم که تو کال زمانی که امنیت من وسط باشه

میکنی و واکنش نشون میدی.  بی دلیل موضوع رو داغ ولی تو  

نداشتم یا صرفا یه چیزی که  ه حقیقتا چه چیزی باعث نگرانیه ،من هیچ وقت سر نخی در مورد اینک

آگاهی بهم بده چه چیزی مورد نظر و نگرانی تو هست. من دو تا مامور امنیتی باهام بودن. فکر میکردم 

گاه و کامال آخونه بودیم. اگر من نسبت به تری تا  بار جای امن نو کیت جامون امنه. در واقع ما درکه م

قطعا شیوه عمل متفاوتی رو پیش میگرفتم.  ،بودممطلع از وضعیتمون   

داره... یا کیت اینطور  ،در اینجا بوده ،من متوجه ام که نگرانی تو ربطی به چیزی که در کامپیوتر هاید

بهترین دوستم بیشتر از من میدونه که  ،بفهمممیگه. میدونی چقدر ناراحت کننده و عصبی کننده ست که 

پس بهم میگی؟ یا میخوای با من مثل یه بچه رفتار کنی و کارت  زنتم .چی داره به تو میگذره؟ و من 

بچه رفتارم رو ادامه بدم؟ یه ثل و ادامه بدی ، تضمین کنی که منم مر  

، فهمیدی؟  ستی که به شدت کالفه و عصبانیهتو تنها کسی نی  

 آنا

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

____________________ 
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یه نفس عمیق گرفتم . عصبانیتم کامال به سطح اومده  همینی که هست گری.ایمیل رو فرستادم . بفرما... 

دیگه این احساس رو ندارم.  ،بود . اینجا من احساس تاسف و گناه میکردم که اشتباه رفتار کردم. خب  

_______________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : مسئله اینجاست...

13:59     2011، آگست ، 26تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 مثل همیشه خانم گری تو در ایمیل صادق و چالش بر انگیزی. 

بحث کنیم.  خونمونشاید ما بتونیم ایم موضوع رو در   

اشه. منم هنوز به شدت کالفه و عصبانی هستم. تو بهتره حواست به حرف زدنت ب  

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

_________________________ 

 

منو به هیچ جایی  ،حواسم به حرف زدنم باشه !! به کامپیوترم اخم کردم، متوجه شدم که این کار

به دستم  ،نمیرسونه. جواب ندادم ، و یک دست نوشته ای رو که اخیرا از یک نویسنده جدید نوید بخش

شروع به خوندن کردم. بود ، برداشتم و رسیده   
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لود بود ، شاید تونسته ذشت. اون نسبت به دیشب کمتر اخم آقرار مالقاتم با کاراگاه کالرک یکنواخت گ

 کمی بخوابه. یا شاید اون ترجیح میده صبحا کار کنه. 

 " از اظهار نامه تون ممنونم خانم گری" 

پاسگاه هست ؟ "  " خواهش میکنم کاراگاه. هاید هنوز در بازداشگاهِ   

قت با می که مرتکب شده اون چند وای. بخاطر جرن مرخص شد" بله خانم. اون امروز صبح از بیمارستا

 ماست " 

 لبخند زد، چشمای تیره اش چشمک میزدن. 

زمان مضطرب و آشفته کننده ای برای من و همسرم بوده " ه. " خوب  

صبح صحبت کردم. اون خیلی آسوده خیاله. مرد جالبیه ، همسرتون "  " من مفصل با آقای گری امروز  

هیچی ایده ای نداری....تو   

منم همین فکرو میکنم "  ،" بله  

 لبخند مودبانه ای بهش زدم و میدونه که مرخص شده. 

یز دیگه ای رو میتونید به من بگید بهم زنگ بزنید. این کارت منه "ر کردید که هر چ" اگر فک  

 کارتی رو از کیف پولش خارج کرد و به من داد. 

 " ممنونم کاراگاه. این کارو میکنم" 

 " روز خوبی داشته باشین خانم گری "

" " روز خوش  
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وقتی که رفت، با خودم فکر کردم دقیقا جک بابت چه کارهایی مجرم هست . بدون شک کریستین به من 

 نمیگه. لبامو بهم فشار دادم. 

 

 

 

، و در حالی که در  در سکوت به آسکاال برگشتیم. سوایر منو میرسوند ، پریسکات کنارش نشسته بود

میدونم که منو کریستین قراره یک جنگ و دعوای م قلبم سنگین و سنگین تر میشد. یدراه برگشت بو

 عظیم داشته باشیم و نمیدونم که من انرژی اش رو دارم یا نه .

ور شدیم ، سعی میکردم افکارم رو نظم سوار آسانس، وقتی که از پارکینگ به همراه پریسکات در کنارم 

ن چند تا پاسخ به من بده. اید او. چی میخوام بگم ؟ فکر میکنم تموم حرفهام رو در ایمیل زدم. شببخشم

شده ، و کف دستام عرق کرده. م کنم . قلبم محکم میتپه ، دهنم خشک آروم . نمیتونم اعصابم رو امیدوار

موضع خودم رو من خوام که دعوا کنم . ولی گاهی اوقات ، اون خیلی سر سخته و من نیازه که یممن ن

 حفظ کنم. 

جلو رومون پدیدار شد ، و یکبار دیگه اونجا مرتب و منظم بود.  یدرهای آسانسور باز شدن ، راهرو

میز صاف و درست قرار گرفته و گلدونی جدید با گلهای صورتی کمرنگ و سفید صد تومانی1 آراسته 

. بود شده  

زدیم سریعا نقاشی ها رو چک کردم.... نقاشی های مریم مقدس همگی میدر حالی که به داخل راهرو قدم 

تعمیر شده و دوباره قابل استفاده  ،ورودی ی شکسته و خراب شده عیب و نقص بودن. درِ سالم و بی 

ست، و پریسکات مهربانانه در رو برام باز کرد. اون امروز خیلی ساکت بوده. فکر میکنم منم اونو 

 همینطوری ترجیح میدم. 

و به سمت نشیمن حرکت کردم. ایستادم . کیف دستی ام رو در سرسرا رها  

ش بزنن!گند  

                                                             
1 Paeonia  گل  
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 " عصر بخیر خانم گری"

.... اون شلوار  پوشیده ، و شلوار جینستاده ، تی شرت تنگ مشکیکریستین نرم اینو گفت. کنار پیانو ای

 آبی کمرنِگ بیش از حد شسته شده وشه. اوه خدای.... اون یه پارچه!! .... اونی که تو اتاق بازی میپجین

ده ، و هاته. خرامان و پرسه زنان به سمتم قدم برداشت ، و نرمه ، در زانو ها پارچه اش شکافته ش

: دنگاه سوزاننده اش ازم گرفته نمیشپاهاش لخت بودن ، دکمه باالی شلوار جینش بازه ،   

 " خوبه که به خونه برگشتی. منتظرت بودم "

 

  

 

 کانال تلگرام مترجم :

@suzan_translator_fifty    

 

 

 پیج اینستاگرام مترجم : 

https://instagram.com/_u/suzan_translator_fifty 

 

«کافیست بروی لینک های باال کلیک کنید»  

 

 

 

https://t.me/suzan_translator_fifty
https://instagram.com/_u/suzan_translator_fifty
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«فصل یازدهم »   

 

 

 

 

 زمزمه کردم :

 " واقعا ؟ " 

دهنم خشک تر شد ، قلبم تو قفسه سینه ام محکم میتپید. چرا اون این شکلی لباس پوشیده ؟؟ منظورش 

 چیه؟ هنوز گوشه گیر و اخمالو هست؟ 

 " آره "

 صداش به شدت نرم بود ولی در حالی که به سمت من قدم زنان می اومد ریشخند میزد. 

ل خاص از لگنش آویزونه . اوه نه ، من کون شگندش بزنن اون هات  دیده میشه.... شلوار جینش به ا

گام های بلند به  ت بشه. سعی کردم که در حالی که باقرار نیست توسط آقای شلوار جین پوشیده حواسم پر

؟ ا ا ه ! گفتش غیر ممکنه.  هست یبسنجم . عصبانیه ؟ سر خوشه؟ شهوت سمتم می اومد خلق و خو اش رو

 زیر لب گفتم :

 " شلوار جینت رو دوست دارم " 

که به چشماش نرسید. لعنتی.... اون هنوز  ،خلع سالح کننده ی گرگ صفتانه . یه نیش بازنیشش باز شد

ن رو پرت کنه. روبروم متوقف شد و من توسط شور عصبانیه. اون ، اون شلوار رو پوشیده تا حواس م

یکرد ، چشماش گشاد شده و غیر قابل خوندن میخکوب شدم. به من به سمت پایین نگاه م و خروش اون

 بودن و من رو سوارخ میکردن. آب دهنم رو قورت دادم. نرم گفت :

 " متوجه شدم که تو مسائلی داری خانم گری" 
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و یه چیزی رو از جیب پشت شلوار جینش بیرون آورد . نمیتونم نگام رو از چشماش بگیرم ولی متوجه 

م. باال گرفتنش، کوتاه و خالصه به سمتش نگاه کردم ، متوجه شدم که صدای باز شدن به برگه کاغذ شد

ایمیلم هست. نگاهم رو دوباره به کریستین برگردوندم، چشماش براق و از خشم شلعه ور بودن. زمزمه 

 کردم :

 " آره . من مسائلی دارم " 

فاصله دارم. ولی قبل از  احساس بی نفسی میکردم. اگر که قراره در مورد این مسئله صحبت کنیم نیاز به

به جلو خم شد و بینیش رو در طول بینیم کشید . چشمام وقتی که لمس نرم  ،اینکه بتونم یک قدم عقب برم

 و خوشایند و غیر قابل پیشبینی اش ایجاد شد بسته شدن. در مقابل پوستم زمزمه کرد :

 " منم همینطور " 

دیگه به من خیره شد  . راذ، یکبباز کردم.صاف ایستاد و ناف چشمام رو با صحبتش  

 " من فکر میکنم که با مسائل تو آشنام کریستین " 

، که لحظه ای در چشماش صدام محتاط بود و اونم چشماش رو باریک کرد ، سرگرمی و لودگی رو

برداشتم . من باید خودم رو سرکوب کرد. قراره دعوا کنیم؟؟ با اقدامی محتاطانه ، به عقب قدم  جرقه زد،

ت فیزیکی از اون دور نگه دارم.... از بوی تنش، از نگاهش ، از بدن حواس پرت کن اش در به صور

 اون شلوار جین ... وقتی که ازش دور شدم اخم کرد  . زمزمه کردم :

 " چرا از نیویورک برگشتی؟ " 

 بیا این مسئله رو حل کنیم و تمومش کنیم. 

 " تو میدونی چرا " 

به صدا در آورد . لحن صداش زنگ خطری رو  

 " بخاطر اینکه من با کیت بیرون رفتم ؟ " 

" بخاطر اینکه زیر قولت زدی ، و با من کل کل کردی ، خودت رو در خطر و ریسک غیر ضروری 

 قرار دادی "
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 هینی کشیدم :

 " زیر قولم زدم ؟؟؟ تو اینجوری میبینیش؟؟ " 

 باقی جمله اش رو نادیده گرفتم. 

 " آره " 

ن. حاال داریم واقعا در مورد بیش از حد واکنش نشون دادن حرف میزنیم! میخواستم که چشم گندش بزن

 غره برم  ولی وقتی که بهم اخم کرد از این کار اجتناب کردم. آروم توضیح دادم :

 " کریستین من نظرم رو عوض کردم " 

. انگار که اون بچه ست:صبوارنه توضیح دادم  

 " من یه زنم. ما به انجام این کار معروفیم. این کاری هست که ما میکنیم " 

 بهم پلک زد انگار که متوجه نمیشد. 

 " اگر من یک لحظه فکر میکردم که تو سفرت رو بخاطر این کنسل میکنی .... "

ای قسم های کلمات از ذهنم خارج شدن. متوجه شدم که نمیدونم چی میخوام بگم. لحظاتی به زمانی که بر

ولی من هیچ وقت به تو قول ندادم که اطاعت میکنم کریستین ! پرت شدم. ، ازدواجمون بحث میکردیم 

راعماق وجودم خوشحالم که اون برگشته. حتی با وجود خشمش ، زبونم رو گرفتم ، بخاطر اینکه د جلوی

ایستاده.  وختنسمن خوشحالم که اون صحیح و سالم برگشته ، عصبانیه و در مقابلم در حال   

 " تو نظرت رو عوض کردی؟؟ " 

 نمیتونست ناباوری و نکوهش رو در لحنش مخفی کنه.

 " بله "

 " و فکر نکردی که به من زنگ بزنی؟ " 

 قبل از ادامه حرفش شک دار به من با خیرگی نگاه کرد :

قرار دادی " " و عالوه بر اون ، تو گروه امنیتی اینجا رو تنها گذاشتی و رایان رو در خطر  
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 اوه... من در این مورد فکر نکرده بودم. 

" من بهتر بود که زنگ میزدم ولی نمی خواستم که تو رو نگران کنم. اگر این کارو میکردم ، مطمئنم که 

تو منو از رفتن منع میکردی و من دلم برای کیت تنگ شده بود . من میخواستم ببینمش. در ضمن ، این 

وارد ن نباید به اون اجازه میداد که قتی که اینجا بوده دور نگه داشته . رایاو ،من رو از جک ،کار

 آپارتمان بشه"

 این خیلی گیج کننده ست. اگر رایان اجازه نمیداد که وارد بشه جک همچنان آزاد بود... 

چشمای کریستین وحشیانه برق میزدن، بعد چشماش رو بست ، صورتش منقبض شد ، انگار که درد 

اوه نه ... سرش رو به دو طرف تکون داد و قبل از اینکه بفهمم ، دستاش دورم حلقه شدن و منو  داره. 

 محکم به آغوشش کشید. 

زمزمه کرد : ، جوری که به سختی نفس میکشیدم، در حالی که دستاش رو دورم محکمتر میکرد  

 " اوه آنا . اگر اتفاقی برای تو میافتاد... " 

د. به سختی گفتم :صداش زمزمه ای ناچیز بو  

 " نیافتاده " 

ته فکر کردم. ی که ممکن بود بیوفقران بار امروز ُمردم وقتی که به اتفا" ولی میتونست بیوفته . من هزا

 مه . یادم نمیاد که اینقدر تا حاالآنا. از دست تو . از دست خودم. از دست ه من خیلی عصبانی بودم

"عصبانی بوده باشم ... به غیر از ....   

 دوباره ساکت شد. اصرار کردم :

 " به غیر از؟ " 

 " تو آپارتمان سابقت. وقتی که لیال اونجا بود "

 اوه ... نمیخوام در موردش فکر کنم. زیر لب گفتم :

" تو امروز صبح خیلی سرد بودی "    
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افتادم،  رد شدنم در حموم صدام وقتی که آخرین کلمات رو گفتم زمانی که یاِد احساسات کریه و زشتِ 

شکسته شد . دستاش به پشت گردنم رفتن ، فشار خودشون رو کمتر کردن و من تونستم نفس عمیق 

 بگیرم. سرم رو به عقب کشید. گفت :

 " من نمیدونم که چطور با خشمم کنار بیام. من فکر نمیکنم که بخوام به تو آسیبی بزنم" 

 چشماش گشاد و محتاط بودن :

 " امروز صبح ، میخواستم که تو رو تنبیه کنم ، به شدت و ... " 

 ساکت شد، کلمات از دستش رفتن فکر کنم ، و یا شاید از بیان کردنشون ترسید. 

 " تو نگران بودی به من صدمه بزنی؟ " 

صدمه ای بزنه، ولی خیالم به من بخواد  مل کردم، باور نمیکنم که اون یه لحظه همجمله اش رو براش کا

 راحت شد . بخش خبیثانه ی من میترسید که این بخاطر این باشه که اون دیگه منو نمیخواد. 

 آروم گفت :

 " من به خودم اعتماد نداشتم " 

 سرش رو بین دستام گرفتم :

 " کریستین ، من میدونم که تو هیچ وقت به من صدمه نمیزنی. نه جسمی ، به هر طریقی "

د :پرسی  

 " واقعا مطمئنی؟ " 

 شک و تردید در صداش بود. 

" آره. من میدونستم که حرفی که بهم زدی یه تهدید تو خالی و پوچ بوده. میدونم که تو نمیخوای منو ادب 

 کنی "

 " من میخواستم "

 " نه نمیخواستی. تو فقط فکر کردی که میخوای "
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 زیر لب گفت :

 " نمیدونم که این حقیقته یا نه " 

 تاکید کردم :

 " بهش فکر کن " 

مالیدم. بهش دستام رو یکبار دیگه دورش حلقه کردم و بینیم رو روی قفسه سینه اش از روی تی شرتش   

چه  اندازه کافی برای من گفتی که اون " در مورد اینکه چه احساسی وقتی که من رفتم داشتی. تو به

یا عوض کرده ، بخاطر من . من میدونم که تو کاری باهات کرده . چطور نگرش و دیدگاهت رو به دن

چه چیزی رو بخاطر من کنار گذاشتی. به این فکر کن که چه احساسی نسبت به رد کبودی دستبند های 

 فلزی روی مچ دستام تو ماه عسلمون داشتی " 

 ثابت شد ، و میدونم که اون در حال بررسی کردن این اطالعاته . دستام رو دورش محمکتر کردم ،

پشتش قرار دادم ، عضالت سفت و محکمش رو از زیر تی شرتش حس میکردم. به تدریج ، وقتی که 

 تنش در بدنش به آرومی فروکش میکرد، ریلکس شد. 

این چیزیه که اون نگرانش بوده ؟ که به من صدمه بزنه ؟ چرا من نسبت به خودش، اعتقاد و ایمان 

پیشرفت کردیم. اون به صورت نرمال بسیار قویه ، بسیار  بیشتری بهش دارم؟؟ متوجه نمیشم، مسلما ما

کنترل شده ست ، ولی بدون اون ، اون گمشده ست. اوه پنجاه ، پنجاه ، پنجاه ... من متاسفم. موهام رو 

بوسید ، سرم رو باال بردم و لباش روی لبام قرار گرفتن ، در جستجو بودن ، می گرفتن ، میدادن ، 

بوسه اش رو پر  وام دهنش رو روی خودم حس کنم وای چی، نمیدونم. من فقط میخالتماس میکردن ... بر

 شور پاسخ دادم. وقتی که ازم جدا شد گفت :

 " تو چه اعتماد و ایمانی به من داری " 

 " دارم "

با پشت انگشتاش و نوک شصتش صورتم رو نوازش کرد ، به چشمام نافذ خیره شده بود. عصبانیتش از 

. پنجاه من از جایی که رفته بود برگشته. خوبه که میبینمش. خجوالنه به طرف باال نگاهش بین رفته بود

 کردم و ریشخند زدم. زمزمه کردم :
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 " در ضمن ، تو قرارداد نداری" 

 دهنش شوکه شده و حیرت زده باز موند و دوباره منو تو بغلش کشید . خندید :

 " درست میگی. ندارم " 

دیگه رو نگه داشتیم. بعد از گذشت زمانی م ، تو آغوش هم قفل شدیم، فقط همدر وسط نشیمن ایستادی

 نامشخص زمزمه کرد : 

 " بیا تو تخت " 

 اوه خدای ....

 " کریستین ما نیاز داریم حرف بزنیم " 

 نرم اصرار کرد :

 " بعدا "

 " کریستین ، خواهش میکنم. باهام حرف بزن " 

 آه کشید :

 " در چه مورد ؟ " 

میدونی. تو منو در نادونی نگه داشتی" خودت "   

 " میخوام ازت محافظت کنم " 

 " من بچه نیستم "

 " من کامال ازش آگاهم خانم گری "

دستاش رو به سمت پایین برد و باسنم رو قاب گرفت . لگنش رو تکون داد ، آلت تحریک شده اش رو به 

 من فشرد. سرزنشش کردم :

"  " کریستین ! باهام حرف بزن  

 یکبار دیگه کالفه شده آه کشید :
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 " چی میخوای بدونی؟ " 

  منظورم این نبود که رهام کنی !  صداش در حالی که منو رها میکرد تسلیم شده بود . مکث کردم...

دستم رو گرفت ، پایین خم شد و برگه ایمیلم رو از روی زمین برداشت. در حالی که اجازه دادم تا منو به 

ایت کنه گفتم :سمت کاناپه هد  

 " خیلی چیزها  " 

 دستور داد :

 " بشین " 

. ، همون کاری رو که گفت انجام دادمها هیچ وقت عوض نمیشنبا خودم فکر کردم ، یک سری چیز

 کریستین کنارم نشست ، به جلو خم شد و سرش رو روی دستاش گذاشت. 

موهاش کشید ، به سمت من چرخید  اوه نه. اینقدر براش سخته ؟؟ بعد صاف شد ، جفت دستاش رو داخل

به سرنوشتش شد . ساده گفت :شده همزمان چشم انتظار و تسلیم و ،   

 " ازم بپرس "

 اوه باشه، این ساده تر از چیزی هست که فکر میکردم :

 " چرا گروه امنیتی اضافه شده ای برای خانواده ات هست؟ "

 " هاید برای اونا تهدید بود "

 " چطور میدونی؟ "

" از کامپیوترش . اون اطالعات جزئی و خصوصی در مورد تموم اعضای خانواده ام داشت ، 

 مخصوصا کریک " 

 " کریک؟ چرا اون ؟ " 

 " هنوز نمیدونم. بریم تو تخت "

 " کریستین بهم بگو ! "
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 " چی بهت بگم ؟ " 

 " تو خیلی.... حرص درآری "

 با خیرگی گفت :

 " تو هم همینطور " 

منیتی رو زمانی که به اطالعات خصوصی خانواده ات تو کامپیوترش رسیدی اضافه نکردی. " تو گروه ا

 پس بهم بگو چی شده ؟ چرا االن ؟ " 

 کریستین چشماش رو برام باریک کرد :

 " من نمیدونستم که اون تالش میکنه ساختمون منو آتیش بزنه یا ... "

 ساکت شد. بعد ادامه داد :

وسواس و دل مشغولی ناخوشایند داریم ولی میدونی.... "که یه " ما فکر کردیم   

 شونه اش رو باال انداخت : 

جوری و بدون عموم مردم باشی ، اونا مشتاقن. اطالعات داخل کامپیوترش همین " وقتی که تو در چشم

از زمانی که هاروارد بودم ...رده کاریم ، شغل و حرفه ام .  ،ترتیب بود ، گزارش های جدید از من

گزارش هایی از کریک... حرفه و شغلش ، همینطور حرفه و شغل مامانم .... و مقداری هم ایلیوت و 

 میا" 

 چقدر عجیب....

 اصرار کردم :

 " تو گفتی یا "

 " یا چی؟ " 

 " تو گفتی تالش میکنه ساختمونم رو آتیش بزنه یا ... انگار میخواستی یه چیز دیگه ای بگی "

 " گرسنه ای؟ " 
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ش اخم کردم ، و شکمم قار و قور کرد. چی؟! به  

 " امروز غذا خوردی؟  " 

گفت:صداش خشن و چشماش یخ زدن. با سرخ شدن صورتم بهم خیانت شد .   

 " همون طور که حدس میزدم "

: د . ادامه دادصداش پر تنش و منقبض بو  

 " تو میدونی من چه احساسی میکنم که تو غذا نمیخوری. بیا " 

رو به سمتم دراز کرد  : بلند شد و دستش  

 " بزار بهت غذا بدم " 

و دوباره تغییر کرد.... این سری صداش پر از تعهدات شهوانی بودن. وقتی که همه چیز در وجودم به 

 شکل مایع به سمت پایین بدنم حرکت کردن زمزمه کردم :

 " غذا بهم بدی؟ " 

ف میزدیم هست. این همش همینه ؟؟ این یر از چیزی که در موردش حرلعنتی. این یه تغییر ویژه مس

لی بار رو دنو به سمت آشپزخونه هدایت کرد ، صتموم چیزی هست که االن میتونم ازش بیرون بکشم؟ من

 برداشت و اونو به اون سمت میز بار با خودش حمل کرد . دستور داد :

 " بشین " 

 پرسیدم :

 " خانم جونز کجاست؟ " 

ار متوجه عدم حضورش شدم. وقتی که میشستم برای اولین ب  

 " به اون و تیلور یک شب مرخصی دادم " 

 اوه....

 " چرا ؟ " 
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 چند لحظه به من نگاه کرد و لودگی و خود بزرگ بینی اش برگشت :

 " بخاطر اینکه میتونم " 

 " پس تو میخوای آشپزی کنی؟ " 

 ریشخند ناباورانه و شک داری بهش زدم. 

 " اوه، کمی ایمان داشته باش خانم گری. چشمات رو ببند" 

ن داریم تو آشپزخونه بازی دعوای حسابی داشته باشیم و ما االواو... من فکر میکردم که قراره یه 

 میکنیم. دستور داد :

" ببندشون"   

 اول چشم غره رفتم و بعد اطاعت کردم. گفت :

 " هوووم. به اندازه کافی خوب نیست " 

ی گوجه ای رنگ رو از جیب پشتی شلوارش بیرون کردم و دیدم اون یک روسری ابریشم م رو بازچشما

 آورد. با لباسم ست بود. گندش بزنن... بهش گیج شده نگاه میکردم. ِکی اونو گرفته ؟ 

 دوباره دستور داد :

 " ببند. زیر چشمی نگاه نکن " 

 شوکه شده گفتم :

 " میخوای چشمام رو ببندی؟ " 

فعه بی نفس شدم .یکد  

 " آره "

 " کریستین ... " 

 انگشتش رو روی لبام گذاشت و ساکتم کرد. میخوام حرف بزنم. 

ا بخوری. تو گفتی که گرسنه ای " بت میکنیم. االن میخوام که تو غذ" بعدا صح  
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اش سبک و نرم لبام رو بوسید . پارچه نرم ابریشمی روسری بروی پلکام گذاشته شد و پشت سرم گره 

 زد. پرسید :

 " میتونی ببینی؟ " 

 گفتم :

 " نه " 

ید :لی چشم غره رفتم. نرم تو گلو خندبه صورت تمثی  

" میتونم هر زمانی که بهم چشم غره میری رو حدس بزنم.... و تو میدونی که این کار چه احساسی در 

 من ایجاد میکنه" 

 لبامو بهم فشار دادم . توپیدم:

بدی و تمومش کنی "  " میشه سریع کارو انجام  

 " چقدر کم صبری خانم گری. خیلی مشتاقی حرف بزنی " 

 لحن صداش لوده وار بود. 

 " آره !  " 

 گفت :

 " اول باید بهت غذا بدم " 

لباش به شقیقه ام مالیده شدن، سریعا آرومم کرد. باشه..... کاری رو که تو میگی انجام میدیم. خودم رو 

باز شد ، کریستین  ر آشپزخونه گوش دادم. در یخچالصدای حرکات اون د بهتسلیم سرنوشتم کردم و 

ظرف های مختلفی رو بروی میز بار آشپزخونه ، پشت سرم ، قرار داد. در ماکروفر رو باز کرد ، یه 

چیزی رو داخلش قرار داد و روشنش کرد . حس کنجکاویم آزار دهنده ست. شنیدم که اهرم مخصوص 

ه شمارش کرد. هوووم.... نون دستگاه توستر نون پایین فرستاده شد و صدای آروم تایمر دستگاه شروع ب

 تست ؟ 

 زیر لب گفتم :
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 " آره من مشتاق حرف زدنم" 

غذا ، فضای آشپزخونه رو پر کرد ، و  حواس پرت کنِ  مخلوط خارق العاده ، هیجان انگیز بوی خوِش 

 من در سر جام روی صندلی جابجا شدم. زیر لب گفت :

 " ثابت بمون آناستازیا "

. زمزمه کرد :گرفتو دوباره نزدیک من قرار   

 " میخوام که تو درست رفتار کنی... " 

 اوه خدای... ضمیر درونم یخ زد، حتی پلک هم نمیزد. 

" ی" و لبت رو گاز نگیر  

 آروم لب پایینم رو از زیر دندونام بیرون کشید و من نتونستم لبخند نزنم. 

صدای تیز تق چوب پنبه که از در بطری جداش شد و صدای آروم قلپ قلِپ ریخته شدن شراب بعد ، 

بعد، مدت کوتاهی در سکوت گذشت و بدنبالش صدای کلیک و صوت خالص در لیوان شیشه ای شنیدم. 

هیس مانند نرمی از اسپیکر های داخل خونه در حالی که روشن میشدن بلند شد. صدای بلند نواختن گیتار 

شروع به پخش شدن کرد و آهنگی رو که نمیشناختم مینواخت. کریستین صدای آهنگ رو کم و در حدی 

کرد ، صدایی عمیق ، آروم کرد. یک مردی شروع به آواز خوندن که در پس زمینه شنیده بشه تنظیمش 

 و سکسی داشت. کریستین زمزمه کرد :

 " اول یه نوشیدنی ، فکر کنم "

کرد : حواسم رو از آهنگ پرت  

 " سرت رو بده عقب " 

ادم . اصرار کرد :سرم رو عقب فرست  

 " بیشتر  " 

اطاعت کردم ، و لباش روی لبام قرار گرفتن. شرابی سرد و ترد در دهانم جاری شد. به صورت 

ذهنم برگشت.... من ، بسته شده  هرفلکسی قورتش دادم. اوه خدای ... خاطره ای نچندان دور از گذشته ب
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ل من یهات و عصبانی که ایم در ونکوور قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم به همراه کریستینِ به تختم 

. هوووم..... زمان خیلی تغییر کرده؟؟ نه زیاد. به غیر برام تداعی شد براش راضی و خرسند کننده نبود

گزار زیر لب از اینکه من االن متوجه شراب شدم ، شراب مورد عالقه کریستین، شراب ِسن ِسر . سپاس 

 گفتم :

 " هووووم "

 زمزمه کرد :

 " شرابش رو دوست داری؟ " 

، گرما از نفس گرمش روی گونه ام پخش میشد. غرق در مجاورت و نزدیکیش، شور و سرزندگیش  ام 

. نفس گرفتم :ساطع میشه ، حتی با وجود اینکه منو لمسم نمیکنهبدنش به سمتم  

 " آره " 

 " بیشتر میخوای؟ "

 " من همیشه با تو بیشتر میخوام " 

 تقریبا نیش بازش رو حس کردم. باعث شد منم نیشم باز بشه. 

 " خانم گری داری با من الس میزنی؟ " 

 " آره " 

صدای سکسی  راب تقی صدا کرد. حاال ، این یکلیوان ش انگشتر ازدواجش با برخورد به بدنه ی

رستاد ، بغلم کرد . یکبار دیگه بوسیدم و من محسوب میشه. این سری خودش سرم رو به عقب ف

 طمعکارانه شرابی رو که بهم میداد قورت میدادم. در حالی که میبوسیدم لبخند زد :

 " گرسنه ای؟ " 

 " فکر میکنم ما همین االنم یه کاری براش کردیم آقای گری " 

چقدر وند. هوووم..... خواننده ی آهنگی که از آی پاد پخش میشد در مورد بازی های شرورانه میخ

 مناسب . 
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رایحه ای پر ادویه ای داشت :  ،و کریستین منو رها کرد. صاف نشستم . غذاداد ماکروفر دینگ صدا 

سیر ، نعنا ، آویشن ، رزماری، و گوشت بره ، فکر کنم . در ماکروفر باز شد ، و بوی اشتها بر انگیز 

 شدیدتر به مشامم رسید. 

 " لعنتی !! خدایا ! "

 کریستین داد و بیداد کرد و ظرف غذا تلق تلوق کنان روی کانتر آشپزخونه رها شد . اوه پنجاه ! 

 " خوبی؟؟" 

 کریستین توپپد  :

 "  آره " 

 صداش منقبض بود ، چند لحظه بعد ، یکبار دیگه کنار من ایستاد. 

.  اینجا "" خودمو سوزوندم   

 انگشت اشاره اش رو داخل دهنم فرستاد :

شاید تو بتونی بهتر بمکیش ""   

 " اوه " 

 دستش رو گرفتم ، انگشتش رو آروم داخل دهنم فرستادم :

روم "" آروم ، آ  

خم شدم فوت کردم و انگشتش رو خنک کردم ، بعد دوباره بوسیدمش. نفس  ولازش دلجویی کردم و ج

کشیدنش قطع شد. دوباره تو دهنم فرستادم و مکیدم. تیز نفس گرفت ، و صدای تیز نفسش مستقیم به 

 کشاله رون هام رفت. اون مثل همیشه خوشمزه بود و متوجه شدم که این بازی اونه ... به آهستگی اغوا

دادن زنش. من فکر میکردم که اون عصبانی باشه ، و حاال ....؟؟ این مرد ، شوهرم ، و فریب  کردن

به طرز دارم. سرخوش و بازیگوش .  شخیلی گیج کننده ست. ولی این دقیقا جوری هست که من دوست

ولی میخوام بازی هم  ،اون چند تا پاسخ به من داد ولی من هنوز مشتاقم . بیشتر میخوامهنمی سکسی . ج
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کنم. بعد از آشفتگی و تنش امروز ، کابوس شب پیش که با جک داشتیم ، این یه تغییر مسیر خوشاینده. ب

 کریستین زیر لب گفت :

 " به چی فکر میکنی ؟ "

کشید ، افکارم رو متوقف کرد . میدر حالی که انگشتش رو از دهنم بیرون   

 " اینکه چقدر تو دمدمی مزاجی  " 

ه گفت :کنارم ثابت شد . باالخر  

 " پنجاه سایه عزیزم " 

 و بوسه ای شیرین کنج لبام زد.  زمزمه کردم :

 " پنجاه سایه من " 

 تی شرتش رو گرفتم و اونو به سمت خودم کشیدم.

 " اوه نه نمیکنی خانم گری . دست نمیزنی.... هنوز نه " 

ر داد :دستم رو گرفت، از تی شرتش جدا کرد ، و انگشتام رو به ترتیب بوسید. دستو  

 " صاف بشین  " 

 لبام آویزون و اخمام تو هم رفت .

 " اگر اخم کنی در باسنت میزنم. حاال دهنت رو باز کن " 

دم و یه چنگال پر از گوشت بره به همراه سس خوشمزه ، نعنایی ماستی به رک.. دهنم رو باز اوه لعنتی

 دهنم فرستاد. هووووم... جویدم. 

 " دوست داشتی؟ "

 " آره "

دانی از خودش در آورد و فهمیدم که اونم داره میخوره و لذت میبره. صدای قدر  

 " بیشتر؟ "
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سرم رو مثبت تکون دادم. دوباره یه چنگال پر بهم داد و منم با اشتیاق جویدم. چنگال رو پایین گذاشت و 

 شروع به بریدن .... نون کرد ، فکر کنم. دستور داد :

 " باز کن "

این سری نون پیتا1  و حموس2 بود . متوجه شدم خانم جونز – یا شاید حتی کریستین – از فروشگاه مواد 

دان جویدم. سکاال فاصله داره خرید کردن. قدربلوک از آ 2هفته ست فهمیدم که تنها  5غذایی که من 

اشتهای من رو بیشتر میکنه. پرسید : ،کریستین سرخوش و بازیگوش  

 " بیشتر ؟ "

ادم :سرم رو مثبت تکون د  

ی . لطفا . من خیلی گرسنه ام "" بیشتر از همه چ  

نیش باز خوشحال شده اش رو حس کردم. آروم و صبورانه به من غذا میداد ، گاه بیگاه  با بوسه ای و یا 

با انگشتش گوشه ی دهنم رو از باقی مونده غذا پاک میکرد. گاهی ، بهم جرعه ای شراب به طریق و 

رد .  زیر لب گفت :روش خاص خودش تعارف میک  

 " دهنت رو کامل باز کن و بعد گاز بزن " 

دستورش رو اجرا کردم . هوووم... یکی از غذای های مورد عالقه ام ، دلمه. حتی با اینکه سرد هستن 

خوشمزه ان، اگرچه که من اونارو گرم ترجیح میدم ولی نمیخوام ریسک کنم و کریستین دوباره خودشو 

ته دلمه رو داد تا بخورم تا اینکه تموم شد و من انگشتاش رو لیس زدم تا تمیز بشه. بسوزونه. به من آهس

 پرسید :

 " بیشتر؟ " 

 صداش آروم و خش دار بود . سرم رو منفی تکون دادم. سیر شده ام. در مقابل گوشم زمزمه کرد  :

" خوبه ، بخاطر اینکه زمان بخش مورد عالقه ام رسیده. تو "   

                                                             
 نونی شبیه نون تافتون 1
 حموس خوراک خمیر مانندی از نخود پخته و کوبیده شده و سیر و غیره ... است. 2
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بلند کرد ، اونقدر سورپرایز شدم که جیغ کوتاهی کشیدم. منو روی دستاش   

 " میتونم چشم بند رو بردارم ؟ " 

 " نه "

 تقریبا اخم کردم، بعد یادم اومد که تهدیدم کرده بود و تصمیم گرفتم که اخم نکنم. زیر لب گفت :

 " اتاق بازی "

خوبی باشه یا نه.  پرسید :ی اوه..... نمیدونم که این ایده   

رای یه چالش حاضری؟ " " ب  

 و بخاطر اینکه از کلمه ی چالش استفاده کرده بود ، نمیتونستم نه بگم. زیر لب گفتم :

 " یاال بریم "

خواستن و یک چیز دیگه که نمیخوام براش اسمی بزارم، در درون بدنم ریشه کرد. منو از درگاهی حس 

رسیدیم. ناراضی گفت :روند و بعد از پله ها باال برد و به طبقه دوم گذ  

 " فکر میکنم که تو وزن کم کردی " 

اون گفته بود که من کمی چاق شدم و چقدر  ،عسل برگشتیم خوبه . یادم اومد وقتی که از ماه واقعا ؟؟؟

این نظر برام دردناک بود. خدایا..... این حرف فقط یه هفته پیش گفته نشده نبود ؟؟ بیرون اتاق بازی منو 

پاهام قرار داد ولی دستش رو دور کمرم نگه داشت. چابکانه قفل در اتاق رو باز کرد  . پایین بروی   

شه ست، چوب پولیش شده و مرکبات . در واقع عطرش تبدیل به یک عطر آرامش بخش عطرش مثل همی

ت سرم باز کرد ، ش قرار گرفت . گره روسری رو از پششده. منو رها کرد ، چرخوندم تا اینکه پشتم به

من در نور مالیم اتاق چند بار پلک زدم. آروم سنجاق سرم رو از بین موهای جمع شده باالی سرم باز  و

کرد ، و موی بافته شده ام پایین افتاد . مو ام رو گرفت و نرم کشید برای همین یه قدم عقب به سمتش 

 رفتم. 

 تو گوشم زمزمه کرد :

 " من یه برنامه دارم " 
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پایین ستون فقراتم فرستاد. جواب دادم :لرزش شیرینی رو به   

 " فکرمیکردم که داشته باشی " 

 زیر گوشم رو بوسید :

 " اوه خانم گری ، دارم  " 

لحن صداش نرم و مسحور کننده ست. موی بافته شده ام رو به یک طرف کشید و بوسه های نرمی رو به 

 سمت پایین گردنم زد. 

 " اول باید تو رو برهنه کنیم " 

ش اروم و توگلویی بود و در تموم وجودم منعکس میشد. من اینو میخوام.... هر چیزی رو که اون صدا

تو فکرش داره. من میخوام به روشی که ما میشناسیم بهم وصل بشیم. چرخوندم تا صورتم روبروش 

نستم جلوی قرار بگیره . به پایین، شلوار جینش نگاه کردم ، دکمه باالی شلوار جینش همچنان بازه و نتو

، موهای کم زیر  کشیدم ، پایین تی شرتش اشاره ام رو در طول خط کمرشخودم رو بگیرم. انگشت 

. تیز نفس گرفت و به باال نگاه و چشماش رو نشکم عضالنی اش انگشت اشاره ام رو قلقلک میداد

ه خاکستری ابر مالقات کردم. انگشتم در محل دکمه باز مونده اش ثابت شد . چشماش تیره تر شدن ، ی

 گرفته و تیره.... اوه خدای....

 زمزمه کردم :

 " تو بهتره اینو تنت داشته باشی " 

 " تمام قصدم همینه آناستازیا " 

به سمت خودش  جابجا شد ، گرفتم ، یک دستش پشت گردنم و دست دیگه اش در پشت باسنم قرار گرفت.

بوسید انگار که مرگ و زندگیش وابسته به این روی من قرار گرفت و جوری منو می کشیدم ، بعد دهنش

 کار هست. 

 واو!
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، تا اینکه من تخته ایکس شکل چوبی رو  مونده بود به سمت عقب منو راه برد ، زبونامون در هم پیچیده

پشت سرم احساس کردم. خودشو به من فشار میداد ، پستی بلندی های بدنش به درونم رسوخ میکردن. 

 گفت :

ین لباس خالص شیم " " بیا از شر ا  

کرد ، میلباسم رو از رو پاهام ، لگنم و شکمم به سمت باال فرستاد.... به طرز شیرینی آروم این کارو 

 پارچه لباس به پوستم کشیده میشد ، به سینه هام مالیده شد. گفت :

 " به جلو خم شو  " 

پرتش کرد ، منو با صندل های پام ،  نهمین کارو کردم و لباس رو از سرم بیرون کشید و بروی زمی

شورت و سوتینم در مقابلش قرار داد. در حالی که جفت دستام رو میگرفت و باالی سرم میبرد ، چشماش 

برق میزدن. یکبار پلک زد و سرش رو به یک طرف کج کرد ، و میدونم که داره ازم اجازه میگیره . 

دادم ، و ردی از لبخنِد  دادم ، بعد سرم رو مثبت تکون آب دهنم رو قورت میخواد با من چی کار کنه ؟؟ 

لباش رو لمس کرد. مچ دستام رو به دستبند های چرمی ، باال در  ،انگیز و تقریبا مفتخرانه ایستایش بر

 انتهای هر چوب در دو طرف بست و دوباره روسری رو نشونم داد.  

 زیر لب گفت :

  " فکر میکنم که به اندازه ی کافی دیدی "

روسری رو دور سرم انداخت و دوباره چشمام رو بست. وقتی که تموم احساساتم بر انگیخته و حساس 

زده ی خودم، نبض  نشدن  انفجار اتمی رو درون خودم حس میکردم . صدای نرم نفساش ، پاسخ هیجا

...  زدن خون در گوشام ، عطر کریستین که با مرکبات و چوب پولیش شده در اتاق مخلوط شده بود

 همگی محسوس تر و شدیدتر حس میشدن بخاطر اینکه دیگه نمیتونستم ببینم.  بینیش ، بینیم رو لمس کرد.

 زمزمه کرد :

 " میخوام وحشی ات کنم "

حالی که به طرف پایین پاهام کشیده  ه پایین حرکت کردن ، شورتم رو دردستاش لگنم رو گرفتن ، ب

واو.منو وحشی کنه.... میشدن پایین بردن.   
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 " پاهات رو یکی یکی بردار " 

این کارو کردم . اون شورتم رو از پام در آورد و بعد هر صندل پام رو به ترتیب از پام بیرون کشید. 

 آروم مچ پام رو گرفت ، و به طرف راست کشید . گفت :

 " قدم بزن " 

وباره انجام داد . من ناتوان مچ پای راستم رو به پابند چرمی پایین چوب بست و همین کارو با پای چپم د

و بسته شده ام. با دست و پای باز به چوب ایکس شکل بسته شده ام.  ایستاد ، یه قدم به سمتم اومد ، بدنم 

یکبار دیگه غرق گرمای بدن اون شد ، اگر چه که منو لمس نمیکرد.بعد از چند لحظه چونه ام رو گرفت 

سید . ، سرم رو به عقب فرستاد ، و منو شیرین بو  

نم گری . من شاید مدتی " یه موزیک و کمی اسباب بازی، فکر کنم. تو این شکلی خوشگل دیده میشی خا

ت بردن از این منظره زمان صرف کنم " رو برای لذ  

شنیدم که صداش نرمه. همه چی در اعماق وجودم منقبض شدن. بعد از یه لحظه ، و یا شاید چند لحظه ، 

مخصوص در پوش  یمانند با دست زد و صدای باز شدن کشو ها بلند شد. کشوضربه ای به میز موزه 

باسن ؟؟؟ هیچ ایده ای ندارم. یه چیزی رو بیرون آورد و به همراه یه چیز دیگه  روی میز گذاشت. 

صدای نرم تک نوازی پیانو پخش شد ، ملودی دلنوازی  ،اسپیکر های اتاق روشن شدن و بعد از یه لحظه

ه اش چیه. عه کرد . آشناست..... باخ ، فکر کنم .... ولی نمیدونم قطاتاق رو احاط  

یه چیزی در مورد موزیک باعث شد دل نگرون بشم. شاید به خاطر اینکه موزیک بیش از حد سرد ، 

بیش از حد غیر متصل حس میشد. اخم کردم ، سعی میکنم بفهمم که چرا این منو مضطرب کرده ، ولی 

پایینم رو از زیر دندونم رها  گرفت ، منو از جا پروند ، آروم کشید برای همین لبکریستین چونه ام رو 

. لبخند زدم ، سعی میکردم که خودم رو مطمئن و دلگرم کنم. چرا مضطرب باشم؟؟ بخاطر موزیکه شد

 بروی بدنم ،؟؟ کریستین دستش رو از چونه ام ، در طول گردن ، پایین به طرف قفسه سینه ام و سینه هام

کشید. از شصتش استفاده کرد ، سوتینم رو پایین داد و سینه ام از زیر پوشش آزاد شد . هومی آروم و 

سپاس گزار از گلوش خارج شد و گردنم رو بوسید. لباش راه انگشتاش رو دنبال کردن به طرف سینه ام 

رون کشیدن.  وقتی که ، میبوسیدم و میمکیدنم.انگشتاش به سمت سینه چپم رفتن ، اونو از زیر سوتین بی

شصت دستش رو روی نوک سینه چپم کشیده شد ناله کردم ، و لباش به نوک سینه راستم نزدیک شدن. 

 نوک سینه ام رو آروم کشید و اذیتم کرد تا اینکه جفت نوک سینه هام تیز و سخت شدن. 
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 " آه" 

 تِ ذلکرد. بی فایده در حالی که شتر میمی فشارش رو بیورالی و فوق العاده به آمتوقف نشد. با توجهی ع

از نوک سینه ام تا رون پاهام تیر میکشید ، خودم رو بر ضد مهار بسته شده ام میکشیدم. سعی  ،شدید

میکردم که به خودم بپیچم ولی عمال زیاد نمیتونستم این کارو بکنم و این تمام روند شکنجه ام رو شدید تر 

 میکرد. التماس کردم :

 " کریستین"

لب گفت :زیر   

 " میدونم " 

 صداش خش دار بود:

 " این احساسی هست که تو در من ایجاد میکنی"

سینه ام رو هدف قرار داده و لمس شیرین و  ون دوباره شروع کرد ، نوکاچی؟! ناله میکردم ، و 

 شکنجه آمیزش رو ادامه میداد.... منو نزدیک تر میکرد. مثل بچه ها زاری کردم :

 " خواهش میکنم " 

صدای غرش آروم کوتاهی از گلوش در آورد ، بعد ایستاد ، منو تنها به حال خودم رها کرد. نفس زنون 

بودم و بر ضد مهار بسته شده ام به خودم میپیچیدم. دستاش دو طرف بدنم کشیده شدن ، یکی بروی لگنم 

نجوا کنان گفت :متوقف شد و دیگری از روی شکمم پایین رفت.   

ت چطوره " " بیا ببینیم حال  

آروم سکسم رو قاب گرفت ، شصتش رو بروی کلیتوریستم کشید و باعث شد بلند ناله کنم. آروم یک 

دادم ، مشتاق میانگشتش رو واردم کرد ، بعد دومی رو فرستاد. ناله میکردم و لگنم رو به سمت جلو هل 

 انگشتاش و کف دستش بودم.  گفت :

  " اوه آناستازیا، تو خیلی آماده ای "
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ت در همون حین شصت دستش با حرکت راسانگشتاش رو دایره وار داخلم چرخوند، دوباره و دوباره ، 

ت که اون داره منو لمس و چپ یکبار دیگه نوازش وار بروی کلیتوریسم کشیده شد. این تنها محلی هس

متمرکز شده ان.  نه و تمام تنش امروز، و تمام آشفتگی امروز ، همگی در این قسمت از آناتومی بدنممیک  

گندش بزنن.... خیلی شدیده..... و عجیبه..... آهنگ ..... شروع به ساخته شدن کردم ... کریستین جابجا 

م وز وزی رو شنیدم. نفسم میداد و من صدای آرو شد ، دستش هنوز در مقابل لگنم حرکتش رو ادامه

 منقطع شد:

 " اون چیه؟؟ " 

 دلجویانه گفت :

 " هییییییش "

اش روی من قرار گرفتن ، موثرانه ساکتم کردن. از گرماش استقبال کردم ، یه تماس بیشتر و و لب

 شدیدتره ، حریصانه میبوسیدمش. ارتباطمون رو قطع کرد و صدای وز وز نزدیک تر شد .

 " این ویبراتور عزیزم " 

. یبره اش حس میشدباشه و و به شکل توپ بزرگکه سه سینه ام نگه اش داشت، مثل یه شی در مقابل قف

از بین سینه هام رد شد . بروی یک سینه ام  ستم حرکت میکرد به خودم میلرزیدم.وقتی که بروی پو

کشیده و بعد بروی نوک سینه دیگه ام حرکت کرد. و من عرق در احساسات شدم ، همه جا در بدنم 

ز تاریک و تیره در پایین سوزن سوزن میشد، سیگنال های آتشینی از سیناپس های بدنم ، وقتی که نیا

 شکمم بهم فشار وارد میکرد ، تیر میکشیدن. 

 در حالی که انگشتای کریستین در درون بدنم حرکتشون رو ادامه میدادن ناله کردم :

 " آه " 

نزدیکم.... تمام این تحریکات.... سرم به عقب فرستاده شد ، بلند ناله میکردم و کریستین حرکتش رو 

احساسات از بین رفتن. التماس کردم : متوقف کرد. تموم  

 " نه !! کریستین " 
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سعی کردم که لگنم رو به سمت جلو برای کمی اصطکاک بیشتر حرکت بدم . وقتی که ارگاسم در شرف 

 وقوعم در حال آب شدن بود گفت :

 " ثابت عزیزم " 

 به جلو خم شد و یکبار دیگه بوسیدم. زیر لب گفت :

 " کالفه کننده ست نه ؟ " 

شدم.  اوه نه ! یکدفعه متوجه بازی اش  

 " کریستین خواهش میکنم" 

 گفت :

 " هیییییش "

و بوسیدم. دوباره شروع به حرکت کرد .... ویبراتور، انگشتاش ، شصت دستش ..... یه مخلوط مرگ 

هنوز لباس تنشه ، و شلوار  برای همین بدنش مماسم قرار گرفت ،آور از یه شکنجه جنسی. جابجا شد و 

جین نرمش به پاهام کشیده میشد، آلت تحریک شده اش در مقابل لگنم بود. به طرز وسوسه آمیزی نزدیکم 

شد. بلند زاری کردم:سوند ، بدنم با نیاز شدید تقال کرد ، و بعد متوقف بود. منو دوباره به لبه و اوج ر  

 " نه ! "

د ، بوسه های نرمی روی ن میکشید و ویبراتور رو پایین میفرستاوقتی که انگشتاش رو از داخلم بیرو

زد . ویبراتور بروی شکمم و زیر شکمم میلرزید ، بروی سکسم و در مقابل کلیتوریسم قرار شونه ام 

لعنتی ! این شدیده .گرفت .   

 بلند ناله میکردم :

 " آه! "

به چیزی که احساس میکنم حساسه و االن محکم خودم رو بر ضد مهار بسته شده ام کشیدم. بدنم به شدت 

 منفجر میشم ، و دقیقا وقتی که نزدیک بودم ، کریستین دوباره متوقف شد.  بلند زاری کردم :

 " کریستین !" 
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 زیر لب در مقابل گلوم گفت :

 " کالفه کننده ست آره ؟  مثل تو . یک چیزی رو قول میدی و بعد .... "

:صداش خاموش شد . التماس کردم   

 " کریستین خواهش میکنم " 

یاتی و اساسی ویبراتور رو عقب کشید. دوباره و دوباره ویبراتور رو بهم فشار داد ، و باز در زمانی ح

! ا ه  

؟ "  کنم احساسش شدید تره، نهفش کنم وقتی که دوباره شروع ق" هر سری که متو  

 ناله کنان گفتم :

 " خواهش میکنم " 

برای رها شدن جیغ میکشیدن. ویبراتور متوقف شد و کریستین بوسیدم. بینیش  انتهای پایانه های عصبیم

 رو بروی بینیم پایین کشید  :

 " تو کالفه کننده ترین زنی هستی که من تا حاال دیدم " 

 نه ، نه ، نه .....

 " کریستین ، من هیچ وقت بهت قول ندادم که اطاعت کنم. خواهش میکنم .... " 

م رو گرفت و منو به طرف لگنش فشار داد ، باعث شد هینی بکشم ، رون نشد ، باسدر مقابلم جابجا 

پاهاش به رون پاهام مالیده میشدن ، دکمه های شلوار جینش کمی به همراه آلت تحریک شده اش به من 

چسبیده بودن . با یک دستش چشم بند رو از روی صورتم برداشت و من به چشمای آتشین و سوزانش 

زمزمه کرد :پلک زدم.   

 " تو منو دیوونه میکنی " 

ه باره ، باعث میشد بدنم جرقه بزنه ... آماده سوختن ش رو به من فشار داد ، دوباره ، سیکبار دیگه لگن

مش. من به شدت بهش نیاز دارم. چشمام رو بستم و زیر لب یخواباشه. و باز منو رها کرد. من به شدت م

نامفهوم درخواست میکردم . نمیتونستم این احساس رو از بین ببرم ولی حس میکردم که تنبیه شدم. من 
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ناتوان و بسته شده ام و اون بی رحمه. اشک تو چشمام جوونه زد . نمیدونم که اون چه مدت زمان دیگه 

ادامه بده. یکبار دیگه زمزمه کردم :ای رو میخواد به کارش   

 " خواهش میکنم " 

اون می خواد ادامه بده. برای چه مدت ؟؟؟ ولی به من به سمت پایین سخت و آشتی ناپذیر نگاه میکرد. 

میدونم که اون ادامه میده و متوقف نمیشه. نه ، نه ، نه . نمیتونم. من میتونم این بازی رو بکنم ؟؟  

د و س   ادن من ادامه بده. دستش یکبار دیگه به طرف پایین بدنم کشیده شد . نه ....میخواد به شکنجه د

دو روز گذشته منو غرق کرده بودن ، شکست .... تمام دلهره ها ، آشفتگی ها ، و ترس هایی که در این 

عشق  زمان اشک چشمام رو پر کرد. صورتم رو ازش دور کردم . این دوباره از سر گرفته شدن و هم

یست. این انتقامه...ن  

 زاری کنان گفتم :

 " قرمز ، قرمز، قرمز "

 اشکا بروی صورتم پایین ریختن . ثابت شد ، هینی حیرت زده ای کشید :

 " نه !! خدای بزرگ نه !!" 

سریع جابجا شد ، دستام رو آزاد کرد ، کمرم رو گرفت و پایین خم شد و مچ پاهام رو از پابند ها آزاد 

حین من سرم رو روی دستام گذاشتم و شروع به هق هق کردم . کرد و در همون  

 " نه ، نه ، نه آنا. خواهش میکنم ، نه "

و در آغوشش در حالی که دلشکسته اشک تخت برد ، روی تخت نشست و من  بلندم کرد ، به طرف

یی ، ذهنم خالی و رها نگه داشت و گوله کرد. من در هم شکسته ام.... بدنم در تقال و نیاز شدیدِ  ،میریختم

سفید ، و احساساتم بر باد رفته ان. به سمت پشت خم شد و مالفه تخت رو گرفت و دور بدنم پیچوند. 

و احساس بیگانه و ناخوشایندی در مقابل پوست حساس شده ام داشت. دستاش رو دورم حلقه  مالفه سردِ 

داد. زیر لب با صدایی خش دار به جلو عقب تکونم می و تو بغلش نگه داشت ، گهواره وارکرد ، من

 میگفت :

 " متاسفم ، متاسفم "
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 روی موهام رو بارها و بارها میبوسید:

 " آنا منو ببخش، خواهش میکنم "

دادم و این رهایی یه رهایی روان پریشانه چرخوندم ، به گریه کردنم ادامه صورتم رو به سمت گردنش 

آتیش سوزی تو اتاق سرور ، تعقیب و گریز ماشین ، اقدامات .... هبود. کلی اتفاقات در این چند روز افتاد

برنامه ریزی شده برای حیطه کاریم ، یه معمار فاحشه ، یه مجنون دیوونه ی مسلح تو آپارتمان ، بحث و 

شه.... از گوشه اکریستین. من متنفرم که کریستین ازم دور ب دعوا ، عصبانیت کریستین.... و دور بودنِ 

و به تدریج متوجه صدای بی احساس موزیک باخ در  کردم و اشکام و بینیم رو پاک کردممالفه استفاده 

 اتاق شدم که همچنان در حال پخش شدن بود. 

 بینیم رو باال کشیدم :

 " خواهش میکنم موزیک رو قطع کن " 

 " آره البته "

ج کرد . دکمه ای رو شم، ریموت دستگاه رو از جیبش خاربکریستین جابجا شد ، اجازه نداد ازش جدا 

پرسید :فشار داد و نوای پیانو قطع و صدای نفسای مرتعش و لرزون من جایگزینش شد.   

 " بهتری؟ "

سرم رو مثبت تکون دادم. هق هقم فروکش کرده بود. کریستین اشکام رو با شصت دستش مهربانانه پاک 

 کرد . پرسید :

؟ " " از طرفدارای بازنویسی اهنگ های باخ نیستی   

 " نه این قطعه "

پایین به سمتم خیره بود ، سعی میکرد ، ولی موفق نبود که شرمندگیش رو در چشماش پنهون کنه. دوباره 

 گفت :

 " من معذرت میخوام "

 " چرا این کارو کردی؟ " 
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در همون حین سعی میکردم که افکار و احساسات بهم ریخته شده ام  ،صدام عمال خیلی قابل شنیدن نبود

 رو پردازش کنم. سرش رو به دوطرف تکون داد و چشماش رو بست . گناهکارانه گفت :

 " لحظاتی غرق و گم شدم "

 بهش اخم کردم و اون آه کشید :

 " آنا، سرکوب کردن ارگاسم یه روش شاخص در......  تو هیچ وقت ..... "

ساکت شد. تو بغلش جابجا شدم و از درد و ناراحتی اخماش در هم رفت و تکون خورد. اوه ... قرمز 

 شدم ، گفتم :

 " متاسفم "

قب خم شد و منو با خودش برد ، برای همین جفتمون دراز کشیده روی چشم غره رفت و بعد یکدفعه به ع

یت کننده بود و درستش کردم. آروم پرسید :تخت قرار گرفتیم ، من هنوز بین بازو هاش بودم. سوتینم اذ  

 " کمک نیاز داری؟ "

قرار واسه همین باال سرم شد سرم رو منفی تکون دادم. نمیخوام که اون به سینه هام دست بزنه. جابجا 

کرد ، و امتحانی دستش رو بلند و انگشتاش به نرمی روی صورتم کشیده گرفت و به طرف پایین نگام 

چشمام رو پر کرد . اون چطور میتونه یک زمان بی رحم باشه و بعد باز مهربون شدن. اشک دوباره 

 بشه؟؟ 

 زمزمه کرد :

 " خواهش میکنم گریه نکن "

گیج و سرگشته شده ام. عصبانیتم در زمان نیازم منو ترک کرده ... احساس کرختی  ،ن مردمن توسط ای

کام رو اشیری کنم. پلک زدم، سعی میکردم که میکنم. میخوام که تو خودم مثل توپ گوله بشم و کناره گ

پس بزنم ، به چشمای آزرده شده اش خیره شدم. نفس مرتعشی گرفتم ، نگاهم ازش گرفته نمیشد. من با 

 این مرد کنترل گر چی کار کنم؟؟؟ یاد بگیرم که کنترل بشم؟؟ فکر نمیکنم....  پرسیدم :

 " من هیچ وقت چی؟ " 
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بودی.  میکنی، به من نگفتی که کجاته شده انجام نمیدی. فکرت رو عوض ف" همون کاری رو که بهت گ

 آنا، من نیویورک بودم ، بدون هیچ قدرتی و خشمگین . اگر سیاتل میبودم میاوردمت خونه "

 " در نتیجه منو تنبیه میکنی؟ "

دن من دقیقا آب دهنش رو قورت داد ، بعد چشماش رو بست. نیاز نبود جوابی بده و میدونم که تنبیه کر

 نیت اصلیش بوده. زیر لب گفتم :

 " تو باید دست از این کار برداری "

 پیشونیش چین خورد .

" برای اولین مثال ، تو فقط در انتهای انجام این کار نسبت به خودت حس منزجر کننده تری رو خواهی 

 داشت"

 هوا رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد :

ارم تو رو به این شکل ببینم " " این درسته. من دوست ند  

" و منم این احساسی رو که االن دارم دوست ندارم . تو در قایق فیر لیدی به من گفتی که تو با یه فرمان 

 بردار ازدواج نکردی"

 " میدونم ، میدونم "

 صداش نرم و گرفته بود. 

تاسفم که بهت زنگ نزدم. " خب پس دست از رفتار کردن که انگار من یه فرمان بردارم بردار . من م

 من دیگه دوبار اینقدر خودخواه نخواهم بود. میدونم که تو نگران منی " 

 با دقت از نزدیک نگام میکرد و چشماش آشفته و یخ زده بودن. باالخره گفت :

 " باشه. خوبه "

من اجازه این پایین خم شد ، ولی قبل از اینکه لباش روی لبام قرار بگیره مکث کرد ، با حفظ سکوت از 

 کارو میخواست. سرم رو به سمتش جلو بردم و اون مهربانانه بوسیدم. زیر لب گفت :

ریه کرده باشی خیلی نرم میشن "" لبات همیشه وقتی که گ  
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 زمزمه کردم:

 " من هیچ وقت بهت قول ندادم که اطاعت میکنم کریستین " 

 " میدونم " 

ی.... گرایش کنترل گری  و منم سعی میکنم و بیشتر مالحظه " باهاش کنار بیا لطفا. به خاطر دوتامون.

کنم "ات رو ب  

دیده میشد ، کامال غرق شده.  زیر لب گفت : رگم شده و آسیب پذی  

 " سعی میکنم "

ه بلند و مرتعش :صی سوزاننده بود. آه کشیدم ، یه آصداش همراه با خلو  

می بودم.... " " خواهش میکنم این کارو بکن. در ضمن ، اگر من اونجا  

 رنگش پرید و گفت :

 " میدونم " 

به پشت دراز کشید ، دست آزادش رو روی صورتش گذاشت. خودم رو دورش حلقه کردم و سرم رو 

تهای موی نروی قفسه سینه اش گذاشتم . برای لحظاتی در سکوت دراز کشیده موندیم. دستش به سمت ا

م رو رها کرد ، و آروم ریتم وار با انگشتاش موهام احرکت کرد. کش مو رو کشید و موه بافته شده ام

رو شونه کرد. این دقیقا چیزی هست که وجود داره.... ترسش..... ترس آزار دهنده اش برای امنیت من. 

تصویر جک هاید پخش شده روی زمین آپارتمان به همراه اسلحه گالک به ذهنم اومد..... خب، شاید نه 

یادآوری میکنه..... پرسیدم : اونقدر آزار دهنده، که بهم  

 " منظورت چی بود وقتی که گفتی یا؟ " 

 " یا ؟ " 

 " یه چیزی در مورد جک "

 زیر چشمی نگام کرد :

 " دست بر نمیداری نه ؟ " 
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ت میبردم :یانه انگشتاش در موهام لذچونه ام روی قفسه سینه اش گذاشتم ، از حرکت نوازش وار و دلجو  

بهم بگو. دوست ندارم تو نادونی و تاریکی بمونم. تو به نظر افکار غلو شده ای  " دست بردارم؟؟ هرگز.

داری. تو حتی نمیدونی که چطور شلیک کنی.... من بلدم . تو ه من نیاز به حفاظت دارم در ذهنت که میگ

مدیریت و تحمل کنم  ،حاال هر چیزی که هست و بهم نمیگی ،فکر میکنی که من نمیتونم این موضوع رو

کریستین؟؟ من تجربه فرمان بردار سابق شکارگر تو رو که اسلحه همراهش داشته ، و معشوق سابق بچه 

داشتم.... و اونجوری به من نگاه نکن " ،باز تو رو که منو مورد آزار قرار داده  

خم کرد بهش توپیدم. ادامه دادم :وقتی که بهم ا  

 " مادرت هم همین حس رو نسبت به اون زن داره "

تو در مورد النا با مامانم حرف زدی؟؟؟ " "   

 ولوم صدای کریستین چندین اوکتاو باال رفت. 

 " بله، منو گریس در موردش حرف زدیم "

 کپ کرده بهم خیره بود. 

 " اون خیلی در موردش ناراحته. خودشو سرزنش میکنه" 

 " باورم نمیشه که تو باهاش حرف زدی. گندش بزنن!"

 دوباره به پشت دراز کشید و دستش رو روی صورتش گذاشت. 

 " من در مورد چیز به خصوص و ویژه ای صحبت نکردم "

" امیدوارم نکرده باشی. گریس نیازی به دونستن تموم جزئیات مزخرف و خونین گذشته نداره. خدایا آنا ، 

 بابام هم ؟؟؟ "

 " نه !!"

ارتباطی رو با کریک ندارم. نظر اون در مورد قرار داد  پر شور سرم رو منفی تکون دادم. من چنین

سوزاننده ست. برام ازدواج همچنان   

 " در هر صورت تو داری بازم دوباره حواس منو پرت میکنی.... جک . چی در مورد اونه ؟ "
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زوش کریستین دستش رو کوتاه بلند و به من نگاه کرد ، چهره اش قابل خوندن نبود. آه کشید ، دوباره با

 رو روی صورتش گذاشت. 

" هاید در کار شکنی چارلی تانگو دست داشته . ماموران تحقیق اثر انگشت جرئی رو پیدا کردن ... 

کامال جزئی . برای همین نتونستن با کسی مطابقتش بدن . ولی بعد تو هاید رو در اتاق سرور شناختی. 

 اون سابقه جرم کوچیکی رو در دیترویت1 داشته ، و اثر انگشت با اون مطابقت کرده " 

ذهنم وقتی که سعی میکردم این اطالعات رو هضم کنم چرخ میخورد. جک، عامل سقوط چارلی تانگو 

 بوده ؟؟ ولی کریستین شانس داشته. ادامه داد:

" امروز صبح ، یه وانت باری در پارکینگ اینجا پیدا شد. هاید راننده اش بوده. دیروز، اون یه چیزهایی 

اون پسره که جدیدا به اینجا نقل مکان کرده آورده. مردی که تو آسانسور مالقاتش کرده بودیم "  برای  

 " اسمش رو یادم نمیاد " 

 کریستین گفت :

" منم. ولی این روشی بوده که هاید تونسته به صورت قانونی و منطقی وارد ساختمون بشه. اون برای یه 

 شرکت تحویل بار کار میکرده .... " 

و ؟؟ چی در مورد اون وانت باری بوده ؟ "  "  

 کریستین چیزی نگفت . 

 " کریستین بهم بگو " 

 " پلیس ها .... یه چیزی تو وانت پیدا کردن "

 " چه چیزی ؟ " 

 چندین ثانیه ساکت موند و دهنم رو باز کردم تا دوباره اصرار کنم ، ولی شروع به صحبت کرد :

ی آرام بخش مخصوص اسب، که میتونسته دو جین اسب رو بیهوش کنه " یه تشک، به اندازه کافی دارو

 ، و یه نامه " 

                                                             
 شهری در ایالت میشیگان - آمریکا 1
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صداش وقتی که ترس و انزجار چهره اش رو در بر میگرفت، آروم و به زمزمه ای غیر قابل شنیدن 

 تبدیل شد. 

 گندش بزنن.... 

 " یه نامه ؟  " 

 صدام آینه صدای اون بود. 

 " برای من نوشته بود " 

 " چی گفته بود ؟ " 

 کریستین سرش رو به دو طرف تکون داد، نشون داد که نمیدونه و یا نمیخواد متنش رو بازگو کنه. 

 اوه.... 

 " هاید دیشب برای دزدیدن تو به اینجا اومده بوده " 

یخ زده بود ، چهره اش وقتی که این کلمات رو گفت سخت و منقبض شد. یاد چسب نواری افتادم ، و 

 لرزشی به درون بدنم رسوخ کرد، گرچه که در اعماق وجودم این خبر جدیدی برام نبوده.  گفتم :

 " گند " 

 با صدای منقبض شده ای گفت :

 " کامال " 

سعی کردم جک رو در دفتر کار بیاد بیارم. اون همیشه دیوونه بوده ؟؟ چطور فکر میکرده که میتونه 

که اون واقعا چندش بود ، ولی دیگه اینقدر دیوونه ؟؟ زیر لب گفتم : جون سالم به در ببره؟؟ منظورم اینه  

 " متوجه نمیشم چرا. اصال برام معنی نداره " 

" میدونم. پلیس و همینطور ولچ، در حال تحقیق بیشتر هستن. ولی ما فکر میکنیم دیترویت نکته اصلی و 

 مربوطه هست" 

 " دیترویت ؟ " 
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 گیج شده بهش نگاه میکردم. 

آره. یه چیزی اونجاست "  "  

 " هنوز متوجه نمیشم " 

 کریستین سرش رو بلند و نگام کرد. چهره اش غیر قابل خوندن بود :

 " آنا، من دیترویت به دنیا اومدم "
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«فصل دوازدهم »   

 

 

 

 

 

 زیر لب گفتم :

 " من فکر میکردم که تو سیاتل به دنیا اومدی "

ذهنم به تکاپو افتاد. این چه ربطی به جک داره؟؟ کریستین بازویی رو که صورتش رو پوشونده بود بلند 

کرد ، به عقب کشید و یه بالشت رو گرفت. اونو زیر سرش قرار داد ، و جایگاهش رو درست کرد و با 

 چهره ای محتاط بهم خیره شد. بعد از چند لحظه سرش رو به دو طرف تکون داد . 

ندگی قبول شدیم. مدت کوتاهی بعد به اینجا نقل انه. ایلیوت و من جفتمون در دیترویت به فرزند خو" 

و در  ،یه شهر پر ازدحام یمکان کردیم . گریس میخواست که ساحل غرب باشه ، دور از هیاهو

به  اینجا ،ست مشغول کار شد. من خاطرات کوتاه و کمی از اون زمان دارم. میاوِ  بیمارستان نورس

 سرپرستی قبول شد " 

ته ؟ "ی" پس جک اهل دیترو  

 " آره " 

 اوه.... 

 " چطور میدونی؟ " 

من از گذشته و فعالیت های سابق اش اطالعات بدست آوردم"، شروع به کار کردی اونجا " وقتی که تو   

 اوه البته که این کارو کرده... ریشخند زدم :
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 " تو از اون هم یه پرونده مانیالیی1 داری ؟ " 

مچاله کرد. ، دهن کریستین وقتی که سرگرمی و لودگی اش رو مخفی میکرد   

 " فکر کنم پرونده اش آبی کم رنگه "

ان داخل موهام حرکت میکردن. آرامش بخشه...انگشتاش همچن  

 " چی تو پرونده اش گفته شده ؟  "

 کریستین پلک زد. دستش رو پایین آورد و گونه ام رو نوازش کرد:

 " واقعا میخوای بدونی؟ " 

 " اینقدر بده ؟ " 

 شونه اش رو باال انداخت . زمزمه کرد :

 " من فرد بدتری رو هم میشناسم " 

کوچیک، ی داره به خودش اشاره میکنه ؟؟ و تصویری که من کریستین رو به عنوان یه پسر بچه  نه ! 

م رو حلقه کردم ، محکمتر نگه اش به ذهنم رسوخ کرد. دورش خود ،کثیف، ترسیده و گم شده داشتم

ونه ام رو روی سینه اش قرار دادم. از واکنشم گیج شده بود . گداشتم، مالفه رو روی اون کشیدم  و 

 پرسید:

 " چیه ؟ "

 زیر لب گفتم :

 " هیچی "

 " نه  نه،  این دو طرفه ست آنا2 . چی شده ؟ " 

                                                             
 پرونده های مخصوص کرم رنگ اداری هست . همونایی که کریستین اطالعات شخصی فرمان بردار هاش رو تو هر کدوم داشته . آنا کنایه زد.  1
 منظورش حرف زدنه 2
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ش وباره باالی گونه ام رو روی قفسه سینه او صورت دل نگرونش رو ارزیابی کردم . د سرم رو بلند 

 گذاشتم ، تصمیم گرفتم بهش بگم :

" گاهی اوقات، من تو رو به عنوان یه بچه تصور میکنم.... قبل از اینکه به خانواده ی گری ملحق 

 بشی" 

 کریستین منقبض شد :

ش از زندگی من تموم خوام آناستازیا. اون بخصحبت نمیکردم. من ترحم تو رو نمی " من در مورد خودم

 شده . از بین رفته " 

 پریشون زمزمه کردم :

" ترحم نیست. دلسوزی و ناراحتیه.... ناراحتی و تاسف که چطور یه فرد میتونه چنین کاری رو با یه 

 بچه بکنه "

 نفس عمیق و یکنواختی در حالی که شکمم پیچ میخورد و اشک تو چشمام دوباره جوونه میزد گرفتم. 

اون بخش از زندگیت تموم نشده کریستین ... چطور میتونی اینو بگی ؟  تو هر روزت رو با گذشته  "

 زندگی میکنی. تو خودت به من گفتی.... پنجاه سایه . یادته ؟ " 

ن بود. کریستین هوا رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد و دستش رو داخل دیصدام عمال غیر قابل شن

ین وجود ساکت موند و در زیر بدن من منقبض شد. موهاش کشید ، با ا  

 " من میدونم این دلیلی هست که نیاز داری منو کنترل کنی. منو در امنیت نگه داری " 

 سرگشته شده زیر لب گفت :

کل کل کنی" ن" و تو بازم انتخاب میکنی که با م  

 دستش هنوز داخل موهام بود. 

قصد انجام میدم ؟؟ ذهن ناخودآگاهم عینک هاللی شکلش رو اخم کردم. گندش بزنن! من این کارو از 

برداشت و دسته عینک رو شروع به جوییدن کرد ، لباشو بهم فشار داد و سرش رو مثبت تکون داد.  

نادیده اش گرفتم . این گیج کننده ست.... من زنشم نه فرمان بردارش ، نه یه همراه که اون بدستش آورده 
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. فکرش حال بهم زنه. صحبت های لعنتیوئینی کسی که ماردش بوده نیستم ... باشه. من اون فاحشه هر

 دکتر فلن برام یاد آوری شد :

" فقط کاری رو که داری انجام میدی رو ادامه بده. کریستین عاشق و شیدا شده... دیدن 

 این باعث خوشحالیه... " 

مون چیزی نیست که کریستین در اوایل همینه. من دقیقا همون کاری رو میکنم که همیشه میکردم. این ه

 براش جذاب بوده ؟ 

 اوه ، این مرد خیلی گیج کننده ست. زمزمه کردم :

" دکتر فلن گفت که من بهتره به تو مزایای شک و تردید رو بدم. فکر میکنم که این کارو میکنم... 

از گذشته ات . نمیدونم. من فقط سونم. دور منه که تو رو به اینجا و االن برمطمئن نیستم. شاید این روش 

به موضوعی واکنش نشون خواهی داد"  ،نمیتونم دقیقا متوجه بشم و تخمین بزنم که تو چه مقدار  

 چند لحظه ساکت موند . با خودش گفت :

 " لعنت به دکتر فلن " 

 " اون گفت من بهتره همونطور که همیشه با تو رفتار میکنم ادامه بدم " 

 خشک گفت :

ینو گفته ؟"" که ا  

 باشه. به هیچ جا نمیرسیم. 

" کریستین ، من میدونم که تو مادرت رو دوست داشتی و نتونستی ازش محافظت کنی. این وظیفه تو 

 نبوده که این کارو بکنی . ولی من اون نیستم " 

 کریستین دوباره یخ زد. زمزمه کرد :

 " این کارو نکن " 

 " نه گوش کن، خواهش میکنم " 
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نگاه کنم. نفسش رو حبس  ،که توسط ترس فلج شده بودن شبلند کردم تا به چشمای خاکستری سرم رو

قلبم مچاله شد. زمزمه کردم : اوه کریستین...کرده.   

" من اون نیستم. من خیلی از اون زن قوی ترم. من تو رو دارم. تو االن خیلی قوی تر هستی و میدونم 

 که عاشق منی. منم عاشقتم " 

. پرسید :اتم چیزی نبود که توقع داشته باشهچین خورد انگار که این کلمپیشونیش   

 " هنوز عاشق منی؟ "

 " البته که هستم. کریستین ، من همیشه عاشقت میمونم. فرقی نمیکنه که تو باهام چی کار کنی " 

زوش رو که اون میخواد ؟ نفسش رو بیرون داد و چشماش رو بست . دوباره با ،این اطمینان بخشی هست

ولی منو هم محکمتر بغل کرد.  روی صورتش گذاشت  

 " از من قایم نشو " 

 دستم رو بلند کردم و دستش رو گرفتم و بازوش رو از روی صورتش کنار دادم :

 " تو تموم زندگیت رو قایم شدی. خواهش میکنم نکن. از من قایم نشو " 

 ناباورانه و شک اندیش نگام میکرد. اخم کرد :

شدن ؟ " " قایم   

 " آره " 

تخت دراز کشیده شدم. خودش برد و برای همین کنارش روی  نم بامیکدفعه جابجا شد ، به پهلو چرخید و 

 دستش رو بلند کرد و موهام رو از روی صورتم کنار داد و پشت گوشم فرستاد . 

دونم چرا ولی االن ... "از من پرسیدی که ازت متنفرم. نمی " تو امروز  

تمام کمالم.  یبه من جوری خیره شد که انگار من یه معماساکت شد،   

 " تو هنوز فکر میکنی من ازت متنفرم؟ "

 حاال صدام ناباور بود. سرش رو منفی تکون داد :
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 " نه. االن نه " 

 به نظر خیالش راحت شده:

 " ولی من نیاز دارم که بدونم.... چرا از کلمه نجات استفاده کردی آنا؟ "

چی میتونم بهش بگم ؟ که منو ترسونده .. که من نمی دونستم که اون کارش رو متوقف  رنگم پرید .

، میکنه یا نه. که من التماسش کردم .... ولی اون کارش رو متوقف نکرد. که من نمیخواستم شرایط 

اون با سخت تر و شدید تر بشه.... مثل... مثل یک باری که اینجا داشتیم. از یادآوری خاطره تازیانه زدن 

 کمربند به خودم لرزیدم. آب دهنم رو قورت دادم. 

" بخاطر اینکه .... بخاطر اینکه تو خیلی عصبانی، در فاصله  و ..... سرد بودی. من نمیدونستم که تو 

 چقدر میخواستی پیش بری " 

 چهره اش قابل خوندن نبود. 

ی بزاری ارضا بشم ؟ " " میخواست  

ن بود و سرخی مخفیانه ای رو روی گونه هام حس کردم ولی به نگاه صدام زمزمه ای غیر قابل شنید

 خیره اش زل زده باقی موندم.... باالخره گفت :

 " نه "

: گندش بزنن....  

 " این.... خشن و تلخه " 

 پشت انگشتاش رو روی گونه ام کشید . زیر لب گفت :

 " ولی موثره " 

روح من رو ببینه، چشماش تیره و شرور بودن. بعد از جوری به من خیره شده بود انگار که سعی میکنه 

 گذشت ابدیتی زیر لب گفت :

 " خوشحالم که از کلمه نجات استفاده کردی " 

 " واقعا ؟ " 
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 متوجه نمیشم. لباش به لبخند غمگینی کشیده شدن :

 " آره . من نمیخوام بهت صدمه بزنم. کامال از خود بیخود شده بودم " 

یدم:پایین خم شد و بوس  

 " تو لحظه گم شده بودم " 

 دوباره بوسیدم :

 " با تو این زیاد اتفاق می افته " 

اوه ؟؟؟ و به داللیل عجیبی فکرش خوشحالم کرد... نیشم باز شد. چرا این منو خوشحال کرده ؟؟ نیش 

 اونم باز شد . 

شت بازه خانم گری " ین " نمیدونم چرا  

 " منم نمیدونم "

و سرش رو روی قفسه سینه ام گذاشت. ما ریسمانی از برهنگی و پاهای پوشیده  خودشو دورم حلقه کرد

شده در شلوار جین و دستها و مالفه قرمز پیچیده شده دورمون هستیم. با یک دستم پشتش رو نوازش 

میکردم و انگشتای دست دیگه ام داخل موهاش چرخ میخوردن. آه کشید و در بین بازوهام ریلکس شد. 

: زیر لب گفت  

کنی. من هیچ وقت نمیخوام می" این به این معنیه که من میتونم بهت اعتماد داشته باشم.... که منو متوقف 

 بهت آسیبی برسونم. من نیاز دارم..... "

 ساکت شد.

 " تو به چی نیاز داری؟ " 

میتونم کارایی " به کنترل کردن نیاز دارم آنا. مثل جوری که به تو نیاز دارم. این تنها راهی هست که من 

 داشته باشم و عمل کنم. من نمیتونم رها کنم. نمیتونم. من تالش کردم .... و هنوز ، با تو .... "
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کالفه سرش رو به دو طرف تکون داد . آب دهنم رو قورت دادم . این قلب و مرکز مشکالت ماست... 

طرز ویژه ای دو طرفه ست.  به ل کنم اینودن و نیازش به من. رد کردم که قبنیاز اون به کنترل کر

 زمزمه کردم :

 " منم به تو نیاز دارم " 

 محکمتر بغلش کردم :

 " من تالش میکنم کریستین. من تالش میکنم که مالحظه کار تر باشم " 

 زیر لب گفت :

 " من میخوام که تو بهم نیاز داشته باشی " 

 گندش بزنن! !

 " دارم !! "

نیاز دارم. من خیلی دوستش دارم. صدام هیجان زده ست. من خیلی بهش   

 " من میخوام مراقب تو باشم " 

 " هستی. همیشه. من وقتی که تو رفته بودی خیلی دلم برات تنگ شده بود "

 " واقعا ؟؟ " 

 صداش به شدت سورپرایز شده بود. 

 " بله البته. از اینکه بری و دور باشی متنفرم " 

 لبخندش رو حس کردم  :

م بیای " " میتونستی باها  

 " کریستین خواهش میکنم. بیا دوباره این بحث رو پیش نکشیم . من میخوام کار کنم " 

 در حالی که انگشتام داخل موهاش چرخ میخوردن آه کشید  :

 " من عاشقتم آنا " 
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 " منم عاشقتم کریستین. من همیشه عاشقت میمونم " 

بزرگمون باقی موندیم. به ضربان قلب بعد از طوفان  ،در آرامش و سکوت ،جفتمون دراز کشیده

 یکنواخت اون گوش میدادم، خسته و هالک شده به خواب رفتم . 

 

 

 

و دیوارهای  غها هنوز روشن انریدم. من کجام ؟؟ اتاق بازی. چرایکه خورده و حیروون از خواب پ

سرخ اتاق رو نمایان نگه داشتن. کریستین دوباره ناله کرد و متوجه شدم که دلیل بیدار شدنم همینه. 

 دوباره شیون کنان گفت :

 " نه ! " 

در کنارم روی تخت پخش شده ، سرش رو به عقب کشیده ، چشماش مچاله و بسته ان ، چهره اش از 

. درد و تشویش منقبض و در هم کشیده است  

 گندش بزنن. اون داره کابوس میبینه. دوباره بلند داد کشید : 

 " نه !! " 

 " کریستین بلند شو! " 

زانو زدم ، شونه هاش رو گرفتم و در حالی که م. م ، مالفه رو از روی بدنش کنار دادسریع کنارش نشست

 اشک تو چشمام جوونه میزد تکونش دادم. 

"  " کریستین خواهش میکنم . بیدار شو  

چشماش یکدفعه باز شدن ، خاکستری و وحشی بودن، مردمک چشماش از ترس گشاد شده بودن. منگ و 

 گنگ به من خیره شده بود. 

 " کریستین تو کابوس میدیدی. تو خونه ای . تو جات امنه " 
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ش رد. بعد چشمااخم ک ،پلک زد ، آشفته و نگران دور و بر رو نگاه کرد و وقتی که متوجه اطرافش شد

، نفس گرفت  : به سمت من برگشتن  

" آنا "    

صورتم رو با جفت دستاش گرفت ، منو پایین به سمت قفسه سینه  ،و بدون هر گونه مقدمه یا هر چیزی

م استیصال و نیاز رو مورد تاخت و تاز قرار داد ، طعاش کشید و بوسیدم.  محکم و سخت. زبونش دهنم 

فس کشیدن میداد ، بروی من چرخید ، لباش روی لبام قفل شده، و میداد. به سختی فرصتی به من برای ن

منو به تشک سخت زیرین میخکوب کرد.  یکی از دستاش فکم رو گرفته و دستش دیگه اش بروی سرم 

پخش شده قرار گرفته ، منو سر جام ثابت نگه داشته و در همون حال زانوش پاهام رو از هم فاصله داد 

نان شلوار جینش تنشه ، بین رون پاهام دراز کشیده. همچقرار گرفت، و در آغوشم   

 با نفس بریده گفت :

 " آنا " 

انگار که باورش نمیشه من اینجا پیش اونم. چند ثانیه کوتاه بهم خیره شد ، مدت کوتاهی بهم فرصت داد تا 

و که من بهش نفس بکشم.  بعد دوباره لباش روی لبام قرار گرفتن ، دهنم رو غارت میکرد ، همه چیز ر

 فشار داد. آلت تحریک شده اش درمیدادم رو میگرفت . بلند ناله کرد ، لگنش رو به سمت من محکم 

به نرمی بهم فشار وارد میکرد. اوه .... ناله کردم ، و تموم احساسات جنسی ، پوشش پارچه شلوار جین 

درون ، با حس نیاز و خواستن سرکوب شده و متشنج سابقم به سطح برگشتن، کینه توزانه برگشته بودن 

ت شده توسط شیاطین وجودش ، تقال کنان صورتم ، چشمام ، گونه هام و بدنم خروشان جاری شدن . هدای

 خط فکم رو میبوسید. زمزمه کردم :

 " من اینجام " 

سعی میکردم که اونو ، داغی بینمون رو ، نفس های تند در هم آمیخته مون رو آروم کنم. دستام رو در 

 حالی که لگنم رو در مقابلش خوشامد گویان بهش فشار میدادم دور شونه هاش حلقه کردم. 

 نفس زنون گفت :

 " اوه آنا " 
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 صداش خش دار و آروم بود :

 " من بهت نیاز دارم " 

 منم مصرانه زمزمه کردم :

 " منم " 

لمس اونه . من میخوامش ، من االن میخوامش. میخوام که التیام ببخشمش . میخوام خودم  ی بدنم درمانده

رو التیام ببخشم.... بهش نیاز دارم. دستش رو پایین آورد و به دکمه شلوارش رسید و لحظاتی مکث کرد 

 ، بعد آلت تحریک شده اش رها شد. 

من کمتر از چند دقیقه پیش خواب بودم. گندش بزنن...   

د ثانیه به من زل زد ، باالی سرم معلق مونده بود. نفس گرفتم :نجابجا شد، چ  

 " بله لطفا " 

 صدام خش دار و نیازمند بود .

و درون من دفن کرد . بلند ناله کردم :ر و با یک حرکت سریع خودش  

 " آه !! " 

له کرد و لباش دوباره لبام نابه علت حس درد نبود ، به دلیل سورپرایز از اشتیاق و تندی عمل اون بود. 

رو پیدا کردن . در همون حال ، خودشو به درونم میفرستاد ، دوباره و دوباره ، زبونش مالک من شده 

عشقش؟؟؟ و شهوتش ، حس خواستنش ، حس... بود. آشفته و سراسیمه حرکت میکرد ، توسط حس ترس

اش رو میگرفتم و خوشامد میگفتم. نمیدونم. ولی من هر حرکت و ضربه تحت تاثیر قرار گرفته بود.   

 غرید :

 " آنا " 

نش قبل از اینکه با تمام وزمفهوم گفت و پر قدرت ارضا شد و خودشو درون من خالی کرد ، تقریبا نا

، نفس نفس کنان بود ، و منو بین زمین و هوا  ، چهره اش مچاله و بدنش منقبض شدروی بدنم فرو بیوفته

 رها کرد .... دوباره ! 
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دش بزنن. امشب شب من نیست. ضمیر درونم آماده ست که شکم و دل و روده ی خودشو در بیاره . گن

اب تنگهش داشتم ، نفس عمیِق ریه پر کنی کشیدم و در حقیقت با حس نیاز در زیر بدنش به خودم پیچ و 

 میخوردم. 

خودشو ازم بیرون کشید و چند دقیقه منو نگه داشت.... چندین دقیقه طوالنی. باالخره سرش رو به دو 

طرف تکون داد و خودشو بروی آرنج هاش بلند کرد ، کمی از وزن بدنش رو از روی من برداشت. به 

 من جوری زل زده بود که انگار منو برای اولین بار میبینه. 

 " اوه آنا . خدای من " 

دم . نفس گرفتم :یخم شد و مهربانانه بوس  

 " خوبی؟ " 

و به طور مشخص و  اش رو نوازش کردم. سرش رو مثبت تکون داد ولی آشفته صورت دوست داشتنی

رد و نافذ به چشمای من خیره موند، دیده میشد. پسر گم شده ی من ... اخم ک، و رو شده واضحی زیر 

ت . پرسید :انگار که باالخره متوجه شده که کجاس  

 " تو ؟ " 

 دلواپسی در صداش حس میشد.

 " اممم..... " 

م . زیر لب گفت :وروانی آدر زیرش لولیدم و بعد از چند لحظه لبخند زد ، یه لبخند شه  

هایی داری " " خانم گری ، تو نیاز  

 سریع بوسیدم بعد از تخت بلند شد. 

د برای همین یرو گرفت و منو به سمت خودش کشبروی زمین در انتهای تخت زانو زد، باالی زانو هام 

 پشتم فقط روی تخت باقی موند. زیر لب گفت :

 " بشین " 
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به حالت نشسته قرار گرفتم ، موهام مثل روسری دورم فرو ریختن ، تا روی سینه هام اومدن. نگاه 

صله شون داد، قفل خاکستریش در نگام در حالی که زانو هام رو باز میکرد و تا جایی که میشد از هم فا

بود. به روی دستام به طرف عقب تکیه دادم ، کامال میدونم که چی کار میخواد بکنه. ولی ..... اون االن 

 ..... اممم...

 نفس گرفت :

 " تو به طرز لعنتی زیبایی آنا " 

ه در باالی رون و که به طرف پایین میرفتن نگاه کردم و قطاری از بوسو من موهای مسی رنگ اون

و به من نگاه  سرش رو بلند شد.مام بدنم از چشم انتظاری منقبض راستم زد، به سمت باال حرکت کرد. ت

تیره و شرورانه دیده میشدن. با صدای خش داری گفت : ،کرد ، چشماش از زیر مژه هاش  

 " نگاه کن " 

 بعد دهنش روی من قرار گرفت. 

، و این خیلی  ا در باالی رون های من متمرکز شدهنیانگار که کل د ه خدای ..... بلند ناله ای کردماو

اروتیک بود... لعنتی....  نگاه کردن به اون ، نگاه کردن به زبونش در مقابلم که به نظر میرسه که 

بدن منه... و اون هیچ رحمی نداره ، اذیت میکنه و سر به سرم میگزاره و ستایشم  حساس ترین بخش از

و محکم موندن کردن. زیر تقال برای باال  زو هام شروع به لرزش کردن وبا . بدنم منقبض شد ومیکنه

 لب گفتم:

 " نه .... آه "

آروم یک انگشت بلندش رو داخلم فرستاد ، و نتونستم بیشتر از این تحمل کنم ، به پشت روی تخت افتادم 

بروی من و داخلم بودم. به آرومی و نرمی اون نقطه عمیق  ش، در خوشی و سرمستی دهن و انگشتان

درونم رو به طرز فوق شیرینی ماساژ میداد. و همینه .... من غرق شدم. بدورش از هم پاشیدم وقتی که 

. فکر میکنم ، اسم اونو با نوایی نامفهوم ناله کردم کرد مارگاسم شدیدم پشتم رو قوس داد و از تخت بلند

دم ، یه احساس درونی مهم .... به طرز مبهمی متوجه شدم که اون بینیش رو به شکمم ستاره ها رو دی

 میماله ، بوسه های نرم و شیرینی رو بهم میزنه.  دستام رو پایین آوردم ، موهاش رو نوازش کردم. 

 زیر لب گفت :
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م نشده " و" کارم هنوز باهات تم  

دم ، دستشو به سمتم دراز کرد ، لگنم رو گرفت و منو برگر نو قبل از اینکه کامال به سیاتل و کره زمی

 ی از تخت به سمت جای که زانو زده بود ، بلند کرد و به آغوش منتظرش و بروی آلت تحریک شده

دورم منتظرش قرار داد. وقتی که حسش کردم نفسم منقطع شد. گندش بزنن.... در حالی که دستاش رو 

فس گرفت :ن ،یکرد و ثابت نگه ام میداشتمحلقه   

 " اوه عزیزم " 

سرم رو گرفته و صورتم رو میبوسید . لگنش رو تکون داد ، و تحریکات تیز و داغی رو از لذت در 

زد . ناله  درونم ایجاد کرد .دستش رو به پشت و باسنم برد و بلندم کرد ، رون هاشو باال داد محکم ضربه

 کردم :

 " آه  " 

بلندم میکرد و ضربه میزد... بلند میکرد و ضربه  ،ی ، اوه به آرومیو لباش دوباره در حالی که به آروم

هر  ش وروی من قرار گرفتن . دستام رو دور گردنش حلقه کردم ، خودم رو تسلیم ریتم آروم  ، میزد ...

بروی اون حرکت میکردم ....اون خیلی  ،کردم. رون هامو تکون دادم ،جایی رو که داره مالکش میشه

ت بود باز شد، دهنم با سکوتی که حاکی از لذ . به عقب خم شدم ، سرم به عقب کشیدهحس خوبی داره

 مونده بود ، از عشق بازی شیرین اون لذت میبردم. 

 نفس گرفت :

 " آنا "

و پایین خم شد ، گلوم رو بوسید . محکم نگه ام داشته، به آرومی به داخلم نفوذ میکرد و خارج میشد ، 

.... و طرز اعالیی منظم و یکنواخت .... یه فشار م.... باالتر و باالتر  میبردبهم فشار وارد میکرد.

شهوانی موزون. لذت خلسه گونه جاودانه ای از عمیق ترین بخش وجودم در حالی که منو صمیمانه 

به بیرون ساطع میشد. نزدیک گوشم زمزمه کرد : ،بغلش نگه داشته بود  

 " من عاشقتم آنا " 
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دار بود و دوباره بلندم کرد.... باال و پایین ، باال و پایین . دستام رو دور گردنش صداش آروم و خش 

 حلقه کردم و داخل موهاش فرستادم. 

 " منم عاشقتم کریستین " 

چشمام رو باز کردم ، و دیدم که به من زل زده ، و تمام چیزی که دیدم عشق بود ، درخشان و براق ، 

 فراموش شده بود. و وقتی که احساسزی نمایان بود، کابوسش ظاهرا جسورانه در نور مالیم اتاق با

کردم بدنم در راستای رها شدن ، در حال ساخته شدنه ، متوجه شدم که این چیزی هست که من 

... میخواستم میخواستم.... این ارتباط ، این نمایش از عشمقمون رو  

 زمزمه کرد :

بیا عزیزم "  " برام  

صداش آروم بود. چشمام رو وقتی که بدنم از صدای آرومش منقبض شد محکم بستم  و بلند ارضا شدم، 

مارپیچ گونه به ارگاسم شدیدی رسیدم. ثابت شد ، پیشونیش وقتی که اسمم رو زمزمه وار صدا میکرد در 

 مقابل من بود ، دستاش دورم حلقه شدن و به رهایی خودش رسید. 

 

 

 

 

روی تخت درازم کرد. در بین بازوهاش خوابیدم ، چلونده شدم و باالخره آروم بو  بلندمکریستین آروم 

 گرفتم. گردنم رو با نوک بینیش نوازش کرد. زمزمه کرد :

 " االن بهتری؟ " 

 " هوووم " 

 " بریم تو تخت خودمون یا میخوای همینجا بخوابی؟ " 

 " هوووم " 
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 " خانم گری ، باهام حرف بزن " 

سرگرم شده حس میشد .لوده و   

 " هووووم " 

 " این نهایت کاری هست که میتونی انجام بدی؟ " 

 " هووووم " 

 " بیا. بزار تو رو ببرم تو تخت بزارم. دوست ندارم اینجا بخوابم " 

 بی میل جابجا شدم و به سمت صورتش چرخیدم.  زمزمه کردم :

 " صبر کن " 

نگام  ،م و در همون زمان کامال از خود راضی و سر خوشبهم پلک زد ، با چشمای گشاد شده و معصو

 میکرد. پرسیدم :

 " تو خوبی؟ " 

زد : ی لبخند سرش رو مثبت تکون داد ، مثل یه پسر نوجوون از خود راض  

 " االن آره " 

 سرزشش کردم : 

 " اوه کریستین " 

 و صورتش رو نرم نوازش کردم :

 " منظورم کابوست بود " 

صورتش رو داخل  ،خ زد ، بعد چشماش رو بست و دستاش رو دورم محکمتر کردلحظه ای صورتش ی

 گودی گردنم فرو برد.  زمزمه کرد :

 " نکن " 
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صداش خش دار و سخت بود. قلبم درون قفسه سینه ام یکبار دیگه متورم و مچاله شد و محکم گرفتمش و 

 دستام رو پشتش کشیدم و داخل موهاش فرستادم. زمزمه کردم :

تاسفم " " م  

از واکنشش هشیار شدم. گندش بزنن.... من چطور میتونم با تغییرات خلقی اون همگام باشم ؟؟ اون 

مجبور کردنش برای توضیح جزئیات، بیشتر  وس لعنتی در چه موردی بوده ؟؟ نمیخوام باعث بشم باکاب

 درد بکشه . زیر لب به نرمی گفتم :

 " مشکلی نیست " 

برگردونم. تکرار کردم : ،سرخوش چند لحظه قبل سر نوجوونِ که اونو به پدرمونده تالش میکردم   

ی نیست " ل" مشک  

 دوباره و دوباره دلجویانه گفتم. بعد از چند وقت آروم گفت :

 " بیا بریم تو تخت " 

رها کرد. به دنبالش  ،و از من جدا شد ، منو خالی و آرزومند و بی تاب در حالی که از تخت بلند میشد

د شدم، مالفه رو دور خودم نگه داشتم  و خم شدم تا لباسام رو بردارم.  گفت :بلن  

 " ولشون کن " 

 و قبل از اینکه بفهمم منو تو بغلش بلند کرد :

 " نمیخوام با این مالفه دور خونه بچرخی و گردنت رو بشکونی " 

بینیم رو در حالی که منو  دستام رو دورش حلقه کردم ، در شگفتم که اون به اعصابش مسلط شده و نوک

مالیدم. میبه طبقه پایین به سمت اتاق خواب حمل میکرد بهش   

چشمام باز شدن ، یه چیزی اشتباهه. کریستین تو تخت نیست ، با اینکه هنوز هوا تاریکه . به ساعت نگاه 

صبحه. کریستین کجاست؟ بعد صدای پیانو رو شنیدم.  3:20کردم ، دیدم   

ون اومدم، ربدوشامبرم رو برداشتم و به طرف سرسرا و نشیمن بزرگ راه افتادم. سریعا از تخت بیر

واری و مرثیه که قبال شنیده ام که نواخته . در درگاهی ینواخت خیلی غمگین بود... یه سوگآهنگی که م
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در حباب روشن  ،وقتی که آهنگ تلخ و غمگین اتاق رو احاطه کرده بود ،ورودی مکث کردم و اونو

آهنگ رو تموم کرد و دوباره شروع به زدن همون قطعه کرد. چرا چنین موزیک حزن آمیزی؟؟ دیدم. 

دستام رو دورم حلقه کردم و گیج و طلسم شده در حالی که مینواخت به آهنگ گوش دادم. ولی قلبم درد 

نی که وقتی که تموم کرد و زما کریستن چرا اینقدر غمگین؟؟ بخاطر منه؟؟ من این کارو کردم؟؟گرفت. 

برای بار سوم شروع به زدن دوباره همون قطعه کرد نتونستم بیشتر از این تحمل کنم. وقتی که به پیانو 

نزدیک میشدم به باال به من نگاه کرد و به یک طرف رفت تا من کنارش بروی نیمکت پیانو بشینم. به 

بوسید ولی پیانو زدنش رو نواختنش ادامه داد ، و من سرم رو روی شونه اش گذاشتم ، روی موهام رو 

متوقف نکرد تا اینکه آهنگ تموم شد. زیر چشمی نگاش کردم و اونم به من به سمت پایین محتاط خیره 

 شده بود. 

 پرسید :

 " بیدارت کردم ؟ "

 " فقط بخاطر اینکه کنارم نبودی . این قطعه اسمش چی بود ؟ "

گام ایی هست" در  ت . این یکی از پیش درآمد های اون" مال شوپن هس  

 مکث کرد بعد ادامه داد :

 " اسمش خفگیه .... " 

 دستم رو دراز کردم و دستش رو گرفتم : 

 " تو واقعا به خاطر تموم این مسائل آشفته و پریشون شدی مگه نه ؟ " 

بیرون داد : شاستهزا آمیز نفسش رو از بینی  

زنم کاری رو که بهش گفته شده انجام نمیده . " یه عوضی دیوونه وارد آپارتمانم شده تا زنم رو بدزده . 

 اون منو دیوونه میکنه . اون در مقابل من از کلمه نجات استفاده میکنه "

 چشماش رو کوتاه بست و وقتی که دوباره بازشون کرد اونا سرد و سخت بودن :

 " آره من جدا آشفته و پریشون شده ام " 
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 دستش رو فشار دادم :

 " متاسفم " 

یشونیم فشار داد . زمزمه کرد :رو به پ پیشونیش  

 " من خواب دیدم تو ُمردی " 

 چی؟!

 " بروی زمین دراز کشیدی ... خیلی سردی... و بیدار نمیشدی " 

 اوه پنجاه..... 

 " هی... اون فقط یه خواب بد بوده " 

و درد در اون رفتم . چشماش به درونم رسوخ میکردن و رنج گدستم رو بلند کردم ، سرش رو با دستام 

 ها واضح و روشن دیده میشد.

 " من اینجام و من بدون تو در تخت سردمه. بیا برگرد تو تخت ، خواهش میکنم " 

 اشدستش رو گرفتم و بلند شدم. صبر کردم ببینم به دنبالم میاد یا نه. باالخره اونم ایستاد . شلوار راحتی 

بود و میخوام که انگشتام رو در طول خط کمر ون و به اون شیوه جذاب از لگنش آویز رو پوشیده

. اونو به سمت اتاق خواب بردمو کردم شلوارش بروی بدنش بکشم ولی اجتناب   

وقتی که بیدار شدم کریستین بدور بدنم پیچیده بود ، در آرامش خواب بود. ریلکس شدم و از گرمای 

ندم ، نمیخوام که مزاحم خوابش بشم. پوست اون بروی پوستم لذت بردم. کامال بی حرکت دراز کشیده مو  

ته که یه قطار باری که شوهرمه. سخاحساس اینو میکنم که از روم قطار رد شده ... پسر ، چه شبی بود.

االن خیلی متین و جوون تو خواب دیده میشه ، دیشب به  که ز کشیده ،باور کنی مردی که کنارم درا

جه کرده. به سقف زل زدم و برام مشخص شد که من شدت زجر کشیده.... و همینطور دیشب منو شکن

همیشه به کریستین به عنوان یه فرد قوی و سلطه گر نگاه میکردم.... ولی واقعیت اینه که اون خیلی 

کنم که اینطور یممن فکر نشکننده ست، پسر گمشده ی من . و جالب اینه که اون منو شکننده میبینه.... و 

من قوی ام ! باشم ، در مقایسه با اون   
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اما من به اندازه کافی برای جفتمون قوی هستم ؟؟ اونقدر قوی هستم که چیزی رو که بهم گفته شده انجام 

بدم و بهش کمی آرامش خاطر بدم ؟ اون تقاضای زیادی از من نداره. کوتاه و سریع به صحبت دیشبمون 

گرفتیم؟ حرف آخر اینه که من تصمیم  فکر کردم . ما چیزی به غیر از اینکه جفتمون تالش بیشتری کنیم

این مرد ام و من الزمه برای جفتمون یه راه حل و شیوه عملی تعیین کنم. چیزی که یکپارچگی و  عاشق

، و اون مال منه. مصمم شدم اونم من بیشترِ  بیشتر باشه.  هم استقالل من رو حفظ کنه ولی برای اون

به اون برای نگران شدن ندم. کریستین تکون خورد  ییلدل وص رو در این هفته انجام بدم وتالشی به خص

خوابالود بهم نگاه کرد. لبخند زدم : روی قفسه سینه ام بلند وو جابجا شد و سرش رو از   

 " صبح بخیر آقای گری " 

 " صبح بخیر خانم گری . خوب خوابیدی؟ " 

 کنارم خودشو کش و قوس داد. 

یاهو و ناهنجار پیانو رو متوقف کرد ، آره خوب خوابیدم " " به محض اینکه شوهرم اون صدای پر ه  

 خجالت زده لبخند زد و من آب شدم. 

کتی ایمیل میزنم و خبرش میکنم "" صدای پر هیاهو و ناهنجار؟ قطعا برای خانم   

 " خانم کتی؟ " 

 " معلم پیانوم " 

 ریز خندیدم. گفت :

؟؟ " " چه صدای قشنگی. امروز روز بهتری داشته باشیم   

 موافقت کردم :

 " آره. چی کار میخوای بکنی؟ " 

نو به آسپن و" بعد از اینکه با زنم عشقبازی کردم و اونم برام صبحانه درست کرد ، دوست دارم که ا

 ببرم"

 کپ کردم :
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 " آسپن؟؟ " 

 " آره "

 " آسپن، کروالدو؟؟ "

ول هزار دالر برای تجربه کردنش پ 24 . هر چی باشه توکه جابجاش کرده باشن " دقیقا. مگه این

 پرداخت کردی" 

 نیشم باز شد  :

 " اون پول تو بود1 "

 " پول ما "

 چشم غره رفتم :

اون موقع پول تو بود "  ،نهاد دادمش" وقتی که من در مزایده پی  

 زمزمه کرد :

 " اوه خانم گری ، تو اون چشم غره رفتنت " 

 همون موقع باالی رونم رو دست کشید.

 " خیلی زمان نمیبره تا به کروالدو برسیم ؟ " 

 اینو پرسیدم تا حواسش رو پرت کنم . نرم مثل ابریشم گفت :

 " نه با جت " 

به پشت و باسنم رسید.  شدر همون حین دست  

جت داره. چطور فراموش کردم ؟؟ دستاش همچنان بروی پوستم کشیده  یالبته ، شوهر من هواپیما

باال فرستادن و وقتی که باال رفت همه چیز رو فراموش کردم. میشدن، لباس شبم رو   

                                                             
 جریان پیشنهاد مزایده آنا در جلد دوم. بروی ویالی کریستین تو آسپن پیشنهاد داد 1
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جت شخصی منتظر پارک بود برد. تیلور ما رو به داخل فرودگاه سی تک و به سمت جایی که هواپیما 

روح به پرواز در اومده من رو از بین ببره. حال  ،ابری در سیاتله ، ولی اجازه ندادم که هوا روز

ر بود. در مورد یک چیزی هیجان زده ست.... مثل رسیدن کریسمس درخشان و کریستین هم خیلی بهت

، به خودش میپیچه و دستپاچه خودش داره ی کوچیک که یه راز بزرگ با هیجان زده و مثل یه پسر بچه

، موهاش پریشون ، پیراهن . با خودم فکر کردم که چه توطئه و نقشه ای داره. رویایی دیده میشد ست

که  ای عامل ها نبود. وقتی که تیلور در نقطه رر جین مشکی تنشه. اصال امروز شبیه مدیسفید و شلوا

دستم رو گرفت. زیر لب گفت : ، کریستینتوقف کرد بود روبروی پلکان هواپیما  

 " برات یه سورپرایز دارم " 

 و انگشتام رو بوسید . با نیش باز نگاش کردم :

 " سورپرایز خوب؟ " 

 گرم لبخند زد :

 " امیدوارم " 

 هوووم.... چی میتونه باشه ؟؟

سوایر از صندلی شاگرد پیاده شد و در ماشین رو برام باز کرد. تیلور دِر طرف کریستین رو باز کرد و 

بعد به سراغ صندوق عقب و چمدون هامون رفت. استفان وقتی که به باالی پلکان ورودی هواپیما 

ایی رو بروی کمک خلبان بایلی رو دیدم که کلید ه ،ن رو نگاه کردمایستاده بود. داخل کابین خلبا ،رسیدیم

میزد.  ،مجلل دستگاه و صفحه روبروی  

 کریستین و استفان با هم دست  دادن . استفان لبخند زد : 

 " صبح بخیر آقا " 
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 کریستین با نیش باز گفت :

 " ممنونم که تو چنین زمان کمی آماده به انجامش شدی . مهمونامون اینجان؟ " 

 " بله آقا"

دم و میخکوب شدم. کیت ، ایلیوت ، میا و ایتان همگی لبخند زنان بروی صندلی های مهمونا ؟؟؟ چرخی

نشسته بودن. واو!! به طرف کریستین چرخیدم . گفت : ،چرم کرمی رنگ هواپیما  

"" سورپرایز !   

 من من کنان و نامشخص گفتم :

 " چطوری؟؟ ِکی؟؟ با کی؟؟ "

یک  ش رو باال انداخت و بهم یه لبخندسعی میکردم که خوشحالی و سر افرازیم رو کنترل کنم. شونه ا

 وری عذر خواهانه زد :

 " تو گفتی که خیلی نتونستی دوستات رو ببینی " 

 " اوه کریستین ، ممنونم " 

حلقه کردم و در مقابل همه محکم بوسیدمش. دستاش رو بروی لگنم گذاشت ، دستام رو دور گردنش 

، و بوسه مون رو عمیق تر کرد. رو داخل کمر شلوار جینم قالب شصتاش   

 اوه خدای....

 زیر لب گفت :

 " به این کارت ادامه بده تا من تو رو به اتاق خواب ببرم" 

 در مقابل لباش زمزمه کردم :

داری "" جرات این کارو ن  

 نیشش باز شد :

 " اوه آناستازیا " 
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سرش رو به دو طرف تکون داد، رهام کرد و بدون هر گونه مقدمه ای پایین خم شد ، رون پاهام رو 

 گرفت ، منو بروی شونه اش به شکم انداخت . 

 " کریستین بزارم زمین ! " 

 با دستم در باسنش زدم. 

خید و وارد کابین خلبان میشد دیدم. تیلور هم در ورودی کوتاه ، لبخند استفان رو در حالی که میچر

 هواپیما ایستاده بود و سعی میکرد لبخندش رو سرکوب کنه.

خواست و تمنا و تالش بیهوده من رو نادیده گرفت و در راهرو باریک کابین با قدم های بلند  رکریستین د

هم نشسته بودن ، و کیت و ایلیوت رو که راه افتاد ، میا و ایتان رو که بروی صندلی های تکی روبروی 

 مثل میمون های دیوونه هوووو میکشیدن رو رد کرد. به چهار تا مهمونمون گفت :

 " منو چند لحظه ببخشید. نیاز دارم چند کلمه با زنم خصوصی حرف بزنم " 

 داد زدم :

 " کریستین ! بزارم زمین !  " 

 " در زمان مناسب عزیزم " 

کوتاه میا و کیت و ایلیوت رو دیدم که میخندیدن. لعنتی !! این خنده دار نیست !! خجالت آوره. ایتان مثل 

 آدم های احمق با دهنی باز و کامال شوکه شده وقتی در انتهای کابین ناپدید میشدیم ،نگامون میکرد. 

پایین سر بخورم برای گذاشت آروم به طرف کریستین در کابین رو پشت سرمون بست و رهام کرد ، 

تمام عضالت سخت و رگ پی وجودش رو حس کردم. نیش باز پسرونه اش باز بود ، کامال از  نیهم

 خودش راضی دیده میشد. زیر لب گفتم :

 " این یه نمایش تمام عیار بود آقای گری " 

 دستام رو به سینه زدم و با خشمی مصنوعی نگاش کردم .

"" سرگرم کننده بود خانم گری   

 نیش بازش پت و پهن تر شد. اوه پسر، خیلی جوون دیده میشه. 
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 " میخوای ادامه اش بدی؟ " 

ابروم رو باال انداختم ، خیلی مطمئن نیستم که چه احساسی در موردش دارم. منظورم اینه که ، محض 

 ای رخیرضای خدا ، بقیه صدامون رو میشنون ! یکدفعه خجالت کشیدم . آشفته به تخت نگاه کردم ، س

خیلی صحبت کردیم ، خیلی وز ریبروی گونه هام وقتی که یاد شب عروسیمون افتادم ، حس کردم. ما د

کارها انجام دادیم. احساس اینو میکنم که انگار ما از روی مانعی ناشناخته پریدیم... ولی مشکل همینه. 

و توانایی اینو نداشتم که  کردنسرگرم شده کریستین رو پیدا  اینکه ناشناخته ست. چشمام نگاه نافذ ولی

صورتم رو خنثی نگه دارم. نیش بازش خیلی مسری هست. در حالی که به سمت جلو قدم بر میداشت نرم 

 گفت :

که مهمونامون رو منتظر نگه داریم "  فکر نمیکنم خیلی مودبانه باشه"   

تم و پشتم به دیوار کابین رسید و منم به عقب قدم برداش از کی تا حاال اون به فکر بقیه اهمیت میده ؟!؟ 

اون منو زندانی کرد ، حرارت بدنش منو سر جام میخکوب کرده ، پایین خم شد و نوک بینیش رو در 

 طول بینیم کشید. 

 زمزمه کرد :

 " سورپرایز خوبی بود ؟ " 

 و ردی از آشفتگی و نگرانی در صداش حس کردم. 

ود " " اوه کریستین ، سورپرایز فوق العاده ای ب  

 دستام رو بروی قفسه سینه اش باال کشیدم و اونا رو پشت گردنش حلقه کردم و بوسیدمش. 

نوازش میکردم پرسیدم : وروقتی که ازش جدا شدم و موهاش   

هارو برنامه ریزی کردی؟ " "  کی تموم این کار  

جان " " دیشب، وقتی که نتونستم بخوابم. به میا و ایلیوت ایمیل زدم و اونا االن این  

 " خیلی مالحظه کارانه و خوش فکری بوده. ممنونم. مطمئنم که اوقات خوشی خواهیم داشت" 
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" امیدوارم. فکر کردم که با رفتن به آسپن به جای خونه موندن ، بهتر میشه از فشار رسانه ها اجتناب 

 کرد  " 

زشی از ستون مهره هام وقتی زندانی میشدیم. لر میگه. اگر در آسکاال میموندیم،عکاس ها!! اون درست 

مروز صبح به سرعت از بینشون تا عکاسی که تیلور اکه یاد عکس گرفتن ها و فالش های براق اون چند

به طرف پایین حرکت کرد.  ،رد شده بود افتادم  

 " بیا. بهتره که سر جامون بشینیم. استفان به زودی میخواد پرواز کنه " 

هم دوباره به کابین اصلی برگشتیم.  ایلیوت به سالمتی ورودمون با و با  دستش رو به سمتم دراز کرد

 ریشخند و مسخره بازی  گفت :

 " قطعا این یه سرویس دهی خیلی سریع تو پرواز بوده ! " 

کریستین نادیده اش گرفت. صدای استفان آروم و اطمینان بخش در کابین پخش شد :   

و بلند بشیم. " یمت کننشینید چون به زودی میخواییم حرکیان لطفا سر جاهاتون ب" خانم ها و آقا  

یه زن مو تیره.... اممم .... ناتالی؟؟ ....  کسی که در پرواز شب عروسیمون بود از قسمت گالی پیداش 

 شد و فنجون های قهوه رو جمع آوری کرد.  ناتالیا .... اسمش ناتالیاست. 

 خر خر وار و زمزمه کنان گفت :

 " صبح بخیر آقای گری ، خانم گری " 

چرا اون منو معذب میکنه ؟؟ شاید به خاطر اینکه اون مو تیرهست. طبق حرف خود کریستین اون 

معموال کارمند های مو تیره رو بخاطر اینکه اونا رو جذاب میدونه استخدام نمیکنه. کریستین به ناتالیا 

شست لبخند مودبانه ای زد . من سریعا نیگرفت و میوقتی که پشت میز روبروی ایلیوت و کیت قرار م

لیوت و ایتان دست تکون دادم کیت رو بغل کردم و بعد میا رو و قبل از اینکه کنار کریستین بشینم برای ای

وی زانوم گذاشت و محبت آمیز فشرد. به نظر آروم ندم رو بستم. کریستین دستش رو برتم و کمربو نشس

همراه هستیم. بی هدف ، با خودم فکر کردم که چرا اون ای با افراد دیگه و خوشحاله حتی با اینکه 

 نمیتونه همیشه اینطوری باشه... اصال کنترل گر نباشه. 

 گفت : 
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 " امیدوارم که بوت های مخصوص پیاده روی ات رو برداشته باشی" 

 صداش گرم بود . 

 " اسکی نمیریم؟؟ " 

 سرگرم شده گفت :

کار چالش بر انگیزه "  " در ماه آگست این یه  

 اوه البته... ایلیوت مداخله کرد :

 " تو اسکی میکنی آنا؟ " 

 " نه " 

دستش رو از زانو جابجا کرد و دستم رو گرفت.  نکریستی  

 " مطمئنم که برادر کوچیکم میتونه بهت آموزش بده " 

 ایلیوت بهم چشمک زد و ادامه داد :

ته " " اون واقعا در سرازیری ها هم پر سرع  

و من نتونستم که قرمز نشم. وقتی که به کریستین نگاه کردم خنثی و خونسرد به ایلیوت نگاه میکرد ، 

ولی فکر میکنم سعی میکرد تا شادی اش رو سرکوب کنه. هواپیما به سمت جلو تکون خورد و شروع به 

 حرکت در باند فرودگاه کرد. 

دایی رسا و و تیز توضیح داد. اون پیراهن آستین کوتاه آبی ناتالیا موارد امنیتی و حفاظتی پرواز رو با ص

رنگ دریانوردی و دامنی ست شده باهاش پوشیده بود. آرایشش بی نقص بود .... اون واقعا زیباست. 

 ذهن ناخودآگاهم ابروی بینهایت باریک شده اش رو باال انداخت. کیت مستقیما ازم پرسید :

به مسائل هاید " " تو خوبی؟ منظورم اینه با توجه   

سرم رو مثبت تکون دادم  . نمیخوام در مورد هاید فکر و یا حرفی بزنم ولی کیت به نظر میاد برنامه اش 

 چیز دیگه ای هست. پرسید :
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 " خب، چرا اون دیوونه و عصبانی شده ؟ " 

انگار که  به قلب مسئله با روش بی مانند همیشگی اش اشاره کرد. مو اش رو به پشت شونه اش فرستاد

آماده بازجویی در مورد این مسئله بشه. کریستین خنثی و خونسرد نگاش میکرد . شونه اش رو باال 

 انداخت ، کوتاه گفت :

من اخراجش کردم " "    

 " اوه ؟ چرا ؟ " 

 کیت سرش رو به یه طرف کج کرد و میدونم که اون کامال در شخصیت نانسی درو1 فرو رفته. گفتم:

 " اون به من تعرض کرده " 

سعی کردم که در زیر میز به مچ پای کیت ضربه ای بزنم ، ولی موفق نشدم. لعنتی !  کیت با خیرگی به 

 من گفت :

 " ِکی؟؟ " 

 " چند وقت پیش " 

 جلز ولز کنان گفت :

 " تو هیچ وقت به من نگفتی که اون بهت تعرض کرده ! " 

ختم. کیت ادامه داد :عذر خواهانه شونه ام رو باال اندا  

 " این قطعا نمیتونه فقط بخاطر یک حسادت باشه. منظورم اینه که واکنش اون بیش از حد افراطیه " 

 بعد مستقیما سوالش رو از کریستین پرسید : 

اطالعاتی که در مورد تموم گری ها داره چی؟؟ "  نظر روانی متعادله ؟  پس " اون از    

روش خاص خودش باعث شد عصبانی بشم ولی اون کامال مسلط و من هیچی استنطاق کردن کریستین به 

 نمیدونم برای همین نمیتونه از من بپرسه . فکرش عصبانی کننده ست. 

                                                             
 شخصیت داستانی آمریکایی که کاراگاه هست 1
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 کریستین نرم گفت :

 " ما فکر میکنیم که ارتباطی در دیترویت وجود داره "

اوه نه ، کیت همین االن تمومش کن . بیش از حد آروم جواب داد.   

 " هاید هم اهل دیترویت هست؟ " 

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد. 

هواپیما سرعت گرفت و من دست کریستین رو محکمتر گرفتم. به من اطمینان بخش نگاه کرد. اون 

میدونه که من از بلند شدن و فرود اومدن هواپیما متنفرم. دستم رو فشرد و شصتش رو نوازش وار بروی 

م میکرد. ایلیوت پرسید :انگشتام کشید ، آروم  

 " چی در مورد اون مرد میدونی؟ " 

ایلیوت به حقیقت اینکه ما بروی باند فرودگاه در یک هواپیما جت کوچیک حرکت میکنیم و در حال بلند 

شدن از زمین هستیم و همون طور به حس کالفگی کریستین از دست کیت ، بی اعتنایی کرد.  کیت جلو 

وش داد.  کریستین مستقیم به کیت گفت :خم شد و کامال دقیق گ  

 " این محرمانه ست و قابل گفتن نیست " 

 دهن کیت موشکافانه به خط صافی تبدیل شد. آب دهنم رو قورت دادم . اوه لعنتی... 

 کریستین ادامه داد :

" ما خیلی کم در موردش میدونیم. پدرش در یک درگیری تو بار کشته شده. مادرش با الکل خودشو 

غرق و ناهشیار کرده . اون در زمان بچگی در پروش گاه های مختلفی بوده.... همینطور در دردسر 

های مختلف. عمدتا سرعت غیر مجاز ماشین بوده. زمانی رو در زندان مخصوص نوجوانان گذرونده. 

اون روندش رو تغییر میده. زندگی عادی بر میگرده و هاید هم  مادرش توسط یک برنامه بازیابی به

ره " ببورسیه دانشگاه پرینستون رو می  

 کنجکاوی کیت برانگیخته شد :

 " پرینستون؟ " 
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 کریستین شونه اش رو باال انداخت : 

 " آره . اون پسر باهوشیه "  

 ایلیوت گفت :

 " اونقدرا هم باهوش نبوده. دستگیر شده " 

 کیت پرسید : 

 " ولی قطعا اون نمیتونسته تموم این شرین کاری ها و هنر هاشو به تنهایی انجام بده ؟؟ " 

 کریستین در کنارم منقبض شد :

 " ما هنوز نمیدونیم " 

صداش بیش از حد آروم بود. گندش بزنن. فرد دیگه ای هم میتونه باشه که به اون کمک میکرده؟؟ 

کرده نگاش کردم و دستم رو یکبار دیگه فشرد ولی وحشت زده به سمت کریستین چرخیدم و کپ 

 ون احساسبرنگشت و با من چشم تو چشم نشد. هواپیما به آرومی به سمت باال وآسمون بلند شد و من ا

مزخرف خالی و فرو ریختن شکمم رو حس کردم. به طرف کریستین خم شدم و جوری که فقط خودش 

 بشنوه پرسیدم :

 " چند سالشه؟ " 

کیت رو برای  ،ه دوست دارم بفهمم چه خبره ، همون اندازه هم نمیخوام که سوال پرسیدن منهمونقدر ک

ادامه سواالتش تشویق کنه. میدونم که اونا کریستین رو آزار میده و مطمئنم که کیت در لیست سیاه و گند 

 کریستین از زمان کوکتل خوردنمون قرار گرفته. 

. چرا ؟ " 32"   

"  " کنجکاوی، فقط همین  

 کریستین فکش منقبض شد :

 " در مورد هاید کنجکاو نباش. خوشحالم که اون عوض دستگیر شده " 

 لحنش تقریبا توبیخ کننده بود ولی تصمیم گرفتم نادیده بگیرم. 
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 " فکر میکنی که اون با کسی کار میکنه ؟ " 

بشه. این به این معناست که  فکر اینکه یه فرد دیگه هم در این جریان دست داشته باشه باعث شد حالم بد

 این ماجرا تموم نشده.  کریستین جواب داد :

 " نمی دونم " 

 و یکبار دیگه فکش منقبض شد. پیشنهاد دادم :

 " شاید یه فردی که با تو دشمنی و یا دلخوری داره؟؟ " 

 گندش بزنن. امیدوارم که اون زنیکه هرزه نباشه . زمزمه کردم :

 " مثل النا ؟ " 

شدم که اسمش رو بلند ادا کردم ولی فقط به اندازه ای که کریستین بشنوه. آشفته به کیت نگاه کردم  متوجه

کسی که به نظر میرسه که از دستش کالفه شده.  د،ولی اون در حال صحبت کردن با ایلیوت بو

 هووم.... 

 کریستین چشم غره رفت و سرش رو منزجر شده به دوطرف تکون داد :

چنین کاری  ی؟  اون ممکنه دلخور باشه ولیست داری که اونو تبدیل به یه دیو خبیث کن" تو واقعا دو

 انجام نمیده " 

میخکوب کرد : ،منو با نگاه ثابت و مطمئن خاکستریش  

 " بیا در موردش بحث نکنیم. میدونم که اون زن موضوع مورد عالقه تو برای صحبت کردن نیست"

 زمزمه کردم :

 " تو دیدیش؟ " 

 مطمئن نیستم که واقعا میخوام جوابش رو بدونم. 

" آنا من از زمان جشن تولدم باهاش صحبت نکردم. خواهش میکنم رهاش کن. نمیخوام در موردش 

 حرف بزنم " 
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دستم رو بلند کرد و لباش رو به انگشتام کشید. چشماش به درونم رسوخ میکردن و متوجه شدم که من 

رو دنبال نکنم.  ایلیوت ما رو دست انداخت :بهتره این خط از این سواالت   

" برید تو اتاق. اوه آره.... شما تازه االن اونجا بودین، ولی خب خیلی هم مدت زمان زیادی بهش نیاز 

 نداشتین "

ایلیوت رو هدف گرفت . بدون هیچ ریشخند زد . کریستین سرش رو بلند کرد و با نگاه خیره یخ زده اش 

کینه ورزی گفت : حس  

 " خفه شو ایلیوت " 

و خوشحال براق شدن : ایلیوت سرگرم شده چشمای  

 " رفیق، فقط دارم میگم که این چطوره " 

 کریستین طعنه زنان ابروش رو باال انداخت و زیر لب گفت :

 " به نظر میرسه که میدونستی" 

: ر شد ، از این سر به سر گذاشتن لذت میبرد ، به من اشاره کردتنیش ایلیوت باز   

 " تو با اولین دوست دخترت ازدواج کردی" 

قرمز شدم . کریستین گفت :وه لعنتی. این بحث به کجا میرسه ؟؟  ا  

 " میتونی در موردش مالمتم کنی؟؟ " 

 دوباره دستم رو بوسید. ایلیوت خندید و سرش رو به دو طرف تکون داد:

 " نه " 

. سرزنشش کرد : قرمز شدم و کیت با دست روی رون ایلیوت ضربه ای زد  

 " اینقدر عوضی نباش " 

 کریستین با نیش باز به ایلیوت گفت :

 " به حرف دوست دخترت گوش کن " 
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که ارتفاع میگرفتیم گوشام کیپ میشدن و فضای تنش زا داخل  ید شد. وقتیو نگرانی اخیرش به نظر ناپد

اخم کرد. هوووم.... مشکلی بین اونا که اوج میگرفتیم کاهش پیدا میکرد. کیت به ایلیوت  یکابین در حال

 پیش اومده ؟؟ مطمئن نیستم. 

ایلیوت درست میگه. از حقیقت این موضوع نفسم رو با خشم از بینی بیرون دادم. من ... واقعا... 

نفر و خانم شیطانی رابینسون ... حساب  15اولین... دوست دختر کریستین بودم ، و حاال هم زنشم. اون 

ایلیوت در موردشون چیزی نمیدونه و مشخصا کیت هم چیزی بهش نگفته. به کیت نمیشن. ولی خب 

راز های من پیش کیت جاشون امنه.  استفان اعالم کرد : و اونم توطئه آمیز بهم چشمک زد . لبخند زدم  

 هزار پا در حال پرواز هستیم و مدت زمان احتمالی 32" خب خانم ها و آقایان ، ما در ارتفاع نزدیک به 

دارید تا بلند بشید و حرکت کنید "  هخواهد بود. االن اجاز 1:56این پرواز   

 ناتالیا از قسمت گالی هواپیما یکدفعه پیداش زد . پرسید :

 " برای کسی قهوه بیارم ؟ " 
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«فصل سیزدهم »   

 

 

 

در ساعت 12:25 ظهر)به وقت محلی1( در فرودگاه ساردی فیلد فرود اومدیم. استفان هواپیما رو کمی 

مارک فولکس واگن که منتظرمون  یک مینی ون من از پنجره هواپیمادورتر از ترمینال پارک کرد، و 

تاده بود دیدم. ایس  

 کریستین با نیش باز به استفان گفت : 

 " فرود خوبی بود "

هواپیما خارج بشیم ، با هم دست دادن . استفان در مقابل لبخند زد :و در حالی که آماده میشدیم تا از   

 " همش بخاطر فشردگی هوا درارتفاعات آقا. بایلی در حساب کتاب ریاضی خوبه " 

 کریستین به طرف کمک خلبان استفان سرش رو تکون داد :

 " تو فوق العاده انجامش دادی بایلی . یه فرود نرم و خوب " 

راضی نیشش باز شد :بایلی از خود   

 " ممنونم آقا " 

ت ببرید آقای گری ، خانم گری . فردا میبینمتون " " از آخر هفتتون لذ  

نو به سمت پایین پله ها استفان خودشو کنار کشید و اجازه داد تا پیاده بشیم و کریستین دستم رو گرفت و م

در کنار ماشین ون ایستاده بود، هدایت کرد.  جایی که تیلور ،  

                                                             
1 MST: mountain standard time 

ساعت از ساعت جهانی عقب تر هست.  7شاخص زمانی که در شمال آمریکا استفاده میشه و    
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ون رو باز میکرد کریستین سورپرایز شده پرسید :  در حالی که تیلور درِ   

 " مینی ون ؟؟ " 

: داخت. کریستین سریعا دلجویانه گفتتیلور لبخند منقبض و پشیمونی زد و کوتاه شونه اش رو باال ان  

 " میدونم ، دقایق آخر بوده "

بیاره . کریستین زیر لب به من گفت : تیلور دوباره به داخل هواپیما برگشت تا چمدون هامون رو  

 "  میخوای انتهای ماشین مینی ون عشقبازی کنیم؟ " 

برقی بازیگوشانه در چشماش دیده میشد. ریز خندیدم. این مرد کیه و چه بالیی سر آقای به طرز باور 

آورده ؟؟  ،نکردنی عصبانی که در این دو روز گذشته بوده  

 میا از پشت سرمون گفت :

  ، شما دو تا سوار شین " " یاال

عجول و کم صبر کنار ایتان ایستاده بود. ما سوار شدیم ، در دو تا صندلی آخر ون نشستیم. خودم رو به 

و ایتان در صندلی کریستین چسبوندم و اونم دستش رو پشت و دور شونه ام انداخت در همون حین میا 

شستن. کریستین زیر لب گفت :های روبرومون ن  

ی؟ " " راحت  

 " آره " 

لبخند زدم و اونم پیشونیم رو بوسید. و به دالیل غیر قابل درکی من امروز از اون همش خجالت میکشم. 

 چرا ؟؟؟ بخاطر دیشب؟؟ بودن در کنارش؟؟ نمیتونم دقیق تشخیص بدم. 

ر ایلیوت و کیت در آخر وقتی که تیلور در صندوق عقب رو باز میکرد ، و چمدون ها رو در اون قرا

دقیقه بعد ، راه افتادیم.  5میداد سوار شدن.   

در حالی که به سمت آسپن در حرکت بودیم از شیشه ماشین به بیرون نگاه میکردم. درختان سبز هستن 

. آسمون پاک و آبی ، کامال مشهودهبرگ درختانی زرد شده  ولی زمزمه ی اومدن پاییز کامال در نوکِ 

. در تمام اطراف ما ن، با این حال چندین تکه ابر تیره که به سمت غرب بودن دیده میشد هست کریستالی
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کوهای راکی نمایان بودن ، بلندترین قله اون ها کالهی از برف بروی سرش  ،با فاصله ی بسیار زیاد

 داشت و شبیه نقاشی یک بچه از کوها دیده میشدن. 

  و من در این شهر صاحب یه خونه ام ! و معروف هستیم.ما در سرزمین بازی زمستانی افراد پولدار 

. و در اعماق ذهنم ، اون حس معذب آشنایی که همیشه وقتی که سعی میکنم که به سختی میتونم باور کنم

 بهم احساس گناه ، انداخت و کفری کرد شد و منو گیر ارپدید ،ن ثروت بی نهایت کریستین رو بسنجممیزا

که شایسته چنین سبک زندگی باشم؟؟ من هیچ کاری نکردم ، هیچی به غیر از  میده. من چه کاری کردم

 اینکه عاشق شدم. 

 ایتان چرخید و از من پرسید :

 " قبال آسپن اومده بودی آنا؟ " 

 منو از افکارم بیرون کشید :

 " نه ، دفعه اوله. تو چی؟ " 

عاشق اسکی هست. مامان نه خیلی "  " منو کیت زمانی که نجوون بودیم زیاد اینجا می اومدیم. بابا  

 " امیدوارم که شوهرم بهم آموزش بده چطور اسکی کنم " 

 به مرد ام نگاه کردم. کریستین گفت :

 " خیلی روش حساب نکن " 

نخواهم بود ! " بد " من اونقدرا هم   

 " ممکنه گردنت رو بشکونی " 

م االن باهاش بحث کنم و حال خوب اونو خدشه دار کنم برای همین نیش بازش ناپدید شد. اوه . نمیخوا

 موضوع رو عوض کردم. 

 " چند وقته که این خونه رو داری؟ "

 آروم گفت :

 " نزدیک دو سال . االن مال تو هم هست خانم گری " 
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 زمزمه کردم :

 " میدونم "

فکش رو بوسیدم و دوباره بهش لم ت ابراز عقیده ام رو نداشتم. به طرفش خم شدم ، اولی یکجواریی جر

م. میا هم گاهی بهشون ملحق میشد ولی کردنش با ایتان و ایلیوت گوش سپرد ادم و به خندیدن و شوخید

؟ کیت ساکت بود ، و با خودم فکر کردم که اون در مورد جک هاید یا هر چیز دیگه ای داره فکر میکنه 

بعد یادم اومد. آسپن.... خونه کریستین در اینجا توسط جیا متئو طراحی شده و ایلیوت اونو ساخته. در 

و عجبم که آیا همین مسئله ست که فکر کیت رو مشغول کرده ؟  نمیتونم در مقابل ایلیوت ازش بپرسم ، 

کریستین چیزی میدونه ؟؟ اخم شته ایلیوت رو با جیا بر مال کنم. اصال کیت در مورد کار جیا تو خونه ذگ

 شکردم ، با خودم فکر کردم که چی داره اونو اذیت میکنه و مصمم شدم که وقتی که باهاش تنها شدم از

 بپرسم. 

ما به سمت مرکز آسپن رانندگی میکردیم و وقتی که وارد شهر شدیم حالم بهتر شد. خونه های کوتاه که 

م به کل کلبه های سوئیسی و خونه های بسیار زیاد کوچیبیشترشون آجری و قرمز رنگ بودن ، استای

های لباس مختلف ه سبک قدیمی که در رنگ های مختلفی بودن دیده میشدن. بانک های متعدد و فروشگا

، ثروت و سطح باالی زندگی مردم محلی اینجا رو نمایش میدادن. البته که کریستین شایسته و در خور 

 اینجاست.

 ازش پرسیدم :

آسپن رو انتخاب کردی؟ "  " چرا  

 پرسش آمیز و گیج نگام کرد :

 " چی؟ " 

 " که خونه بخری " 

" مامان و بابا ما رو وقتی که بچه بودیم زیاد به اینجا میاوردن . من اینجا یاد گرفتم تا اسکی کنم و 

رو شهرش رو دوست دارم. امیدوارم که تو هم دوستش داشته باشی... در غیر این صورت خونه اش 

رو انتخاب میکنیم" ای میفروشیم و یه جای دیگه  
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 به همین سادگی !

 موی آزاد شده ام رو پشت گوشم فرستاد، زیر لب گفت :

دیده میشی"  ین" تو امروز دوست داشت  

گونه هام گر گرفتن. من فقط بوت های مخصوص مسافرتم رو به همراه شلوار جین و تی شرت با کت 

ه بوسه میشه که خجالت بکشم؟؟  بوسیدم ، ی. لعنتی... چرا اون باعث آبی سورمه ای سبکم پوشیدم

 مهربانانه ، شیرین و عاشقانه...

تیلور به رانندگی ادامه داد و از شهر خارج شد و شروع به باال رفتن از بخش دیگه ای از شهر کرد ، 

میشدم ، ولی کریستین در  بدور کوهی در جاده باال میرفتیم. هر چه باالتر میرفتیم ، بیشتر هیجان زده

 کنارم آشفته شده بود. در حالی که دور میزدیم و باال میرفتیم پرسیدم :

 " چی شده ؟ " 

 آروم گفت :

م که دوست داشته باشی. رسیدیم " ار" امیدو  

قهوه ای با سنگ های قرمز رنگ گذشت. راه –تیلور از سرعتش کم کرد و چرخید و از دروازه طوسی 

دامه داد و باالخره در مقابل خونه ی شگفت انگیزی توقف کرد. ماشین رو رو ا  

ورودی قرمز رگ خونه ای دو طبقه با سقف شیروونی و ساخته شده از چوب تیره رنگ و همون سنگ 

 دروازه.  خیره کننده ست.... مدرن و چشمگیر ، بسیار شبیه استایل کریستین. 

دن از ون کردن بهم لب زد :کریستین در حالی که مهمون ها شروع به پیاده ش  

 " خونه " 

 " به نظر خوبه " 

 گفت :

 " بیا بریم ببینی " 
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یا همچین چیزی رو بهم نشون  نگار که بخواد یه پروژه ی علمیا،هیجان در عین آشفتگی در چشماش 

برق میزدن.  ،بده  

ایستاده بود. اون الغر و دی ساختمون باال رفت و در انتها خانمی در درگاهی در های ورو میا از پله

موهای پر کالغی که غبار خاکستری رنگی بروش نشسته بود داشت. میا دستاش رو دور گردن اون خانم 

 انداخت و محکم بغلش کرد. در حالی که کریستین بهم کمک میکرد تا پیاده بشم پرسیدم :

 " اون زن کیه ؟ " 

ونا مواظب خونه هستن " " خانم بنتلی. اون با شوهرش اینجا زندگی میکنه. ا  

 گندش بزنن.... کارکنان بیشتر؟؟ 

میا شروع به معرفی کرد.... ایتان و بعد کیت. ایلیوت هم خانم بنتلی رو بغل کرد. هنگامی که تیلور 

تم کرد. ین دستم رو گرفت و به سمت در ورودی هدایوسیله های ما رو از ون خارج میکرد کریست  

 خانم بنتلی لبخند زد :

وش اومدید آقای گری " " خ  

 کریستین مفتخرانه گفت :

 " کارِمال ، ایشون همسر من، آناستازیاست " 

میکرد، باعث میشد قلبم ضربانش نا منظم بشه. خانم بنتلی محترمانه و خوشامد  زبونش اسمم رو نوازش

 گویان سرش رو برام تکون داد :

 " خانم گری " 

. برام اصال سورپرایز کننده نبود که اون زن با کریستین نسبت به دستم رو دراز کردم و با هم دست دادیم

. اعضای خانواده رسمی تر برخورد میکنهتمام   

ن وا قراره تموم آخر هفته خوب باشه، البته که من خیلی مطمئ" امیدوارم که پروازتون خوب بوده باشه. ه

 نیستم " 

لبخند زد : به پشت سرمون به ابر های تیره رنگ نگاه کرد. دوباره  
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 " نهار هر وقتی که بخوایین آماده ست " 

 چشمای تیره اش برق میزدن و من سریعا با اون احساس راحتی و محبت کردم. 

 " بیا "

 کریستین منو گرفت بروی دستاش بلندم کرد . جیغ کشیدم  :

 " چی کار میکنی؟ " 

 " تو رو بروی دست از دِر یه خونه دیگه میگذرونم خانم گری1 "  

در حالی که منو به سمت سرسرای بزرگ حمل میکرد نیشم باز شد و بعد از بوسه ای کوتاه  آروم پاهام 

قرار داد.  اونجا رو بروی زمین و کف سخت چوبی  

دکور داخلی خونه سرد و خشک و بی روح بود و منو یاد نشیمن بزرگ آسکاال انداخت.... همه دیوار ها 

ثار هنری انتزاعی مدرن. سفید ، چوب تیره رنگ ، و آ  

سرسرا به سمت یه محوطه بزرگ نشیمن ، جایی که سه تا کاناپه چرمی سیاه سفید بدور یک شومینه 

 یسنگی قرار داشتن و سالن رو پر کرده بودن ، وصل میشد. تنها رنگ اتاق از طرف کوسن های نرم

نو به سمت داخل خونه کشوند.  بودن که روی کاناپه ها قرار داشتن. میا دست ایتان رو گرفت و او

کریستین چشماش رو از رفتن اونا باریک کرد ، دهنش منقبض شد ، سرش رو به دو طرف تکون داد و 

 به سمت من چرخید. 

 کیت بلند و سوت زنان گفت :

 " جای قشنگیه " 

. باز چمدون ها به داخل خونه کمک میکرد به اطراف نگاه کردم و دیدم ایلیوت به تیلور برای آوردن

 دوباره به خودم فکر کردم که کیت میدونه جیا در طراحی این خونه دست داشته یا نه. 

 کریستین پرسید :

 " بریم داخل خونه رو ببینیم؟ " 

                                                             
 اشاره به همون رسم عروسی که قبال گفتم  1
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تو فکرش میگذشت ناپدید شده بود. ازش هیجان ساطع میشد..... یا  نو هر چیزی که در مورد میا و ایتا

ینکه آشفتگی بود ؟؟ سخته که بگی...ا  

 " حتما " 

ش قیمتش چقدره؟؟ و من هیچ نقشی در یکبار دیگه توسط ثروت اون تحت تاثیر قرار گرفتم . این مکان

نداشتم. کوتاه به زمانی که کریستین منو برای اولین بار به آسکاال برده بود برگشتم. اون موقع هم تحت 

اومدم. ذهن ناخودآگاهم هیس وار بهم گفت : تاثیر قرار گرفتم و از پا در  

 تو بهش عادت کردی!

با  ،کریستین اخم کرد ولی دستم رو گرفت و به سمت اتاق های مختلف خونه هدایتم کرد. آشپزخونه مدرن

های ای از شراب خیره کننده  ابینت های مشکی رنگ  بود.  انبارکانتر های سنگ مرمر روشن و ک

اتاقی کامال مجلل در طبقه پایین  که با یک تلوزیوون پالسما بزرگ و کاناپه  مختلف داشت و پاتوق و

ه نگاه کردم و بعد . به میز بیلیارد کپ کردقرار داشتن های نرم... و یک میز بیلیارد ، تکمیل شده بود

نگاهم رو شکار کرد قرمز شدم.  نیوقتی که کریست  

 پرسید :

 " در آرزوی یک بازی؟؟ " 

ه در چشماش درخشید. سرم رو به دو طرف تکون دادم و پیشونیش یکبار دیگه چین خورد. برقی بدجنسان

تا اتاق خواب وجود داشت ، همگی  4دوباره دستم رو گرفت منو به طبقه اول هدایت کرد . در طبقه باال 

 سوئیت مانند و دارای حموم دستشویی  بودن. 

رگ ، حتی بزرگتر از تخت خونه ، و به سمت اتاق مستر اصلی یک چیز دیگه بود. تختش بسیار بز

داشت.  رو نمایی فوق العاده از آسپن و کوهای سرسبز اونجا ،پنجره های اتاق  

 کریستین گفت :

 " اون کوه ای جکس هست.... یا کوه آسپن، اگر دوستش داری" 

کمربند شلوارش منو محتاطانه نگاه میکرد. در درگاهی در ایستاده بود ، شصت دستاش رو در جلو در 

 قالب کرده بود. سرم رو پایین تکون دادم . زیر لب گفت :
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 " تو خیلی ساکتی "

 " قشنگه کریستین " 

 و یکدفعه دوست داشتم که به آسکاال برگردم. 

با پنج قدم بلند مقابلم قرار گرفت ، چونه ام رو پایین کشید و لب پایینم از زیر دندون هام رها شد. 

یچرخیدن . پرسید :چشماش در چشمام م  

 " چی شده ؟ " 

 " تو خیلی ثروتمندی " 

 " آره " 

 " گاهی اوقات ، اینکه چقدر ثروتمندی منو سورپرایز میکنه "  

 " ما ثروتمندیم " 

 اتوماتیک وار جواب دادم :

 " ما ثروتمندیم " 

نگران نباش آنا ، خواهش میکنم. این فقط یه خونه ست "  " در موردش  

 " و جیا دقیقا اینجا چی کار کرده ؟؟ " 

 ابروهاش سورپرایز شده باال پریدن  :

 " جیا ؟؟ " 

 " آره. اون این خونه رو دوباره طراحی کرده ؟ " 

 " آره . اون اتاق تلوزیون طبقه پایین رو طراحی کرده . ایلیوت ساخته اش " 

 دستشو داخل موهاش فرستاد و بهم اخم کرد :

جیا حرف میزنیم ؟  " " چرا در مورد   
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 " میدونستی که اون زمانی با ایلیوت بوده ؟؟" 

 کریستین چند لحظه به من نگاه کرد ، چشمای خاکستریش قابل خوندن نبودن:

 " ایلیوت بیشتر افراد سیاتل رو کرده آنا " 

 هینی کشیدم.  شوخی وار ادامه داد :

 " عمدتا خانم ها رو، اونطوری که میدونم "  

کنم که از صورت و حالت من سرگرم شده. فکر می  

 " نه !! " 

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد :

 " این به من ربطی نداره "

گفتم : کف دستاش رو به حالت دفاع باال گرفت.  

نمیکنم که کیت بدونه " " فکر   

نگه اش داره" " مطمئن نیستم که ایلیوت این اطالعات رو پخش کرده باشه.  کیت به نظر میاد موفق شده   

شوکه شده ام. ایلیوتِ  شیریِن متواضِع بلونِد چشم آبی؟؟؟؟ ناباور خیره مونده بودم. کریستین سرش رو به 

 یه طرف کج کرد  ، موشکافانه نگام کرد :

 " این نمیتونه فقط به خاطر بی بند و باری ایلیوت و جیا باشه " 

از تموم اتفاقاتی که این هفته افتاد ، فقط.... "  د" میدونم. متاسفم. بع  

 ه نظر خیالش راحتشونه ام رو باال انداختم ، یکدفعه احساس اینو داشتم که میخوام گریه کنم. کریستین ب

 و بدنش شل شد . منو به آغوشش کشید ، محکم نگه ام داشت ، بینیش رو داخل موهام فرو کرد . 

فقط ریلکس کنیم و لذت ببریم باشه؟ میتونی اینجا بمونی و کتاب بخونی ،  " میدونم . منم متاسفم. بیا

تلوزیون حوصله سر بر نگاه کنی ، پیاده روی بری.... حتی ماهیگیری کنی. هر کاری که بخوای. و 

 فراموش کنی که چی در مورد ایلیوت بهت گفتم. این بی مالحظگی من بود. " 
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زیر لب گفتم :نوک بینیم رو به سینه اش مالیدم .   

 " این توضیح میده که چرا اون سر این موضوع همش سر به سرت میزاره " 

" اون واقعا هیچ ایده ای در مورد گذشته من نداره. بهت گفتم ، خانواده من فکر میکردن که من همجنس 

ولی همجنسگرا  " ،گرام. عذب  

 ریز خندیدم و در بین بازوهاش ریلکس و آروم شدم :

میکردم " فکر میکردم که تو عذبی. چقدر اشتباه" منم فکر   

بودم.  ،دستام رو دورش حلقه کردم ، در حیرت این فکر احمقانه که کریستین همجنسگرا باشه  

 " خانم گری ، داری مسخره ام میکنی؟ " 

 موافقت کردم :

 " شاید یکمی. میدونی، من متوجه نمیشم که تو چرا این خونه رو اینجا خریدی "

هام رو بوسید :روی مو  

 " منظورت چیه ؟ " 

" تو یه قایق داری ، که خب متوجه میشم، یه خونه تو نیویورک داری که برای کار و تجارت استفاده 

میکنی ... ولی چرا اینجا؟؟ به نظر نمیرسه که تو اینجا با کسی وقت گذرونده باشی و تقسیمش کرده 

 باشی"

ت. بعد نرم گفت :کریستین ثابت شد و چندین لحظه چیزی نگف  

 " برای تو صبر کرده بودم " 

 چشمای خاکستریش تیره و براق بودن .

 " این ... این یه حرف زیبا برای گفتنه " 

 " حقیقت داره. در اون زمان نمیدونستم " 

 لبخند خجالت زده اش رو زد. 
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 " خوشحالم که منتظر موندی" 

 " تو ارزش انتظار رو داشتی خانم گری " 

لبخند زدم : رو با یک انگشتش باال فرستاد ، پایین خم شد ، و مهربانانه بوسیدم. چونه ام  

میکنم تقلب کردم. من اصال مجبور نبودم مدت زمان زیادی رو  " همینطور تو. اگرچه که من احساس

 منتظر تو باشم " 

 نیشش باز شد :

 " من اینقدر با ارزشم ؟ " 

مون سرطانی ، تو سه تا آرزوی چراغ جادو عالالدین دوا و درجایزه بزرگ التاری، تو  " کریستین تو

 که با هم یکی شده باشن هستی" 

دن . سرزنشش کردم :ابروهاش باال پری  

" کی میخوای متوجه بشی؟ تو یه مرد مجرد شایسته و فوق العاده بودی. و من منظورم به تموم اینا 

 نیست"

مون تکون دادم :مردود وار دستم رو به اطراف پر زرق و برق   

 " من منظورم اینجاست "

دستم رو روی قلبش گذاشتم. چشاش گشاد شدن. شوهر با اعتماد به نفس و سکسی من ناپدید شد و من با 

 پسر گمشده ام روبرو شدم. زمزمه کردم : 

 " باورم کن کریستین ، خواهش میکنم " 

ناله کرد و نمیدونم که بخاطر شنیدن حرفهام و صورتش رو گرفتم و لباش رو به سمت لبام پایین آوردم . 

بود یا پاسخ همیشگی اولیه اش... میخوامش، لبام در مقابل لباش حرکت میکردن ، زبونم دهنش رو مورد 

اد.تاخت و تاز قرار د  

 وقتی هر دومون بی نفس شدیم،خودشو عقب کشید ، منو شکاک نگاه کرد. کالفه شده پرسیدم :

ز سرت فرو کنی که من عاشقتم ؟؟ " رو تو اون مغ کی میخوای این مسئله"   
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هنش رو قورت داد و گفت :آب د  

 " یک روزی " 

 این خودش پیشرفته. لبخند زدم و توسط لبخند خجالت زده اش پاداش داده شدم. 

یم نهار بخوریم.... بقیه با خودشون فکر میکنن که ما کجا رفتیم. میتونیم در مورد هر کاری که ر" بیا. ب

یخواییم بکنیم بحث کنیم " م  

 

 

 

 

 " اوه نه !!! "

. گفت :د زد. همه نگاه ها به سمتش چرخیدکیت یکدفعه دا  

 " نگاه کنین " 

به بیرون از پنجره اشاره کرد. بارون شروع به باریدن کرده بود . ما همگی به دور میز تیره رنگ در 

آشپزخونه نشسته بودیم و در حال خوردن نهارمون که غذای ایتالیایی ، میکس آنتی پاستو1 ، که توسط 

 خانم بنتلی پخته شده بود ، بودیم . یه بطری و یا دو تا مشروب فراسکاتی2 هم بود. 

 من کامال سیر و پر شده ام و توسط الکل کمی گیج و منگم.  ایلیوت گفت :

 " اینم از پیاده روی مون "

کرد. یه چیزی قطعا بین اونا درست نیست. اونا با به طرز مبهمی انگار راحت شده بود. کیت بهش اخم 

 تموم ما مشکلی ندارن ولی با هم خوب نیستن. میا گفت :

                                                             
 پیش خوراک ایتالیایی 1
 شراب ایتالیایی 2
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 " میتونیم داخل شهر بریم" 

 ایتان بهش ریشخند زد. کریستین پیشنهاد داد :

 " هوا برای ماهیگیری هم عالیه  " 

 ایتان گفت :

 " من میرم ماهیگیری" 

 میا دستاشو بهم زد :

سرا برن بیرون شهر و کارای حوصله سر بر انجام بدن " تقسیم بشیم. دخترا برن خرید ... پ" بیاید   

خدایا، چه حق به کیت نگاه کردم، کسی که مهربانانه به میا نگاه میکرد. ماهیگیری یا خرید رفتن؟ 

 انتخابی!

 کریستین پرسید :

 " آنا، تو دوست داری چی کار کنی؟ " 

 دروغ گفتم :

شکلی ندارم " " م  

 کیت به من نگاه کرد و بهم لب زد :

 " خرید " 

 شاید اون میخواد باهام حرف بزنه .  محتاطانه به کیت و میا لبخند زدم :

 " ولی بیشتر خوشحال میشم برم خرید "

 کریستین ریشخند زد. اون میدونه من از خرید کردن متنفرم .  زیر لب گفت :

اینجا پیشت بمونم " " اگر دوست نداری من میتونم   

 و یه چیز شرورانه و تاریک از لحن صداش در شکمم پخش شد.  جواب دادم :
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 " نه ، برو ماهیگیری " 

کمی زماِن پسرونه نیاز داره . کیت گفت : داشتن کریستین به  

 " به نظر تثبیت شد"

کریستین گفت :از پشت میز بلند شد.   

 " تیلور همراهتون میاد " 

ادر شد .... جای هیچ بحثی نبود.  کیت مثل همیشه حاضر جواب گفت :و این دستور ص  

 " ما به پرستار بچه نیازی نداریم " 

 دستم رو روی بازوی کیت گذاشتم :

    " کیت، تیلور بهتره بیاد "

ه اش رو باال انداخت ، و برای یکبار در عمرش جلوی زبونش رو گرفت. نکیت اخم کرد ، بعد شو

کریستین لبخند زدم. چهره اش خنثی و خونسرد باقی مونده بود. اوه ، امیدوارم از دست کیت محجوبانه به 

 عصبانی نباشه.  ایلیوت اخم کرد :

 " من باید یک باطری برای ساعتم از شهر بخرم " 

شد بخاطر اینکه به کیت نگاهی انداخت و من سرخی کوچیکی رو در صورتش دیدم. کیت متوجه ن سریع

.  کریستین گفت :و بی پرده ایلیوت رو نادیده گرفت کامال صریح  

 " آاودی رو ببر ایلیوت. وقتی که برگشتی میتونیم بریم ماهیگیری" 

 ایلیوت گفت :

 " باشه " 

 ولی به نظر حواسش پرت بود :

 " برنامه خوبیه " 

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 462  
 

 

 

 

 

 " اینجا "

ابریشمی صورتی و فرانسوی جعلی میا دستم رو گرفت و منو به داخل یه بوتیک که تماما با مبلمان کهنه 

کشوند. کیت به دنبالمون اومد و تیلور بیرون مغازه منتظر ایستاد. در زیر سایه بان مغازه  تزئین شده بود،

از زیر بارون پناه گرفت. صدای آرتا1 بلند و رسا از سیستم صوتی داخل مغازه پخش میشد و آهنگ ) 

 ِسی اِ لیتل پِرِیر2 ( رو میخوند . من عاشق این آهنگم. بهتره اونو در آی پد کریستین قرارش بدم. 

 " این لباس تو تن تو فوق العاده میشه آنا " 

 میا یه لباس کوتاه و لختی نقره ای رنگ رو باال گرفت:

 " بیا . بپوشش " 

 " ام.... این کمی کوتاهه " 

 " تو تنت فوق العاده ست . کریستین عاشقش میشه " 

 " اینطور فکر میکنی؟ " 

وق زده نگام کرد :میا ذ  

" .." آنا، تو پاهای فوق العاده ای داری که میشه براشون ُمرد و اگر امشب به کالب بریم .  

شنده :لبخند زد، یه لبخند کُ   

 " تو هات و جذاب برای شوهرت دیده میشی " 

                                                             
 آرتا فرانکلین، خواننده امریکایی در سبک موسیقی گاسپل،جاز ،سول،آراندبی و از مشاهیر بزرگ آواز و موسیقی تاریخ آمریکاست 1

Aretha Louise Franklin 
2 Say a little prayer 
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من کالب نمیرم.م و کمی شوکه شده ام. میخواییم بریم کالب؟؟؟ بهش پلک زد  

، به نظر االن که از ایلیوت دور هست ریلکس تره. گفت :کیت با دیدن چهره ام بلند خندید   

 " ما بهتره امشب کلی برقصیم " 

 میا دستور داد :

 " برو بپوش " 

 و من بی میل به سمت اتاق پرو راه افتادم. 

 

 

 

 

 

به سمت پنجره مغازه رفتم و بی هدف اون  ،رو بیرون بیاننتظر کیت و میا بودم تا از اتاق پوقتی که م

طرف خیابون رو نگاه کردم. مجموعه ی دلنواز موسیقی ادامه داشت: دیان وارویک1 در حال خوندن 

اهنگ )واک آن بای2( بود . یه آهنگ فوق العاده دیگه... یکی از آهنگ های مورد عالقه مامانمه. به 

گویی بود. اون پشت نداره و خیلی ی لباس براش تقریبا غلوپایین به لباس تو دستم نگاه کردم. کلمه 

. ظاهرا، به کفش هم ، انتخاب کرد، بهترین لباس برای رقص امشباونو به عنوان برنده کوتاهه ولی میا

نچنانی ، که قراره برای خریدنشون به دنبالش بریم.  چشم نیاز دارم و همینطور به یه گردنبند بزرگ و آ

غره رفتم ، دوباره برام آشکار شد که چقدر خوش شانسم که کارولین اکتیون رو به عنوان فروشنده 

 شخصی برای این کارها دارم. 

ر ه بوتیک با دیدن ایلیوت حواسم پرت شد. اونو در اون طرف خیابون پوشیده شده از برگ داز پس شیش

زیر د ، انگار که بخواد از اده شد. به داخل یه مغازه شیرجه زکنار پیاده رو دیدم ، از ماشین آاودی پی

                                                             
1 Dionne Warwick 
2Walk On By 
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بارون فرار کنه. مغازه اش به نظر جواهر فروشی بود ... شاید اون االن دنبال باطری ساعتشه. چند 

 دقیقه بعد بیرون اومد و تنها نبود .... با یک زن بود. 

اون لعنتی اینجا چی کار میکنه ؟؟  اره صحبت میکنه!لعنتی! با جیا د  

از  در حالی که نگاهشون میکردم ، اونا همو بغل کردن و جیا سرش رو به عقب فرستاد و سر حال

خندید. ایلیوت جفت گونه هاش رو بوسید و به سرعت به طرف ماشین چیزی که ایلیوت بهش گفت ، 

این دیگه چی اه افتاد و منم کپ کرده با نگاهم دنبالش کردم. رفت. جیا چرخید و به طرف پایین خیابون ر

 بود ؟؟ 

، جایی که بیرون  و میا نبود.  به تیلور آشفته به سمت اتاق پرو نگاه کردم ، ولی هنوز خبری از کیت

م رو شکار کرد و شونه اش رو باال انداخت. اونم شاهد این برخورد ه. نگا، نگاه کردم مغازه ایستاده بود

د. قرمز شدم و شرمنده شدم که مچم موقع جاسوسی گرفته شده. به عقب چرخیدم ، میا و کیت بیرون بو

 اومدن ، جفتشون میخندیدن. 

 کیت پرسش آمیز به من نگاه کرد . پرسید :

 " چی شده آنا ؟ لباس رو دوست نداری؟ تو در اون سکسی و عالی دیده میشی " 

 " امم نه " 

 " حالت خوبه ؟  " 

ی کیت گشاد شده بودن . چشما  

 " من خوبم. بریم حساب کنیم؟ " 

تخاب کرده بود. نبه طرف صندوق جایی که میا ایستاده بود رفتم. اون دو تا دامن ا  

 " ظهر بخیر خانم " 

بهم لبخند زد :، کسی که اینقدر برق لب زده بود که من تا حاال تو عمرم ندیده بودم  ،فروشنده جوون  

"  دالر میشه 850"   

بهش پلک زدم و متین کارت بانکیم رو بهش دادم.  چی؟! همین یه تیکه پارچه؟؟؟    
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 خانم برق لبی خر خر کنان گفت :

 " خانم گری"

کیت و میا رو سرگشته تا دو ساعت بعدش همراهی کردم ، با خودم در جنگ بودم. بهتره به کیت بگم ؟ 

. میتونسته فقط یه  . نه . نگم هتره بگمداد. آره. بحکم سرش رو منفی تکون ذهن ناخودآگاهم سخت و م

 مالقات ساده بوده باشه. لعنتی. چی کار کنم ؟؟؟ 

رو دوست داری آنا؟ "  اه" خب ، کفش  

 میا دستاشو مشت کرده به کمرش زده بود. 

 " امم...آره، قطعا " 

بند های شیشه ای داشت کارم مارک مانولو بالنکیس که  باالخره با کفش های باور نکردنی پاشنه بلنِد 

تموم شد. کامال با لباسم ست بود و به اندازه پول خون بابای کریستین ، بیش از هزار دالر قیمت داشتن. 

با گردنبند زنجیری بلند نقره ای که کیت اصرار کرد بخرم خوش اقبال تر شدم. گردنبند تخفیف خورده 

سمت ماشین برمیگشتیم پرسید : دالر بود. کیت مهربون در حالی که به 84بود و   

 " به داشتن پول عادت کردی؟ " 

 میا جلوتر از ما بود. 

" میدونی این من نیستم کیت. من یکجورایی با تموم اینا ناراضی و معذبم. ولی آگاهم که این هم بخشی از 

 پکیج اونه " 

 لبام رو بهم فشار دادم و اونم دستش رو دورم انداخت.  دلجویانه گفت :

بهش عادت میکنی آنا . تو فوق العاده دیده میشی "  "  

 پرسیدم :

 " کیت ، تو و ایلیوت با هم چطورید ؟ "

 چشمای آبی گشاد شده اش به سمتم برگشتن .

وه نه...ا  
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 سرش رو به دوطرف تکون داد:

 " نمیخوام در موردش االن صحبت کنم " 

 به سمت میا سرش رو پایین تکون داد :

" " ولی اوضاع ...  

 جمله اش رو تموم نکرد. 

این شبیه کیت سر سخت من نیست. لعنتی... میدونستم یه چیزی خراب شده. بهش بگم چی دیدم ؟؟ من 

چی دیدم ؟؟ ایلیوت و خانم بسیار عالی پرورش یافته شکارچی سکس که با هم حرف میزدن ، همو بغل 

ت نمیگم. نه کردن ، و روی گونه ی همدگیه رو بوسیدن. قطعا اونا فقط دوستان قدیمی ان؟؟؟ نه ، به کی

االن. سرم رو به معنای کامال توجه میشم و به حریم خصوصیت احترام میگذارم پایین تکون دادم. دستش 

ی و کوتاه و سریع درد ار داد ، و همینجاست... حس اجمالسمت دستم دراز کرد و فشاری سپاسگزرو به 

احساس شدید حمایت گری از گی در چشماش که سریعا با پلک زدن مخفی اش کرد. یکدفعه و آسیب دید

میکنی؟؟؟ داری چه غلطی ،دوست عزیزم داشتم. ایلیوت هرزه ی گری  

 

 

 

 

ن کوکتل وقتی که به خونه برگشتیم، کیت راسخ اعالم کرد که ما بعد از خرید چشمگیرمون شایسته نوشید

ش ا تیش شعله ورکوکتل توت فرنگی مهیا کرد. بروی کاناپه در مقابل شومینه و آ هستیم و برای هممون 

 نشستیم. 

 کیت زیر لب گفت :

 " ایلیوت چند وقته فاصله گرفته " 
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به شعله های آتیش خیره بود. باالخره من و کیت زمانی پیدا کردیم که با هم تنها باشیم و میا رفته بود تا 

 خرید هاشو سر سامون بده. 

 " اوه ؟ " 

 " و فکر میکنم که با تو دردسر انداختن تو خودمم تو دردسر افتادم1 " 

 " در موردش شنیدی؟ " 

 " آره. کریستین به ایلیوت زنگ زده. ایلیوتم به من "

اوه پنجاه، پنجاه ، پنجاه... چشم غره رفتم.   

 " متاسفم . کریستین..... حمایت گره. تو از زمان کوکتل خوردنمون ایلیوت رو ندیدی؟ "

 " نه "

 " اوه ! "

 زمزمه کرد :

 " من واقعا ازش خوشم میاد آنا " 

قایقی دلهره آور فکر کردم که میخواد گریه کنه. این شبیه کیت نیست. این به این معناست که قراره و د

رو بپوشه؟؟ به سمتم چرخید : اش دوباره پیژامه صورتی  

رم و " من عاشقش شدم آنا. اولش فکر میکردم که فقط یه سکس خوبه. ولی اون جذاب، مهربون و گ

 بامزه ست. من میتونستم پیر شدنمون رو با هم ببینم.... میدونی.... بچه ها ، نوه ها...  همه چیز " 

 زمزمه کردم :

 " خوشبختی تا آخر عمرت رو "

 ناراحت سرش رو مثبت تکون داد.

                                                             
 اشاره به بی اجازه بیرون رفتن آنا با کیت 1
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" شاید بهتر باشه که باهاش حرف بزنی. یه زمانی رو تنها باشین. بفهمی چی داره اونو از درون 

یخوره" م  

 ذهن ناخود آگاهم کنایه آمیز گفت :

 یا کی داره میخوردش؟؟ 

 زدمش زمین. از افکار یاغی و افسار گسیخته ام شوکه بودم. 

 " شاید بهتر باشه فردا صبح با هم به پیاده روی برید ؟"

 " ببینم چی میشه " 

 " کیت متنفرم که تو رو این شکلی ببینم " 

ه طرفش خم شدم و بغلش کردم. مصمم شدم که در مورد جیا چیزی نگم ، ضعیف و بی حال لبخند زد ، ب

گرچه که شاید این مطلب رو به اون مرتیکه هرزه گوشزد کنم. اون چطور میتونه با احساسات دوست من 

 بازی کنه؟؟  

 میا برگشت و ما وارد بحث امن و قابل بیان تری شدیم. 

 

 

 

 

کف شومینه جرقه میزد و زبونه میکشید .  رونش قرار دادم،آتیش هیس وار وقتی که آخرین کنده رو د

 دیگه چوبی نداشتیم . حتی با اینکه تابستونه ، آتیش در چنین روز خیسی خوشاینده. 

 در حالی که میا کوکتلش رو مینوشید ازش پرسیدم :

 " میا ، میدونی کجا چوب برای شومینه نگه داری میکنین؟ " 

 " فکر میکنم که تو گاراژه " 
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 " میرم کمی بیارم. بهم فرصت میده اطراف رو هم ببینم " 

وقتی که بیرون گشت میزدم و به سمت گاراژ سه ماشینه که متصل به خونه بود میرفتم ،بارون تموم شده 

چراغ  بود . از در کناری که باز بود وارد شدم و چراغ ها رو روشن کردم تا از تاریکی خارج بشم.

 فلورسانس با صدای وز وز گونه ای روشن شد. 

رو امروز ظهر یک ماشین داخل گاراژ قرار داشت و دیدم که همون ماشین آاودی هست که ایلیوت 

توجهم رو جلب کرد دو تا دو تا ماشین برف پیما هم اونجا بودن ، ولی چیزی که واقعا  باهاش دیدم.

سی سی بود.  125وص کوهستان موتور مخص  

خاطره تالش شجاعانه ایتان که در تابستون پارسال به من میخواست روندن این موتور رو آموزش بده به 

ذهنم اومد. ناخودآگاه بازوم رو مالیدم ، جایی که در اون زمان به شدت با افتادنم از موتور کوفته و کبود 

 شده بود. 

 " بلدی برونی؟ " 

:صدای ایلیوت از پشت سرم اومد.  چرخیدم   

 " برگشتی " 

 نیشش باز شد :

 " اینطور به نظر میاد " 

و متوجه شدم که کریستین هم همین پاسخ رو بهم میداد... ولی بدون اون نیش باز و پت و پهن قلب آب 

 کن . پرسید :

 " خب؟ " 

 هرزه! 

 " تا اندازه ای " 

شی؟ " ب" میخوای سوار   

 هوا رو استهزا آمیز از بینیم بیرون فرستادم :
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 " اممم نه ..... فکر نمیکنم که اگر این کارو بکم کریستین خوشحال بشه " 

 ایلیوت ریشخند زد :

 " کریستین اینجا نیست " 

اوه این یه خصیصه خانوادگیه.... و دستش رو به اطراف به نشونه اینکه ما تنهاییم تکون داد و به سمت 

ه توسط شلوار جینش رو از روی نشیمنگاه شیده شدی بلند رفت و پای بلند پوموتور با قدم ها ننزدیک تری

 رد کرد و بروی موتور نشست و دسته اش رو گرفت. 

م...... نگرانی هایی در مورد سالمت و امنیت من داره . من بهتره که انجامش ندم " مم" کریستین ا  

 " تو همیشه کاری رو که اون بهت میگه رو انجام میدی؟ " 

آبیش دیده میشد و من نشونه ی کوچیکی از یه پسر بد رو در چشماش  ی انهبرقی ناچیز در چشمان بچگ

 دیدم.... یه پسر بد که کیت عاشقش شده . یه پسر بد از دیترویت ... 

 ابروم رو نکوهشانه براش باال انداختم :

دی راوون اینکه منو بخواد اضافه کنه مولی دارم سعی میکنم که گوش بدم. اون به اندازه کافی بد" نه. 

 برای نگرانی داره . اون برگشته ؟ " 

 " نمیدونم " 

 " تو ماهیگیری نرفتی؟ " 

 ایلیوت سرش رو به دو طرف تکون داد :

 " یه سری کار داشتم که باید تو شهر انجام میدادم "

پرورش یافته ! نفسم رو تیز بیرون دادم و بهش حیرت زده خیره  کار!! گندش بزنن، کاِر بلوند خوب

 موندم. 

 " اگر نمیخوای سوار بشی پس تو گاراژ چی کار میکنی؟ "

 لحنش توطئه آمیز بود .
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 " اومدم کنده برای آتیش ببرم " 

 " تو اینجایی. اوه ایلیوت .... تو برگشتی " 

 کیت مزاحممون شد .

 " هی عزیزم " 

: . کیت گفتپهنی بهش زدلبخند پت و   

 " تونستی ماهی بگیری؟ " 

 با دقت واکنش ایلیوت رو زیر نظر گرفتم. ایلیوت گفت :

 " نه . چند تا کار داشتم باید انجام میدادم " 

سرخی از عدم اطمینان از صورتش گذشت. که و در یک لحظه کوتاه دیدم  

 اوه لعنتی. 

 کیت به جفتمون گیج شده نگاه کرد :

دیر کرده "چرا آنا م ببینم " اومد  

 ایلیوت گفت :

 " همینجوری داشتیم حرف میزدیم " 

 و تنش بین اون دو تا جرقه زد. 

اوه! کریستین برگشته،  رو بیرون از گاراژ شنیدیم همگی مکث کردیم.  یوقتی که صدای موتور ماشین

همه ما رو از جا پروند و در به آرومی باال  ،صدای در گاراژ که غژ غژ کنان بلند شد خدا رو شکر!

لی میکردن نمایان شدن. اکشیده شد و کریستین و ایتان در حالی که واگن مشکی پشت ماشین رو خ

کریستین وقتی که ما رو تو گاراژ دید مکث کرد.  طعنه آمیز در حالی که به سمتمون قدم بر میداشت 

 گفت :

 " باند گاراژه ؟ " 
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من اومد .  نیشم باز شد ، از اینکه میبینمش خیالم راحت شده. در زیر ژاکت گرون  تقیما به سمتمس

پوشیده بود.  فروخته بودم ، همونی که در فروشگاه کالیتون خودم بهش ،قیمتش، لباس محافظ  

 پرسش آمیز به من نگاه کرد :

 " سالم " 

 کیت و ایلیوت رو نادیده گرفت. 

محافظ لباس قشنگیه " " سالم.   

برای ماهیگیری عالیه "  کلی جیب داره. "  

صداش، فقط برای گوش های من ، نرم و اغوا کننده ست ، و وقتی که به من به سمت پایین نگاه میکرد 

یه لبخند پت و پهن و گشاد که تماما مال منه. ،چهره اش هات دیده میشد. قرمز شدم و اون لبخند زد  

 زیر لب گفتم :

 " خیسی "

. شما تو گاراژ چی کار میکنین ؟ " " بارون میاومد  

 باالخره متوجه شد که ما تنها نیستیم. ایلیوت ریشخند زد :

نده برداره"" آنا اومده بود تا چند تا کُ   

 یکجورایی اون این جمله رو کنایه آمیز و زننده گفت. ادامه داد : 

 " من سعی کردم وسوسه اش کنم تا موتور سوار بشه "

ده حرف زدنه! چهره کریستین وا رفت و قلبم ایستاد. ایلیوت مهربانانه رفع اتهام اون دیگه سلطان زنن

 کرد:

 " اون گفت نه. گفت تو این کارو دوست نخواهی داشت " 

 نگاه خاکستری کریستین به سمت من برگشت و زیر لب گفت :

 " که اینو گفته ؟ " 
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 کیت توپید :

ر مورد اینکه آنا بعدش تصمیم میگره چی کار کنه صحبت " بیینین، من واقعا دوست دارم که بیاستم و د

 کنم ولی میشه همه برگردیم داخل خونه ؟؟؟ " 

پایین خم شد ، دو تا کنده برداشت و بروی پاشنه پا چرخید و محکم و صدا دار به سمت در قدم زنان 

 حرکت کرد. 

آه کشید و بدون گفتن کلمه ای به . کیت عصبانیه.... ولی میدونم که بخاطر من نیست. ایلیوت اوه لعنتی

 دنبال کیت راه افتاد. با نگاهم دنبالشون کردم ولی کریستین حواسم رو پرت کرد . پرسید :

 " تو میتونی موتور برونی؟ " 

 لحن صداش آمیخته با ناباوری بود. 

 " نه خیلی خوب. ایتان بهم آموزش داده "

 چشماش سریعا یخ زدن. گفت :

 " تو تصمیم درستی گرفتی " 

 صداش سردتر بود:

 " زمین االن خیلی سخته و بارون اونو لغزنده و فریبنده کرده " 

 ایتان از بیرون بلند داد زد :

 " وسیله های ماهیگری رو کجا بزارم ؟؟" 

 " ولش کن ایتان.... تیلور بهش رسیدگی میکنه "

 ایتان ادامه داد :

 " ماهی رو چی؟؟ "

کمی متلک انداز بود. سورپرایز شده پرسیدم : لحن صداش  

 " ماهی گرفتی؟ " 
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 " من نه. کاوانا گرفته " 

کریستین بلند جواب داد : لبای کریستین به طرز جذاب و زیبایی آویزون شدن....  بلند خندیدم.  

 " خانم بنتلی بهش رسیدگی میکنه " 

 ایتان نیشش باز شد و به طرف خونه رفت. 

خانم گری؟ "  " سرگرمت کردم  

 " خیلی زیاد. تو خیسی.... بزار برات حموم رو آماده کنم " 

 " اگر بهم ملحق میشی " 

 خم شد و بوسیدم. 

 

 

 

 

 

شیر آب رو باز کردم تا وان حموم تخم مرغی شکل داخل اتاقمون پر بشه و مقداری د اخلش روغن 

یاسمنه فکر کنم. داخل اتاق خواب حموم گرون قیمت ریختم ، که سریعا کف کرد. عطرش بهشتیه.... 

لباسی رو که خریده بودم آویزوون جا لباسی کردم تا اون موقع وان پر بشه. کریستین در حالی که وارد 

 اتاق میشد پرسید :

 " اوقات خوبی داشتی؟ " 

تی شرت و شلوار گرم کن تنش بود ، کفش نداشت. در رو پشت سرش بست. زیر لب در حالی که 

گاش میکردم گفتم :مجذوب شده ن  

 " آره " 
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 من دلم براش تنگ شده بود. مسخره است..... فقط مدت کوتاهی هست ، چند ساعته که دور بودم ازش؟؟ 

 سرش رو به یه طرف کج کرد و بهم زل زد :

 " چی شده ؟ " 

 " به این فکر میکردم که چقدر دلم برات تنگ شده بود " 

 " به نظر میاد که خیلی دلت تنگ شده خانم گری " 

 " همینطوره آقای گری "

زمزمه کرد :خرامان به سمتم راه افتاد تا اینکه روبروم قرار گرفت.   

 " چی خریدی ؟ " 

 و میدونم که این برای تغییر موضوع صحبت بود. 

 " یک لباس ، کفش و گردنبند. کلی از پوالت رو خرج کردم "

به سمت باال بهش نگاه کردم. سرگرم شده زیر لب گفت : گناهکارانه  

 " خوبه " 

 و موی آزاد شده ام رو پشت گوشم فرستاد :

 " و برای یک میلیاردمین بار ، پول ما " 

چونه ام رو پایین کشید و لبم رو از زیر دندونم رها کرد و انگشت اشاره اش رو پایین کشید ، بروی 

م ، شکمم و پایین شکمم تا لبه لباسم... زمزمه کرد :جناغ سینه ام ، بین سینه ها  

 " تو به این تو حموم نیازی نداری " 

 لبه های تی شرتم رو گرفت و آروم باال برد :

 " دستات رو ببر باال " 

 این کارو کردم ، نگاهم رو ازش نمیگرفتم ، تی شرت رو از سرم بیرون کشید و روی زمین پرتش کرد. 
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فقط دوش میگیریم " " فکر میکردم که   

 ضربان قلبم تند شده بود. 

 " اول میخوام حالتو خوب کنم و کثیفت کنم . منم دلم برات تنگ شده بود " 

 خم شد و بوسیدم.  

 

 

 

 " لعنتی ! آب !! "

 سعی کردم بلند بشم ، کامال گیج و منگ بعد از ارگاسمم هستم . کریستین رهام نکرد . 

 " کریستین حموم !! "

 خوابیده به شکم روی قفسه سینه اش به نگاه کردم . خندید :

 " آروم باش.... اون اتاق مخصوص آبه "

 چرخید و روی من قرا گرفت و سریع بوسیدم. 

 " من شیر آب رو میبندم " 

موقرانه از تخت بلند شد و به سمت حموم رفت. چشمام حریصانه اونو دنبال کردن. هووووم.... شوهرم، 

ه زودی خیس شده ... ضمیر درونم هرزه وار لبش رو لیس زد و لبخند پت پهنش رو زد. از برهنه و ب

 تخت بیرون پریدم و بلند شدم. 
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اونقدر که هر زمان تکون از آبه .... کامال پر ما در دو طرف وان حموم روبروی هم نشستیم. وان  

حتی اسراف گونه تر از اون کریستینه که خوریم آب به بیرون و کف زمین ریخته میشه. خیلی اسرافه. می

پاهای من رو میشوره، کف پام رو ماساژ میده ، به آرومی انگشتای پام رو میکشه. هر کدوم رو میبوسید 

 و آروم گاز میگرفت :

 " ا ه !! "

تو کشاله رونم.  ،اونجااحساسش کردم ....   

 نفس گرفت :

 " دوست داری؟ " 

 نا مفهوم من من کردم :

وم "" هووو  

 دوباره شروع به ماساژ دادن کرد . اوه احساسش خوبه. چشمام رو بستم. زیر لب گفتم :

 " من جیا رو تو شهر دیدم " 

 بی اعتنا گفت :

 " جدا؟ فکر میکنم که اینجا خونه داره " 

 اون اصال مشتاق این صحبت نیست. 

 " با ایلیوت بود " 

دیدم که  ،جلب شده بود. وقتی که چشمام رو باز کردم اش کریستین ماساژ دادنش رو متوقف کرد . توجه

 سرش رو به یه طرف کج کرده ، انگار متوجه حرفم نمیشه . پرسید :

 " منظورت چیه با ایلیوت بود ؟ " 

گفت:ضیح دادم. رو که دیده بودم براش توبیشترگیج و سرگشته بود تا اینکه نگران بشه. چیزی   

من فکر میکنم که ایلیوت کامال تو دام کیت افتاده "  " آنا، اونا فقط با هم دوست ان.  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 478  
 

 مکث کرد ، بعد آروم تر ادامه داد :

 " در واقع ، میدونم که واقعا تو دام کیت افتاده " 

زد. با حالت تدافعی گفتم : –واقعا نمیدونم چرا  –و بهم لبخند اینکه   

 " کیت فوق العاده ست " 

آمیز از بینیش بیرون داد : از دوستم دفاع کردم. هوا رو استهزا  

 " هنوزم خوشحالم که این تو بودی که به دفترم اومدی " 

شروع به انجام دوباره پروسه و و رها کرد ، پای راستم رو گرفت ، شصت پام رو بوسید ، پای چپم ر

خوام در مورد کیت نمیماساژ دادنش کرد. انگشتاش بسیار قوی و چاالک هستن. دوباره ریلکس شدم. 

نگ کنم. چشمام رو بستم و اجازه دادم که انگشتاش کار جادویی خودشون رو بروی پام انجام بدن. ج  

 

 

 

نمیشناسم. کیت  ،به خودم در آینه قدی خیره شده ام ، اون زن روباه گونه ای که بهم خیره نگاه میکنه رو

رایشم کرده. موهام پر موهام رو درست و آ بازی وامشب مثل باربی ها من حسابی انرژی گذاشته و با 

دیده میشم. پشت و لخت ، چشمام با خط چشم سیاه قاب گرفته شده و لبام سرخ رنگ هستن. من .... هات 

رزه ، مخصوصا با اون کفش های پاشنه بلند مانولو و اون لباس ه پاهام کامال هویدا و بلند دیده میشن

اس رو تائید کنه، اگرچه که احساس وحشتناکی . نیاز دارم که کریستین این لبگونه کوتاه، تشدید میشه

اون دوست نداره اینقدر پوست بدنم در معرض نمایش باشه. بر اساس تفاهم بین خودمون مصمم  ،دارم

 شدم که ازش بپرسم. بلک بریم رو برداشتم :

_______________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری
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؟  موضوع : باسنم در این لباس بزرگ دیده میشه  

) به وقت محلی( 18:53      2011،آگست،27تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 آقای گری

 من به نظر خیاطی تو نیاز دارم. 

 دوستدار تو 

X خانم گری       

______________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : هلو

)به وقت محلی ( 18:55     2011،آگست،27تاریخ :   

گریبه : آناستازیا   

 

 خانم گری

 جدا در موردش شک دارم. 

رسی میکنم تا مطمئن بشم. لی االن میام و حسابی باسنت رو برو  

چشم انتظار تو دوستدارِ   

X آقای گری   



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 480  
 

 مدیرعامل شرکت هولدینگ گری و بازرس باسن 

__________________________ 

و کریستین در درگاهی در متوقف شد . دهنش باز موند و رو خوندم ، در اتاق خواب باز  تا ایمیلش

 چشماش گشاد شدن. 

دوست نداشتن.  هم بزنن.... این میتونه هم نشونه دوست داشتن باشه و گندش  

 زمزمه کردم:

 " خب؟ " 

 " آنا، تو.... واو " 

 " دوستش داری؟ " 

 " آره ، فکر میکنم " 

گذاشت و در رو بست. شلوار جین مشکی و پیراهن سفید صداش کمی خش دار بود. آروم داخل اتاق قدم 

و کت مشکی تنشه. محشر دیده میشه. آروم به سمتم قدم برداشت ، ولی تا بهم رسید دستاش رو روی 

شونه هام گذاشت و منو چرخوند تا در مقابل آینه تمام قد قرار بگیرم ، پشتم ایستاد. نگاه خیره ام بهش بود 

مهره هام به  ام مبهوت شد. انگشتش رو بروی ستوناه کرد ، توسط پشت برهنه و بعد اون به پایین نگ

کشید.  ،جایی که پوستم در کنار پارچه نقره ای لباس قرار گرفته بود ،پیراهنی سمت پایین و لبه   

 زیر لب گفت :

 " این خیلی بازه " 

چشمای  ،ام رفت. مکث کردبروی باسنم ، پایین تر بروی رون پای برهنه  ،دستش پایین تر کشیده شد

وباره باال فرستاد و به زیر بیم بودن. بعد آروم انگشتاش رو دخیره چشمای آ ،سوزانش خاکستری نافذِ 

 پارچه لباس برد. 

رو در راه  حس مور مور کننده ایحرکت نرم انگشتاش رو میدیدم، پوستم رو نوازش میکرد ، 

شده بود. « او » حرکتشون ایجاد میکردن ، دهنم شبیه حرف   



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 481  
 

 " خیلی از اینجا دور نیست " 

و زمزمه کرد : مس کرد بعد انگشتاش باال رفتنلبه لباس رو ل  

 " تا اینجا " 

، احساسم وسه انگیز بروی شورتم تکون میخورد، وس ، نفسم منقطع شدوقتی که سکسم رو نوازش کرد

اذیتم میکرد...  میکرد ،  

 زمزمه کردم :

 " و منظورت چیه ؟ "

 " منظورم اینه که .... خیلی از اینجا دور نیست " 

 انگشتاش از شورتم رد شدن و یکی از اونا بروی پوست نم دار زیرین کشیده شد :

 " تا اینجا . و بعد .....تا اینجا "

 انگشتش رو داخلم فرستاد. 

از دهنم در رفت. زیر لب تو گوشم گفت :قطع شد و ناله کوتاهی نفسم   

 " این مال منه " 

 چشماش رو بست ، انگشتش رو آروم داخل و بیرون می آورد :

 " نمیخوام هیچ کس دیگه ای اینو ببینه " 

اون هماهنگ شده بودن. اونو در آینه نگاه میکردم.  اننفسام نا منظم شده بودن ، با ریتم حرکت انگشت

. این فراتر از اروتیکه .انجام این کار ...  

س دختر خوبی باش و پایین خم نشو. و در اون صورت مشکلی نیست " " پ  

دم :زمزمه کر  

 "تائیدش میکنی؟ "

م تا نپوشیش. تو در این لباس خیره کننده شدی آنا " م جلوتو بگیر" نه . ولی نمیخوا  
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خید  تا روبروم قرار گرفت. یکدفعه انگشتش رو بیرون کشید ، منو خواستار رها کرد ، دورم چر

سرانگشت مهاجمش رو روی لب پایینم گذاشت . غریزانه لبام رو غنچه کردم و بوسیدمش و توسط لبخند 

بدجنسانه اش پاداش داده شدم. انگشتش رو داخل دهنش گذاشت و چهره اش بهم اعالم کرد که مزه اش 

منو شوکه کنه ؟؟  قراره همیشهمیده  تی که این کارو انجامخوبه... واقعا خوبه . قرمز شدم. وق  

آروم دستور داد : ،دستم رو گرفت  

 " بیا " 

میخواستم حاظر جواب بگم که میخواستم بیام ولی با توجه به اتفاقی که دیروز در اتاق بازی اش افتاد 

 تصمیم گرفتم این کارو نکنم.  

 

 

 

داخل شهر منتظر رسیدن دسرمون هستیم. تا حاال شب دل انگیزی ی در رستوران مجلل و فوق العاده 

بوده و میا قاطعانه اعالم کرده بود که این شب ادامه پیدا کنه و ما باید به کالب بریم. االن برای یکبار در 

زندگیش ساکت نشسته و با دقت به صحبت بین ایتان و کریستین گوش میده. میا کامال واضحه که شیفته 

ه ، و ایتان..... خب سخته که بگی. نمیدونم که اونا فقط با هم دوستن یا چیز بیشتری بینشون ایتان شد

 هست. 

کریستین به نظر راحته. سرحال با ایتان حرف میزنه . اونا آشکارا از سفر ماهیگیری شون حسابی با هم 

رفیق شدن. عمدتا در مورد روانشناسی صحبت میکردن. به طرز طعنه آمیزی کریستین به نظر مطلع تر 

بود 1.وقتی که به نیمی از صحبت هاشون گوش دادم هوا رو از بینیم بیرون فرستادم . ناراحت با خودم 

 اذعان کردم که مهارت و دانایی کریستین ناشی از تجربه اش با کلی روانپزشکه ... 

 تو بهترین تراپی هستی...

                                                             
 ایتان داره فوق روانشناسی میخونه  1
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اوه کریستین، در سرم اکو شدن. واقعا هستم ؟؟؟  کلماتش زمزمه وار وقتی که با هم عشقبازی میکردیم 

 امیدوارم  . 

اونو و ایلیوت خیلی سر حال اون زیبا دیده میشه ولی خب اون همیشه زیباست. به کیت نگاه کردم. 

نده و خنده هاش عصبی و . ایلیوت به نظر مضطربه ، شوخی کردنش بیش از حد با صدای بلنبودن

؟ چی داره ایلیوت رو میخوره ؟؟ بخاطر اون زنه ؟؟ از فکر اینکه بخواد به  . اونا با هم دعوا کردنکوتاه

درصد توقع داشتم که جیا رو  50دوست من صدمه ای بزنه ، قلبم فرو ریخت. به در ورودی نگاه کردم ، 

کنه. ذهنم  اش محوطه رستوران رو به سمت ما طیببینم که خونسرد با اون باسن خوب پرورش یافته 

کرد، فکر میکنم بخاطر مقدار مشروبی هست که تا االن خوردم. سرم داره کم کم درد میگیره .یاری نمی  

ش رو عقب فرستاد برای همین بروی یلدندنش سریعش ما رو از جا پروند و صیکدفعه ایلیوت با ایستا

ایین نگاه . اون به کیت لحظه ای پ نها به سمت ایلیوت چرخیده زمین کاشی کار شده کشیده شد . همه نگا

 کرد و بعد کنارش زانو زد. 

 اوه . خدای . بزرگ !

مثل پتویی بر کل افراد داخل رستوران کشیده  ،ایلیوت دستش رو به سمت دست کیت دراز کرد ، سکوت 

فتن و فقط خیره شده بت نمیکردن ، راه نمیرشده بود  و همگی از خوردن غذا دست کشیده بودن ، صح

 بودن. 

من عاشقتم . وقار تو ، زیباییت ، روح خونگرمت هیچ حد و مرزی نداره ، و تو قلب  زیبای من، " کیتِ 

 من رو بدست آوردی و زندگیت رو با من بگذرون ، باهام ازدواج کن " 

 گندش بزنن ! 
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«فصل چهاردهم »   

 

 

 

 

منتظر کل توجه فضای داخل رستوران بروی کیت و ایلیوت معطوف شده بود ، نفس ها حبس شده و 

داخل رستوران  همانند کش ادامه پیدا میکرد. فضایتظاری غیر قابل تحمل بود. سکوت نبودن. چشم ا

 آزار دهنده ، نگران کننده ولی همچنان پر از امید بود. 

کیت مات به ایلیوت در حالی که اون به سمت باال بهش خیره بود ، نگاه میکرد ، چشمای ایلیوت گشاد 

از ته دل .... و حتی ترس بودن.  شده و پر از خواستنِ   

ایلیوت میتونست در گندش بزنن، کیت ! اونو از این بیچارگی خارج کن ، خواهش میکنم.... خدایا. 

ت ازدواج کنه . تنهایی ازش درخواس  

یک قطره اشک از گونه ی کیت پایین غلتید ، با این حال چهره اش بی احساس باقی موند.  لعنتی ! کیت 

 گریه میکنه ؟؟ بعد لبخند زد ، یه لبخند ناباورانه ی نیروانا1 شکل . 

 زمزمه کرد :

 " بله " 

یه مکثی قبل ی کیت نیست. یک میلیاردیوم ثان.... اصال شبیه استایل همیشگیه موافقت شیریِن بدون نفس

عد و ب با خیال راحت بیرون بدن ایجاداز اینکه کل افراد داخل رستوران نفس های حبس شده شون رو 

ویان ، و مسرت آمیز ، با سوت و جیغ ، هورا گ تشویق خود انگیخته ، تشویق کر کننده ای شروع شد. یه

                                                             
1 Nirvana smile  یه شکلک هست. سرچ کنید  
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یکدفعه من اشکام از چشمام بروی صورتم فرو ریختن ، و آرایش باربی وار به سبک جون جت1 ام 

د. خراب و کثیف ش  

 هقفل شدن. ایلیوت از جیبش ینیای کوچیک خودشون ه آشوب و همهمه ی اطرافشون ، در دا بنبی اعت

یت تقدیمش کرد. یه حلقه ست . و از چیزی که میتونم ببینم ، یه کوچیک خارج و بازش کرد و به کجعبه 

حلقه ظریف و اعالست. ولی نیازه که از نزدیک ببینمش. این کاری بود که ایلیوت با جیا داشته؟ یه حلقه 

در موردش چیزی به کیت نگفتم. براش انتخاب کنه ؟؟ لعنتی! خیلی خوشحالم که   

بعد دستاش رو دور گردن ایلیوت حلقه کرد. همدیگه رو بوسیدن ، به طرز  کیت از حلقه به ایلیوت نگاه و

و با فوق العاده ای محجوبانه این کارو کردن و جمعیت دیوونه شد. ایلیوت ایستاد و جواب جمعیت ر

لبخند گشاده کامال از خود راضی به چهره زد ، و بعد ، پاسخ داد و انگیزتعظیمی موقرانه سورپرایز بر

و به  خارج  سر جاش دوباره نشست. نمیتونم نگاهم رو از اون دو تا بگیرم. ایلیوت حلقه رو از جعبه

 آرومی وارد انگشت کیت کرد و بعد دوباره  همو بوسیدن. 

و کمی  مدستش رو رها کرد کریستین دستم رو فشار داد و متوجه شدم که چقدر محکم دستش رو گرفتم.

 شرمنده شدم و اونم دستش رو تو هوا تکون داد و لب زد  :

 " آخ !! " 

 زمزمه کردم :

 " ببخشید . تو از این کار خبر داشتی؟ " 

 کریستین لبخند زد و فهمیدم که میدونسته. پیشخدمت رو خبر کرد :

اگر دارید " 2002" دو تا بطری شراب کریستال لطفا. سال   

ریشخند زدم . پرسید : بهش  

 " چیه ؟ " 

 اذیتش کردم :

                                                             
 خواننده سبک راک ، آهنگساز و تهیه کننده و موسیقی دان که آنا سبک آرایشش رو به اون تشبیه کرده1
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هست " 2003از  خیلی بهتر 2002" بخاطر اینکه   

 بلند خندید :

 " به سالمتی سلیقه خوب نوشیدنی آناستازیا " 

 لبخند زدم :

 " تو واقعا در این زمینه عالی هستی آقای گری . یه سلیقه خاص و تک داری " 

 " همینطوره خانم گری " 

فم خم شد و زمزمه کرد :طر هب  

 " تو بهترین مزه رو داری " 

و یک نقطه ای رو در پشت گوشم بوسید ، لرزشی رو به پایین ستون مهره هام فرستاد. سرخ شدم و 

 محبت آمیز یاد نظرش در مورد نقص کامال واضح لباسم افتادم. 

همگی بعد از اون تبریکات خودمون میا اولین کسی بود که بلند شد و کیت و ایلیوت رو بغل کرد و ما 

 رو به اون زوج اعالم کردیم. کیت رو مشتاقانه بغل کردم.

زمزمه کردم :   

 " دیدی؟ اون فقط نگران درخواست ازدواجش بوده " 

 کیت خنده کنان و همینطور هق هق کنان گفت :

 " اوه آنا "

 " کیت خیلی برات خوشحالم . تبریک میگم " 

ا ایلیوت دست داد ، بعد ....با سورپرایز من و ایلیوت ... اونو بغل کرد. فقط کریستین پشت سرمه. ب

 تونستم حرفی رو که به ایلیوت گفت بفهمم . زیر لب گفت :

 " تبریک میگم لیلیوت " 

 ایلیوت هیچی نگفت ، برای اولین بار شوکه شده و ساکت بود و بعد محتاطانه کریستین رو بغل کرد. 
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 لیلیوت ؟؟؟ 

ت با صدای خفه ای گفت :ایلیو  

 " ممنونم کریستین " 

کریستین کیت رو کوتاه ، و یا شاید با عدم رضایت  و با فاصله بغل کرد. میدونم که نگرش و رویکرد 

کریستین با کیت تحمل و بردباری هست، با بیشترین توان و در بیشتر مواقع دوسوگرا ، که خب این 

که فقط من و کیت شنیدیم گفت : خودش پیشرفته. رهاش کرد و آروم جوری  

تو هم باشی "  ،" امیدوارم که تو هم به همون اندازه ای که من از ازدواجم خوشحال و راضی ام  

 کیت موقرانه جواب داد :

 " ممنونم کریستین، منم امیدوارم " 

ن برگشت ، و در بطری رو با ژستی خودنمایانه باز کرد. گارسون با شامپای  

 " به سالمتی کیت و برادر عزیزم ایلیوت .... تبریک میگم " 

همگی نوشیدیم، خب ، من که مثل چسب بهش چسبیدم. هوووم، شراب کریستال خوشمزه ست و منو یاد 

سواری به  سفر پر مخاطره آسانسور ن در کالبش خوردیم و بعد از اوناولین باری که اینو با کریستی

انداخت.  سمت طبقه اول رو داشتیم ،  

 کریستین اخم کرد و زمزمه کرد :

 " به چی فکر میکنی؟ " 

 " به دفعه اولی که این شراب رو خوردم " 

تر شد . سریع  گفتم :اخمش پرسش آمیز  

تو بودیم "  " تو کالبِ   

 نیشش باز شد :

 " اوه آره ، یادمه "
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 بهم چشمک زد. 

 میا یکدفعه گفت :

 " ایلیوت زمانی تعیین کردین؟ "

 ایلیوت کالفه شده به خواهرش نگاه کرد :

 " من فقط تا االن از کیت در خواست کردم . برای همین بعدا اعالم میکنیم باشه؟ " 

 میا دستاشو بهم زد :

" اوه عروسی رو در کریسمس بگیرید . خیلی رمانتیک میشه. و هیچ دردسری بعدا برای به یاد موندن 

 سالگرد عروسیتون ندارید " 

بهش ریشخند زد : ایلیوت  

 " این نصیحت رو یادم میمونه " 

کرد : ای قهوه ایش نگاهمیا به سمت کریستین چرخید و بهش با بزرگترین حالت چشم  

 " بعد از شامپاین میشه بریم کالب؟ " 

که دوست دارن چی کار کنن "  که بهتره از ایلیوت و کیت بپرسی " فکر میکنم  

لبالویی شد. اشتیاق شهوانی اون ت شونه اش رو باال انداخت و کیت آیوایلهمگی به طرف اونا برگشتیم. 

دالری رو بروی میز سرفه و پخش  400ین ال واضح بود. نزدیک بود که شامپابه طرف نامزدش کام

 کنم. 

ی صف ولا اینطور میگه. کریستین به طرف جزاکس فوق العاده ترین کالب شبانه در آسپن هست... یا می

کمر من حلقه کرده بود قدم برمیداشت و به سرعت اجازه ورودمون صادر شد .  تی که دور، با دسکوتاه

شبه و من کمی احساس  11:30ا هم هست.  به ساعتم نگاه کردم. جه صاحب ایننبا خودم فکر کردم نک

تا جام شامپاین و جام های مختلفی از شراب پولیی فیوم در طی صرف شام دارن تاثیر  2گیجی میکنم.  

کرده . هخودشون رو میزارن و سپاس گزارم که کریستین دستش رو دور من حلق  
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ند و با پاهایی فوق العاده زیبا در شلواری مشکی ساتن هات ، که با بلوز وم بسیار جذاب ، بلنیک خا

گفت : ،آستین حلقه ایش ست بود و یک پاپیون قرمزکوچیک داشت  

 " خوش اومدید آقای گری " 

رو از بین لبای سرخ  رنگش که با پاپیونش ست بود  اش  دندون های فوق العاده  گشاده لبخند زد ، 

 نمایان کرد. 

 " و مکس کت شما رو میگیره " 

ساتن نبود ، در حالی که میخواست کتم پارچه خوشبختانه  که، دیک مرد جوون که تماما مشکی پوشیده بو

م و مجذوب کننده بودن. من تنها کسی بودم که کت تنش بود.... رگرو بگیره لبخند زد. چشمای تیره اش 

کریستین اصرار کرده بود که کت بارونی میا رو برای پوشوندن پشتم بپوشم.... برای همین مکس فقط 

 برای کت من اومده بود. 

 به من نافذ نگاه کرد و گفت :

 " کت زیبایی هست " 

میخکوب  -بکش کنار -کس رو با نگاه خیره ی گرفت و مین خشمگین و حالت تدافعی در کنارم کریست

شرمنده شد و سریعا به کریستین برگه چک کت رو تحویل داد . مکس کرد.  

 " اجازه بدید میزتون رو نشون بدم " 

پشت سرهم به سمت شوهر من پلک زد ، موی بلند بلوندش رو عقب  ،خانم شلوار ساتن پوش هات

راهرو شروع به حرکت کرد. دست کریستین رو محکمتر گرفتم و فرستاد ، و خرامان و سکسی در 

کریستین پرسش آمیز به من نگاه کرد ، بعد در حالی که خانم شلوار ساتن پوش رو به داخل بار دنبال 

 میکردیم ریشخند زد . 

بودن . در دو طرف دیوارها غرفه  رها مشکی و مبلمان قرمز تیرهدیوا دکور داخل بار کدر و مات ،

. شلوغ بود ، مشخص بود که ما در زمان بار بزرگ یو شکل در وسط مستقر بودیی قرار داشتن و یه ها

ت اشلوغ سال اینجا نیستیم ، ولی اونقدری شلوغ بود که پولدارهای آسپن برای گذارن آخر هفته شون اوق

 سسابار من اححت بود ، و برای اولین خوشی رو اومده باشن بگذرونن. سبک لباس افراد داخل بار را
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ئن نیستم دقیقا کدومه. از صدای بلند ممم بیش از حد رسمی پوشیدم.  مطمکردم که زیاده روی کردم...ا

و چشمک  زمین میلرزید و چراغ ها چرخوارها و کف ه از پشت بار و سن رقص می اومد دیموزیک ک

کابوس شبانه ی وحشتناکی هست.  این با خودم فکر کردم ،میزدن و در این حالت مست و گنگی من

و همینطور ختصاصی و جدا شده برد . هم نزدیک بار ما رو به قسمتی کنج و کامال ا ،شلوار ساتن هات

. کامال واضحه که بهترین جایگاه در این کالب هست. بودنزدیک سن رقص   

 " یه نفر به زودی میاد و سفارش شما رو تحویل میگیره " 

خودشو به ما زد و بعد از آخرین پلک زدن پشت سر همش به همسرم خرامان و  لبخند چندین مگاواتی

د نبود، در آرزوی شدید طناز به سمت جایی که ازش اومده بود برگشت. میا همین االن هم روی پاهاش بن

و ایتان با تاسف و دلسوزی نگاش میکرد.  سن رقصه  

ن ازشون پرسید :کریستین در حالی که میا و ایتان به سمت سن رقص میرفت  

 "شامپاین؟؟ " 

 ایتان شصت دستش رو به معنای موافقت باال آورد و میا سرش رو مثبت تکون داد. 

نشستن. خیلی خوشحال دیده میشدن ، چهره شون هم کیت و ایلیوت بروی جایگاه مخملی ، دست در دست 

قرار   میز کوتاه روبروکه در ظرف های کریستالی بروی نرم و پر تشعشع از شعله های کوچیک شمع 

روشن بود. کریستین به من اشاره کرد که بشینم و من در کنار کیت قرار گرفتم. کریستین هم  ،داشتن

 کنارم نشست و آشفته اطراف بار رو اسکن کرد. 

گفتم :به کیت با صدای بلند تر از موزیک   

 " حلقه ات رو ببینم " 

ته ست. کیت ذوق زده شد و دستش رو به سمتم باال گرفت. صدام قطعا بعد از اینکه از اینجا بریم گرف

تا  حلقه اش عالی بود ، یک تک الماس که در شاخک هایی کوچک و ظریف گیر افتاده و همراهش دو

رفتن . به سبک دوران ویکتوریایی میخورد. جواهر کوچک در دو طرفش قرار گ  

 " زیباست " 
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سمت ایلیوت دراز کرد و رونش رو فشرد . اونم خم  خوشحال سرش رو مثبت تکون داد ، دستش رو به

 شد و بوسیدش. بلند داد زدم :

  " برید تو اتاق "

 نیش ایلیوت باز شد. 

، با لبخندی شرورانه ، همون سبک لباس ، شلوار مشکی ساتن هات ، برای یک زن با موهای کوتاه تیره

 گرفتن سفارشمون اومد.  کریستین پرسید:

دارین؟ "  " نوشیدنی چی دوست  

 ایلیون شاکی و غر غر کنان گفت :

 " تو قرار نیست هزینه این رو هم بپردازی " 

 کریستین معمولی گفت :

 " دوباره این مسئله مزخرف رو شروع نکن ایلیوت  " 

ب خورده بودیم رو خودش شمامی که اایتان ، کریستین هزینه ش با وجود مخالفت کیت ، ایلیوت و

پرداخت کرده بود . به راحتی اونارو کنار زده و به حرف هیچ کسی گوش نداده بود. بهش با عشق نگاه 

 میکردم. پنجاه سایه من.... همیشه در حالت کنترل . 

 ایلیوت دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه ولی ، شاید عاقالنه ، دوباره بستش.  گفت :

  " من آبجو میخورم "

 کریستین پرسید :

 " کیت؟ " 

ب کریستال خوشمزه بود ولی مطمئنم که ایتان آبجو رو ترجیح میده " " بازم شامپاین لطفا . شرا  

.... به کریستین ! اون از خوشحالی پر نور و پر حرارت شده . ارتعاشاتش آره شیرینشیرین لبخند زد ...

باشی . ذت اون خوشحالیه که در معرض ل ی ایهم و این مو حس میکنر  
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 " آنا؟ "

 " شامپاین لطفا " 

تا جام "  6تا بطری آبجو پرونیس و یک بطری آب گازدار سرد ،  3" یه بطری کریستال ،   

..به پیشخدمت اینو گفت. یکجورایی هاته. ی کامال خشک و جدیآمیز و رفتار مبا لحنی تحک  

 " ممنونم آقا. االن میارن " 

بهش لبخند متینی زد ولی اون عمل پشت سرهم پلک زدن رو انجام نداد با خانم شلوار هات شماره دوم 

اون مال منه دختر ن . سرم رو به دو طرف تسلیم شده تکون دادم. ین حال گونه هاش کمی قرمز شدا

 خانم !

 کریستین ازم پرسید :

 " چیه ؟ "

 ریشخند زدم :

 " اون پشت سرهم پلکاشو برات باز و بسته نکرد " 

 پرسید :

 " اوه ،  باید این کارو میکرد ؟؟ " 

 سعی میکرد خنده اش رو پنهون کنه. 

 " خانوما معموال این کارو میکنن "

 لحنم طعنه آمیز بود. نیشش باز شد  :

 " خانم گری ، حسودیت شده ؟؟ " 

 " حتی یکذره "
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رم چشم چرونی قیافمو عبوس کردم. و در اون لحظه متوجه شدم که من دیگه دارم زنایی رو که به شوه

میکنن تحمل میکنم. تقریبا همیشه. کریستین دستم رو گرفت و انگشتام رو بوسید. زیر لب نزدیک گوشم 

 گفت :

 " تو هیچ دلیل برای حسودی کردن نداری خانم گری " 

 نفساش غلغلکم میدادن. 

 " میدونم " 

 " خوبه "

 پیشخدمت برگشت و چند لحظه بعد من در حال خوردن یه جام شامپاین دیگه بودم. 

 " بیا " 

 کریستین یه لیوان آب بهم داد:

 " اینو بخور " 

 بهش اخم کردم و دیدم تا اینکه بشنوم که آه کشید :

تا جام تا شامپاین اونم بعد از صرف کوکتل توت فرنگی و دو  2" سه تا جام شراب سفید موقع شام و 

 شراب فراسکاتی موقع نهار . بخور. االن آنا "

اون چطور در مورد کوکتل بعد از ظهر خبر داره ؟؟ بهش عبوسانه نگاه کردم ولی در واقع اون جدا 

درست میگفت. لیوان آب رو برداشتم ، با رفتاری کامال غیر خانومانه تا اخر همش رو سر کشیدم تا 

ته میشه چی کار کنم جلوگیری کنم، با پشت دستم نکه بازم دوباره بهم گفبتونم از ناراحتی و ترشرویی ای

 دهنم رو پاک کردم. 

 ریشخند زد و گفت :

زمان  مدت در این تاق نیستم که اون تجربه رو" دختر خوب ، تو یکبار تا حاال روی من باال آوردی . مش

داشته باشم " دوباره کوتاه   

خوابیدی "  نم" نمیدونم شکایتت از چیه . تو با   
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اش نرم شدن :مشلبخند زد و چ  

 " آره . اینکارو کردم " 

 ایتان و میا برگشتن:

" ایتان به اندازه کافی رقصید . یاال دخترا! بیاید بترکونیم. خودتون رو تکون بدین ، قر بدین ، کمی 

 کالری از دسر شکالتی موس بسوزونید " 

 کیت سریعا ایستاد. از ایلیوت پرسید :

 " میای؟ " 

 گفت :

 " بزار نگات کنم " 

و من مجبور شدم سریعا به جای دیگه ای نگاه کنم ، از نگاهی که کیت بهش انداخت قرمز شدم. نیشش 

 باز شد وقتی که ایستادم.  گفتم :

 " میرم کالری بسوزونم " 

 خم شدم و تو گوش کریستین گفتم :

 " تو هم میتونی منو نگاه کنی " 

:کریستین غرید   

 " پایین خم نشو " 

 " باشه "

سریعا ایستادم. واو !! سرم گیج رفت و شونه کریستین رو در حالی که اتاق دور سرم میچرخید و کمی 

 کج میشد گرفتم. کریستین زیر لب گفت :

 " شاید بهتر باشه بیشتر آب بخوری " 

 اخطار در صداش کامال واضح بود .



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 495  
 

 " من خوبم. این صندلی ها کوتاه ان و کفش های منم پاشنه بلند ان " 

کیت دستم رو گرفت و نفس عمیقی گرفتم و دنبال اون و میا راه افتادم ، کامال با وقار وارد سن رقص 

 شدم. 

موزیک ضرب داشت ، یه ریتم تند با بیس و ضربه های موزون. سن رقص شلوغ نیست ، که به این 

ا فضا داریم. معناست که م  

 ت.... جدید و قدیمی مثل آهنگ کل شب رو برقص . من هیچ وقتمیکس آهنگ ها دستچین شده س

ط از زمانی که با کریستین هستم به طور کل در عمرم رقصیدم. کیت قفرقاص خوبی نبودم. در واقع تنها 

 بغلم کرد . در بین صدای بلند موزیک داد زد :

 " خیلی خوشحالم " 

رقص کرد. میا هم کاری که میا انجام میده انجام میداد، به جفتمون با نیش باز نگاه ، و  و شروع به

خودشو به دور و بر پرت میکرد. خدایا، اون کل فضای سن رقص رو اشغال کرده. به عقب به سمت 

میزمون نگاه کردم. مردای ما بهمون نگاه میکردن. شروع به حرکت کردم . یک ریتم نبض دار بود ، 

شمام رو بستم و خودمو تسلیم کردم. چ  

چشمام رو باز کردم و دیدم که سن رقص پر شده. کیت ، میا و من بهم نزدیک شده ایستاده بودیم. و در 

متوجه شدم که من عمال دارم لذت میبرم. شجاعانه... کمی حرکت کردم! کیت  ،تعجب و سورپرایز خودم

کردم.  شصت دستاش رو باال گرفت و منم ذوق زده نگاش  

سال اول زندگیم رو اینکارو نکردم؟؟؟ من کتاب خوندن رو به رقصیدن  20چشمام رو بستم . چرا من 

زیک نداشت و توماس هاردی هم .... خدایا، اون قطعا به وجین آستن چنان عالقه ای به مترجیح دادم. 

از فکرش ریز  . طرز وحشتناکی از اینکه با زن اولش هیچ وقت نرقصیده احساس گناه خواهد کرد

 خندیدم. 

 این کریستینه. اون به من چنین اعتماد به نفسی نسبت به بدنم داده و جوری که االن میتونم تکونش بدم.

کریستین بهم ملحق شده. تکون میخوردم  شم باز شد،یکدفعه ، دو تا دست بروی لگنم قرار گرفت . نی

. نمیرقصیدم و دستای اون به سمت باسنم رفت و باسنم رو فشار داد ، بعد دوباره بروی لگنم برگشت  
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دستم  ؟؟؟  ینقدر بد میرقصملعنتی.... اه بود . میا به من با وحشت خیره شددیدم ردم و چشمام رو باز ک

، و این دستای کریستین نیست! چرخیدم  لعنتی !!ا پر مو بودن. رو به سمت دستای کریستین بردم . دسته

به من   ،ی بیشتر بودن، که تعداد دندون هاش از حد طبیعدکل آنتن ، یه مرد بلوند قد بلند در مقابلم یه

و به نمایش گذاشته بود. رهرزه وار لبخند میزد و دندوناش   

 در بین صدای بلند موزیک خشمگین و مضطرب داد زدم :

 " دستتو بکش عقب ! "

 لبخند زد :

 " یاال عزیزم، فقط خوش گذرونیه " 

برق میزدن.  ،ا بنفش داخل کالبر فردست شبیه میمونش رو باال آورد ، چشمای آبیش در زیر نو  

دستم  آخ !!... لعنتی.... دستم !!قبل از اینکه بفهمم دارم چی کار میکنم ، محکم به صورتش سیلی زدم. 

زدم : داد ..سوخت.  

 " از من دور شو " 

کپ کرده نگام میکرد ، جای ضربه سیلی رو با دستش گرفته بود. دست غیر مجروحم رو روبروی 

م باز کردم تا حلقه ام رو ببینه :صورتش باال گرفتم ، انگشتام رو از ه  

 " من ازدواج کردم عوضی! " 

خواهانه زد. ند نصفه نیمه عذرخت و بهم یه لبخبیشتر تقریبا پر نخوت شونه اش رو باال اندا  

مرد بلوند غول پیکر با خیرگی نگاه میکرد.  میا سمت راستم هست، بهآشفته دور و بر رو نگاه کردم. 

اوه کیت در حال و هوای خودش غرق بود. از آدم گستاخ روبروم که میشناختم به عقب قدم برداشتم. 

کشید.  رو دور کمرم انداخت و منو کنار خودش  کریستین دستش لعنتی....  

 گفت :

 " دست کثیفت رو از زن من دور کن " 

 داد نمیزد ولی یکجورایی میشد در بین صدای بلند موزیک صداش رو شنید. 
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 گندش بزنن! بلوند غول پیکر داد زد :

 " اون میتونه مراقب خودش باشه " 

شد و کریستین بهش ضربه زد. مثل دیدن یک فیلم  دستش از جایی که بهش سیلی زده بودم جابجا

در عین حال با  سریع وکه اونقدر  ک مشت کامال حساب شده به چونه ی اون مرد ،اسلوموشن بود. ی

ثل ، و بلوند غول پیکر اصال ندید که این مشت به طرفش میاد . ماتفاق افتاد کمترین میزان اتالف انرژی

عا هم بود ، بروی زمین پخش شد.ست ، که واقیه فرد فرو مایه و پ  

  ..لعنتی.

 " کریستین نه !! " 

وحشت زده هینی کشیدم ، در مقابل کریستین ایستادم و اونو گرفتم. لعنتی ، کریستین اونو میکشه . در 

 بین صدای بلند موزیک داد زدم :

 " من خودم زدمش" 

که من تا حاال جوری ه توزی زل زده بود د ، به اون مهاجم با بدخواهی و کینرکریستین به من نگاه نمیک

باقی ندیده بودم . خب ، شاید یکبار دیدم ، زمانی که جک هاید بهم تعرض کرده بود .  در چشماش قبال

دور شدن و فاصله ی ایمن شده ای از ما گرفتن. بلوند ازمون رقصنده ها مثل موج های ریز یک دریاچه 

 غول پیکر سعی کرد بروی پاهاش بلند بشه و همون زمان ایلیوت رسید. 

کرده نگاه میکرد. ایلیوت بازوی کریستین رو در همون کیت با من بود ، به همه ی ما کپ  اوه نه ! 

گرفت.  ،زمانی که ایتان سر و کله اش پیدا شد  

یکر دستاش رو تسلیم شده باال آورد ،سریعا رفتاری شکست خورده نشون داد :بلوند غول پ  

 " آروم باش، باشه؟ من قصد آزار و آسیب ندارم " 

چشمای کریستین اون رو که سن رقص رو ترک میکرد دنبال کردن. به من نگاه نمیکرد. آهنگ از 

زنی با صدای پر شور شروع  که یبه آهنگ تکنو رقص دار« سکسی بیچ » موزیک بی پرده و صریح 

تغییر کرد. ایلیوت به من نگاه کرد ، بعد به کریستین و بعد بازوش رو رها کرد ، کیت  ،به خوندن کرد

رو به سمت سن رقص کشوند. دستام رو دور گردن کریستین انداختم تا اینکه باالخره باهام ارتباط چشمی 
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. نمایی ه میکشیدن..... خشن و وحشی دیده میشدنانو زببودن برقرار کرد ، چشماش همچنان شعله ور 

گندش بزنن...درشون دیده میشد.  ،دوران نوجوانی زود گذر از بزن بهادرِ   

 صورتم رو با دقت بررسی کرد و باالخره گفت :

 " تو حالت خوبه ؟ " 

 " آره " 

سینه اش آوردم. کف دستم رو مالیدم ، سعی میکردم سوزشش رو کم کنم و دستام رو پایین بروی قفسه 

دستم نبض میزد. من تا حاال هیچ وقت به کسی سیلی نزده بودم. چی منو به انجام این کار تشویق کرد ؟ 

ن مرد لمس کردن من بدترین جنایت علیه انسانیت نبود ، بود ؟؟ آره در اعماق وجودم میدونم که چرا او

ی ببینه یه غریبه داره منو دستمالی میکنه تستم که کریستین وقنریزانه میدورو زدم. بخاطر این بود که غ

خودش رو از دست میده. و فکر اینکه یه فرد احمق ناشناس  میده و میدونستم که اون کنترل واکنش نشون

 بتونه شوهر من رو ، عشقم رو از خط خارج کنه ، خب این منو عصبانی کرد. واقعا عصبانی کرد... 

سید :کریستین در بین صدای پر ضرب موزیک پر  

 " میخوای بریم بشینیم ؟ " 

 اوه خواهش میکنم پیش من برگرد...

 " نه، باهام برقص " 

 خونسرد و خنثی نگام میکرد ، هیچی نگفت . 

اینو خواننده زن خوند. «لمسم کن....»  

 " باهام برقص " 

 هنوز عصبانیه...

خواهش میکنم "  ،" برقص کریستین  
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دنبال اون مرد میگشت ولی در مقابلش شروع به حرکت کردم ، دستاش رو گرفتم. کریستین با خیرگی 

مارو یکبار دیگه احاطه کردن  ،خودم رو دورش میچرخوندم و تکون میخوردم. جمعیت رقاص های سن

فوت از ما فاصله داشتن.  کریستین پرسید : 2اگر چه که همچنان به اندازه   

 " تو زدیش؟ " 

مشت شده اش رو گرفتم : همچنان مثل سنگ ایستاده بود. دستهای  

" البته که این کارو کردم . فکر کردم که تویی ولی دستاش خیلی پر مو تر بودن. خواهش میکنم باهام 

 برقص " 

به یه چیز دیگه تغییر  وقتی که کریستین به من نگاه کرد ، آتیش داخل چشماش به آرومی تغییر کرد ،

کمرم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید ، دستام رو  شکل داد، یه چیز تاریکتر ، هات تر... یکدفعه

 پشت کمرم قفل کرده نگه داشت. 

 در کنار گوشم غرید :

بیا برقصیم "" میخوای برقصی؟   

و وقتی لگنش رو تکون داد من نتونستم هیچ کاری غیر از تبعیت انجام بدم ، دستاش همچنان دستام رو 

 پشت کمرم نگه داشته بودن. 

بخوره، واقعا خوب بلده . منو نزدیک خودش نگه داشته ، نمیگذاره برم ، ولی  ین بلده تکوناوه.... کریست

دستاش به تدریج نرم شدن ، رهام کردن. دستام بروی بازوهاش باال خزیدن ، عضالت بزرگ و متورمش 

 نم حرکات اونورو از زیر کتش حس میکردم و تا شونه هاش باال آوردم. منو به خودش چسبوند و م

همراهی  هماهنگ با ریتم ضرب دار موزیک داخل کالب باهام میرقصید،آروم و شهوانی  همون قدر

 کردم. 

فهمیدم که اون پیش من برگشته  ،زمانی که دستم رو گرفت و منو به یه طرف و بعد طرف دیگه چرخوند

ای .... لذت بخش بود و  و این به طرز آزار دهنده و نیشم باز شد. نیش اونم باز شد . ما با هم میرقصیدیم

خوش میگذشت. عصبانیتش فراموش شده ، و یا سرکوب شده ، منو با مهارتی تمام و کمال در فضای 

کوچیک روی سن رقص میچرخوند ، هیچ وقت رهام نمیکرد. اون باعث میشه احساس طنازی کنم ، این 

خودشم هم هست. اون باعث هنر اونه. اون باعث میشه احساس سکسی بودن داشته باشم بخاطر اینکه 
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میشه احساس دوست داشتنی بودن کنم بخاطر اینکه با وجود پنجاه سایه ایش اون ثروتی از عشق داره که 

میتونه اهدا کنه. دیدن اون االن ، که داره لذت میبره.... میشه فردی که اشتباها فکر کنه که اون هیچ غم 

رهایی از مشکالت ، حس بیش اون توسط اب ونم که عشقِ و مشکلی در این دنیا نداره رو بخشید. ولی مید

پوشیده شده ولی این باعث نمیشه که من کمتر عاشقش باشم.  ،ت گری و کنترل گری اشاز حد حفاظ

 وقتی که آهنگ به آهنگ بعدی تغییر کرد بی نفس بودم. با نفس های منقطع گفتم :

 " میشه بشینیم ؟ " 

 " حتما "

ن برد. وقتی که میز رسیدیم زمزمه کردم:منو از روی سن رقص پایی  

 " تو تقریبا منو داغ و عرقم رو در آوردی "

 منو بین بازوهاش کشید :

" دوست دارم که داغ و عرق کرده باشی گرچه که ترجیح میدم که در فضای خصوصی خودمون داغ و 

 عرق کرده باشی " 

فت .رشهوانی لباش رو در بر گ آخرش رو خرخر کنان گفت و لبخندی  

وقتی که نشستیم انگار که تازه متوجه اتفاقی که در سن رقص افتاده بود شدم. به طرز مبهمی سورپرایز 

شدم که چرا ما رو بیرون ننداختن. به اطراف بار نگاه کردم ، هیچ کسی به ما نگاه نمیکرد و نتونستم 

کرده باشن. کیت و ایلیوت بروی سن  اون بلوند غول پیکر رو ببینم. شاید رفته باشه و یا شاید اونو بیرون

 رقص بی حیا شده بودن ، ایتان و میا کمی کمتر. یه جرعه دیگه از شامپاین خوردم .

 " بیا " 

کریستین یه لیوان آب دیگه روبروم گذاشت و منو نافذ و جدی نگاه کرد. چهره اش منتظر و متوقع 

بخورش، همین االن آب رو بخور!بود....  

بهم گفته شده رو انجام دادم . در ضمن تشنه هم هستم. یه بطری آبجو از سبد یخ  همون کاری رو که

 روی میز برداشت و یه جرعه طوالنی نوشید. پرسیدم :

 " اگر اینجا عکاس بوده باشه چی؟؟ "
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 شمتوجه شد که منظورم به موضوع مشت زدن به بلوند غول پیکر که نقش زمین شد اعیکریستین سر

 هست.

:خونسرد گفت   

 " من وکالی گرون قیمتی دارم "

 و کامال خود بزرگ بین و متکبر دیده شد. بهش اخم کردم :

 " ولی تو فراتر از قانون نیستی کریستین. من اوضاع رو کنترل کرده بودم " 

انگار که من بدیهیات آشکاری رو نادیده گرفتم گفت : ،چشماش یخ زدن . با قاطعیتی سرد و سخت  

 " هیچ کسی به چیزی که مال منه دست نمیزنه " 

 اوه....

عه خسته و از پا در اومده شدم. موزیک بلنده ، ضرب میزنه ، سرم فیه جرعه دیگه شامپاین خوردم . یکد

 و پاهام درد میکنن و احساس سرگیجه دارم.  کریستین دستم رو گرفت و گفت :

 " بیا بریم. میخوام ببرمت خونه "

ت به ما ملحق شدن . کیت پرسید :کیت و ایلیو  

 " دارید میرید ؟ " 

 صداش پر از امید بود . کریستین گفت :

 " آره " 

 " خوبه. ما هم باهاتون میایم " 

 

 

 

کیت پرسید : ایی که کت رو داده بودیم ایستاده بودیم،جوقتی که در   
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 " چه اتفاقی با اون مرد روی سن رقص افتاد ؟؟ " 

 " داشت منو دستمالی میکرد " 

 " من چشمام رو باز کردم و دیدم که تو اون مرد رو زدی" 

 شونه ام رو باال انداختم :

جار هسته ای میکنه و این میتونست شب شما رو خراب کنه " " خب میدونستم که کریستین انف  

لی نکردم. نگران بودم که واقعا در مورد اینکه چه احساسی در مورد رفتار کریستین دارم تجزیه تحلی

کرد : حرفم رو تصحیحد بدترین رفتار باشه. بخوا  

 " شب همگی مون " 

 خشک اضافه کرد :

 " اون به عبارتی کله خره مگه نه ؟؟ " 

به کریستین که داشت کت من رو تحویل میگرفت خیره بود. هوا رو با فشار از بینیم خارج کردم و لبخند 

 زدم :

 " میشه اینو گفت "

 " فکر میکنم که تو خوب اونو کنترل و جمع میکنی " 

اخم کردم. من واقعا این کارو میکنم؟؟  کنترل و جمع میکنم ؟؟  

 " بیا "

 کریستین کت رو باز و باال گرفت تا من تنم کنم. 

 

 

 

 " بلند شو آنا " 
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از مینی ون خارج کریستین آروم تکونم میداد . به خونه رسیده بودیم. بی میل چشمام رو باز کردم و 

 شدم. کیت و ایلیوت رفته بودن و تیلور صبورانه کنار ماشین ایستاده بود. کریستین پرسید :

 " حملت کنم ؟؟ " 

 سرم رو منفی تکون دادم. تیلور گفت :

یارم " ای خانم گری و خانم کاوانا رو م" من وسیله ه  

ایت کرد. پاهام میلرزید و سکندری دی هدین تکون داد و منو به سمت در وروکریستین سرش رو پای

خوران پشت سرش میرفتم. در ورودی خم شد پاشنه پام رو گرفت و به آرومی کفش رو از پام در آورد 

صاف شد و بهم خیره نگاه کرد ، کفش های مانولو منو  اوه چه راحتی...و بعد سراغ بعدی رفت. 

 برداشته بود. سرگرم شده گفت :

 " بهتری االن ؟ "

و مثبت تکون دادم. زیر لب گفت :سرم ر  

مورد اینا داشتم "  " من خیال پردازی خوشایندی رو در  

مندانه نگاه میکرد. سرش رو به دو طرف تکون داد. دستم رو یکبار دیگه گرفت و منو به کفش ها آرزو

 به داخل خونه و باال و پله ها و اتاق خواب برد. 

 آروم گفت :

 " حسابی هالکی مگه نه ؟ " 

 ،بهم خیره شده بود . سرم رو مثبت تکون دادم. شروع به باز کردن کمربندی که بروی کت بارونی بود

 کرد. گفتم :

 " خودم انجامش میدم "

 تالش نصفه نیمه ای برای عقب زدن دستش کردم. 

اجازه بده "به من "   

 آه کشیدم. هیچ ایده ای ندارم که چرا اینقدر خسته ام. ریشخند زد :
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تو بهش عادت نداری. و البته بخاطر نوشیدنی هم هست"   خاطر ارتفاعه." این ب  

مت تاق انداخت . دستم رو گرفت و به سکت رو از تنم در آورد و اونو بروی یکی از صندلی های داخل ا

چرا اونجا میریم؟؟؟؟حموم دستشویی برد.   

 گفت :

 " بشین "

یه کارایی با بطری و وسایل روی سینک و که بروی صندلی نشستم و چشمام رو بستم. صدای اون

. بیشتر از اینا خسته ام تا بخوام چشمام رو باز کنم ببینم چی کار میکنه. چند دستشویی میکرد گوش میدادم

رایز شده باز کردم. گفت :رو به عقب فرستاد و چشمام رو سورپلحظه بعد سرم   

ا بسته "ه" چشم  

تی که اون م راستم کشید . منم میخکوب شده وقی روی چشمآروگندش بزنن، اون یه گوله پنبه دستشه! به 

 مرتب و منظم آرایش صورتم رو پاک میکرد نشسته موندم. بعد از چند لحظه گفت :

 " آها. این زنی هست که باهاش ازدواج کردم " 

 " تو آرایش دوست نداری؟ " 

م " " به اندازه کافی دوست دارم. ولی چیزی که زیرش هست رو ترجیح مید  

 پیشونیم رو بوسید:

 " بیا . اینارو بگیر "

. دستور داد : نون شدکردم و اخمام تو هم و لبام آویز بعد قرص ادویل و یه لیوان آب بهم داد. نگاه  

 " بخور " 

 چشم غره رفتم ولی گوش دادم . طعنه آمیز پرسید :

 " خوبه. به زمان خصوصی نیاز داری؟ " 

خارج کردم :م هوا رو استهزا آمیز از بینی  
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 " چقدر خجالتی آقای گری. آره من میخوام دستشویی کنم " 

 خندید :

 " منتظری که برم ؟" 

 ریز خندیدم :

 " میخوای بمونی؟؟ " 

 سرش رو به یه طرف کج کرد ، چهره اش سرگرم شده بود. 

عجوبه ی حروم زاده ای . برو بیرون ! نمیخوام دستشویی کردن منو نگاه کنی. این یه قدم خیلی اُ " تو یه 

 بزرگه " 

نو به بیرون از دستشویی فرستادم. ایستادم و او  

 

 

 

در  وقتی که از دستشویی بیرون اومدم ، اون شلوار راحتی اش رو پوشیده بود.  هوووم..... کریستین

ش رو نگاه میکردم. حواس پرت کنه. خرامان به شکم ، عضالتش و خط کمرشلوار راحتی. مجذوب شده 

 سمتم اومد . محتاط پرسید :

 " از منظره لذت میبری؟ "

 " همیشه " 

 " فکر میکنم که مستی خانم گری" 

 " فکر میکنم که برای یکبار هم که شده باید باهات موافقت کنم آقای گری "

به عنوان اخطاری برای سالمتی اعالم تنت در بیارم ، این جدا باید تکه لباس کوچیک رو از  " بزار این

"  بشه  
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 دورم چرخید و تنها دکمه ی پشت گردنم رو باز کرد. زیر لب گفتم :

 " تو خیلی عصبانی بود " 

 " آره  بودم " 

 " از من ؟ "

 " نه، از تو نه " 

 شونه ام رو بوسید : 

 " برای بار اول  "

این پیشرفته .  عصبانی نبوده.از من لبخند زدم.   

" " یه تغییر قشنگ ایجاد میکنه  

 " آره همینطوره " 

برهنه کرد. شونه ام رو بوسید و بعد لباسم رو پایین و بروی زمین فرستاد. شورتم رو هم در آورد ، منو 

و دستم رو گرفت. دستور داد : دستش رو باال دراز  

 " قدم بردار "

 و از داخل لباسم بیرون قدم گذاشتم، دستش رو برای حفظ تعادلم نگه داشتم. 

 ایستاد و لباس و شورتم رو بروی کت بارونی بروی صندلی انداخت. آروم گفت :

 " دستا باال " 

تی شرت خودشو از سرم وارد کرد و تنم رو پوشوند. آماده ام به تخت برم. منو به آغوشش کشید و 

ای نعناییم با نفس های اون مخلوط شد.بوسیدم ، نفس ه  

به همون اندازه مشروب خوردی و در  ،" همون اندازه که دوست دارم خودمو درونت دفن کنم خانم گری

هزار پایی هستی و تو دیشب خوب نخوابیدی. برو تو تخت "  8ارتفاع تقریبا   

رو یکبار دیگه بوسید: تختی رو برداشت و من روی تخت رفتم. روی من رو پوشوند و پیشونیمرو  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 507  
 

 " چشمات رو ببند. وقتی که برگردم، توقع دارم که خواب باشی "

 این یه تهدیده، دستوره.... این کریستینه. التماس کردم :

 " نرو " 

گ باید بزنم آنا " ن" چند تا ز  

 " شنبه ست . دیر وقته ، خواهش میکنم " 

 دستاشو داخل موهاش کشید . تسلیم ناپذیر گفت :

آنا، اگر االن با تو بیام تو تخت تو هیچ استراحتی نخواهی کرد . بخواب "  "  

 چشمام رو بستم و لباش پیشونیم رو یکبار دیگه لمس کردن ، نفس گرفت :

 " شب بخیر عزیزم " 

... کریستین منو بروی شونه اش در هواپیما انداخته ، آشفنگی اش از  نویر امروز از ذهنم رد شداتص

 ونه رو دوست خواهم داشت، بعد از ظهر باهام عشق بازی کرد، حموم ، واکنشش به لباسم،ینکه من خا

و بعد کریستین منو تو تخت  ر ... کف دستم از یاد آوریش سوخت،ضربه فنی کردن بلوند غول پیک

 گذاشت. 

کی فکرشو میکرد؟؟ گشاده لبخند زدم ، کلمه پیشرفت در حالی که به خواب میرفتم تو ذهنم چرخ 

 میخورد.     
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«فصل پانزدهم »   

 

 

 

خیلی گرممه. گرمای کریستین. سرش بروی شونه ام قرار گرفته و نفساش به نرمی روی گردنم پخش 

، دستش دور کمرم قرار گرفته. بین خواب بیداری  شدنمان گونه دور پاهای من پیچیده میشه. پاهاش ریس

اون رو هم بیدار میکنم و اون به اندازه کافی نخوابیده. ذهنم میدونم که اگر کامال بیدار بشم ، تعلل کردم ، 

، واقعا زیاد خورده منگ و سرگشته به اتفاقات دیشب برگشت. من خیلی مشروب خورده بودم .... پسر

که منو تو تخت  ،داده. از یادآوری خاطره اونبهم ازه این کارو ریستین بهم اجبودم. در عجبم که ک

گذاشت لبخند زدم. اون کار واقعا شیرین و غیر منتظره بود. سریعا یه بازبینی ذهنی از اینکه حالم االن 

ولی منگم. کف دستم همچنان از  ،چطوره کردم. شکمم؟؟؟ خوبه. سرم ؟؟؟ به طرز شگفت انگیزی خوبه

 . پیچ و، زمانی که در باسن من میزنهیشب قرمزه. اووف. همینطوری به کف دست کریستین فکر کردمد

خواب آلود خاکستریش در چشمام چرخ خوردن: تاب خوردم و اون بیدار شد. چشمای  

 " چی شده ؟؟ " 

 " هیچی . صبح بخیر " 

 دست غیر مجروحم رو در بین موهاش کشیدم. گفت :

بح دوست داشتنی دیده میشی " " خانم گری امروز ص  

 گونه ام رو بوسید ، از درون روشن شدم. 

 " ممنونم که دیشب مراقبم بودی " 

 آروم گفت :

 " من دوست دارم که مراقبت باشم . این چیزیه که من میخوام " 
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شد بهش خیانت کردن. جوری میولی چشماش وقتی که جشن پیروزی در عمق خاکستریشون شعله ور 

 دیده میشد که انگار در سری مسابقات جهانی سوپر بول1 برنده شده. 

 اوه پنجاه من...

باعث میشی احساس عزیز بودن بکنم "" تو   

 زیر لب گفت :

 " این بخاطر اینه که هستی "

کرد ، هشیار شد. پرسید : سریعا رهاشو قلبم مچاله شد. دستم رو گرفت و به خودم لرزیدم .  

 " به خاطر مشت ؟ "

.صداش ردی از عصبانیت ناگهانی شنیده شد یخ زدن، و در ،وقتی که با دقت نگام میکردچشماش   

 " من بهش سیلی زدم . مشت نزدم " 

 " اون آشغال! " 

 فکر میکردم که دیشب این جریان رو حل کردیم...

قرمزه ، دستم کمی " اون به من آسیبی نرسوند فقط یه عمل ناشایست انجام داد. کریستین، من خوبم . 

عا خودت میدونی که حسش چطوره؟ " همش همینه. قط  

غییر کرد ، سرگرم و سورپرایز شد:بهش ریشخند زدم و چهره اش ت  

 " ای بابا خانم گری، من کامال با حسش آشنام " 

 لباش لوده وار منقبض شدن :

م ، اگر دوست داری " ن"میتونم در این زمان دوباره خودم رو با این حس آشنا ک  

اوه دست منقبض شده ات رو آروم کن آقای گری " "  

                                                             
 سوپر بول مسابقه ساالنه فوتبال آمریکایی قهرمانی هست که باالترین سطح حرفه ای فوتبال آمریکایی در جهان هست. 1
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 ش رو نوازش کردن . به آرومی موهایصورتش رو با دست مجروحم لمس کردم ، انگشتام خط ریش

کوتاهش رو کشیدم ، حواسش رو پرت کرد ، دستم رو گرفت و بوسه ای مهربانانه کف دستم زد. به 

 طرز معجزه آسایی دردش ناپدید شد. 

م نگفتی دستت درد میکنه ؟ " " چرا دیشب به  

 " امم.... واقعا دیشب احساسش نکردم. االن خوبه " 

 چشماش نرم شدن و دهنش منقبض شد :

 " حالت چطوره ؟ " 

 " بهتر از چیزی که الیقشم " 

 " این قطعا یه اسلحه مناسب هست که داری خانم گری "

 " تو با بیاد داشتن این قضیه خوب میمونی آقای گری " 

 " اوه واقعا ؟؟؟ "1

یکدفعه چرخید و کامال روی من قرار گرفت ، منو به تخت میخکوب کرد، مچ دستام رو باالی سرم نگه 

 داشت. بهم زل زد :

" من در هر صورت باهات میجنگم خانم گری. در واقع مغلوب کردن تو ، تو تخت ، یکی از فانتزی 

 های منه "

 گلوم رو بوسید. 

 چی؟!

که تو همیشه منو تو تخت مغلوب میکنی "  " من فکر میکردم  

 وقتی که الله ی گوشم رو گاز گرفت نفسم بند اومد. زیر لب گفت :

ولی شاید من کمی مقاومتم بخوام "  " هوووم...  

                                                             
 منظورش به طور کل سبک حرف زدن و جواب دادن آناست و به طور کل زبونش.   1
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 نوک بینیش به خط فکم کشیده شد. 

کردم :ثابت شدم . اونم ثابت شد ، دستام رو رها کرد ، روی آرنجاش بلند شد. زمزمه مقاومت ؟؟؟   

 " میخوای باهات بجنگم ؟؟ اینجا ؟ " 

سعی میکردم که تعجب و سورپرایزم رو کنترل کنم. باشه.... من شوکه شده ام. سرش رو مثبت تکون 

زمانی که سعی میکرد واکنش من رو بسنجه ، چشماش نیمه بسته ولی محتاط بودن.داد.   

 " االن ؟؟ " 

ه اش سریعا از ذهنش گذشت ، بهم لبخند خجالت زده اش رو زد داخت ، و دیدم که ایدنشونه اش رو باال ا

 و دوباره سرش رو آروم مثبت تکون داد. 

اون سخت و منقبض بروی من دراز کشیده و آلت تحریک شده اش وسوسه آمیز به درون اوه خدای.... 

فانتزی؟؟؟  پوست نرم و خواستار من فرو میره ، حواسم رو پرت میکنه. این یعنی چی؟؟ کتک کاری؟؟؟

لباس مخصوص کاراته اش رو  هیچ وقت !–بهم صدمه میزنه ؟؟ ضمیر درونم سرش رو منفی تکون داد 

 پوشیده ، داره خودشو کش قوس میده و گرم میکنه. کالد1 قطعا خشنود میشه. 

 " این منظور تو از آوردن عصبانیت تو تخته ؟ " 

محتاط بودن. هوووم..... پنجاه من میخواد جنگ و سرش رو یکبار دیگه مثبت تکون داد ، چشماش هنوز 

 دعوا کنه. اخطار داد :

 " لبتو گاز نگیر "

 مطیعانه لبم رو رها کردم:

 " فکر میکنم که تو همین االنم منو در جایگاه ضعف داری آقای گری " 

این میتونه سرگرم کننده باشه. م لولیدم. زدم و در زیرش تحریک آمیز به خود بهش پلک  

ایگاه ضعف؟ " " ج  

                                                             
 مربی ورزششون 1
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قطعا تو االن منو در جایی که میخوای داشته باشی داری"  ،" بله  

 ریشخند زد و رون پاهاش رو یکبار دیگه بهم فشرد . زمزمه کرد :

 " نکته خوبی بود خانم گری "

عه جابجا شد و منم با خودش برد ، چرخید و من روی بدنش نشسته قرار فو سریعا لبام رو بوسید. یکد

. دستاش رو گرفتم و دو طرف سرش میخکوب کردم ، درد دست مجروحم رو نادیده گرفتم. موهام گرفتم 

، برای همین موهام صورتش رو و من سرم رو تکون دادم ل روسری قهوه ای دورمون ریخته شدمث

یکرد متوقفم کنه. پرسیدم :ملغلک میدادن. سرش رو به دو طرف تکون میداد ولی سعی نق  

خشن بازی کنی؟ "  " پس تو میخوای  

 کشاله رون ها و بین رون هامو بهش مالیدم. دهنش باز شد و تیز نفس گرفت . هیس وار گفت :

 " آره " 

 و رهاش کردم:

 " صبر کن "

ار تخت دراز کردم . کریستین باید اینو اینجا گذاشته باشه. سرد و سرحال نآب ک دستم رو برای لیوان

ی باشه سرده... و در عجبم که کریستین کِ بوده کننده ست.... بیش از حد برای اینکه مدت طوالنی اینجا 

به تخت اومده. در حالی که آب میخوردم ، کریستین انگشتاش رو دایره وار روی رون پاهام میکشید ، 

ایجاد میکرد و بعد باسنم رو قاب گرفت و فشار  ،در مسیر بیدار کننده اشرو ور مور کننده ای حس م

 داد. هووووم.

دمش ، آب سرد و تازه رو داخل دهنش فرستادم. آب رو یاز کار خودش الهام گرفتم ، جلو خم شدم و بوس

و زیر لب گفت : قورت داد  

 " خیلی خوشمزه خانم گری "

بعد از قرار دادن لیوان آب بروی پاتختی ، دستاش رو از  ونه و بازیگوشانه ای کرد.خنده پت و پهن پسر

طرف سرش میخکوب کردم. ریشخند زدم :ی باسنم برداشتم و یکبار دیگه دو رو  
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 " پس من باید بی میل باشم ؟؟ "

 " آره " 

 " من خیلی بازیگر خوبی نیستم "

 نیشش باز شد :

 " تالش کن " 

محجوبانه بوسیدمش. زمزمه کردم : به جلو خم شدم و  

 " باشه. بازی میکنم " 

 دندونام رو در طول فکش کشیدم، ته ریشش رو در زیر دندونانم و زبونم حس کردم. 

کریستین صدای آروم و سکسی از گلوش در آرود و تکون خورد ، منو کنارش روی تخت انداخت. 

شروع به مجادله کردم و درهمون زمان اون  و دم ، بعد روی بدنم قرار گرفتسورپرایز شده جیغ کشی

ونو با تمام حشیانه دستام رو روی قفسه سینه اش گذاشتم ، اوتالش میکرد تا دستام رو بگیره. خشن و 

اهای پ ، در همون زمان اون تالش میکرد کهدادم ، سعی میکردم که جابجا اش کنمقدرتی که داشتم هل 

  بیاره. از هم فاصله بده و باال من با زانوش

عقب  از این تماس ولی اون خودشو خدایا اون سنگینه...نان به قفسه سینه اش فشار وارد میکردم ...همچ

تالش میکرد اون داره از این کار لذت میبره!!! ه زمانی این کارو میکرد. کنکشید ، یخ نزد ، بخاطر این

، دست مجروحمه.  گرفت  زاد کردنش،و با وجود تالشم برای آمچ دستام رو بگیره و باالخره یکی اش ر

 برای همین تسلیمش کردم ولی موهاش رو با دست دیگه ام گرفتم و محکم کشیدم. 

 " ا ا ه!! " 

 سرش رو کنار کشید و پایین بهم زل زد  چشماش درنده و شهوانی بودن . زمزمه کرد :

 " وحشی "

زمزمه وارش ، حس جنسی ام منفجر شد ، ی در صداش ردی از لذت شهوانی بود. در پاسخ به این کلمه 

 و من از نقش بازی کردن دست برداشتم. 
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دوباره تالش بیهوده ای کردم تا دستم رو از چنگش رها کنم. در همون زمان سعی میکردم که مچ پاهام 

ه.   که اونو پرت کنم . اون خیلی سنگینه . ا ه !!! این کالفه کننده و هاتنم رو بهم قالب کنم ، و تالش ک  

دیگه ام رو هم گرفت . جفت مچ دستام رو با دست چپش دست با ناله و صدای غرش واری ، کریستین 

کرد ، منو  مهار کرد و دست راستش با فراغ بال .... گستاخانه در واقع.... به طرف پایین بدنم حرکت

ویشگون گرفت. هم در سر راهش نوک سینه ام رو  دستمالی و لمس میکرد،  

کوتاه و داغ از نوک سینه ام تا کشاله  به این کارش جیغ کوتاهی کشیدم، لذت در درون بدنم تیز،پاسخ  در

دم ولی اون جدا یجه ای رو برای انداختن اون از روی بدنم انجام دانام تیر کشید . دوباره تالش بی نترو

. سنگین روی بدنم قرار گرفته  

تکون دادم ، برای همین نتونست این کارو بکنه.  وقتی که سعی کرد منو ببوسه ، سرم رو به دو طرف

اش گرفت ، منو ثابت نگه داشت و دندونبی درنگ دست گستاخش از لبه پبراهنم باال اومد و چونه ام رو 

رو انجام داد.  زیر لب گفت : ، دقیقا همون کاری که باهاش کرده بودم رو بروی فکم کشید  

 " اون عزیزم، باهام بجنگ " 

کنم ، ولی ناامید کننده بود.  که خودم رو از چنگال بی رحمش آزاد میخوردم، سعی میکردمپیچ و تاب 

اون خیلی از من قوی تره. به آرومی لب پایینم رو گاز گرفت در همون حال زبونش دهنم رو مورد تاخت 

ن ، مثل و تاز قرار داد. و متوجه شدم که من دیگه نمیخوام ازش اجتناب کنم. من اونو میخوام ...اال

 همیشه که میخوامش. 

از جنگیدن دست برداشتم و گرم و سوزان بوسه اش رو پاسخ دادم. برام مهم نیستش که مسواک نزدم. 

برام مهم نیست که قرار بود یه بازی بکنیم. خواستن، داغ و سخت ، درون دستگاه گردش خونم تیر 

م رو دور لگنش حلقه کردم و از پاشنه پاها میشکید و من غرق شدم. قالب مچ پاهام رو رها کردم ، پاهام

رو از پشت در بیارم. نفس گرفت : استفاده کردم تا شلوار راحتی اش  

 " آنا " 

دست و زبون و لمس و طعم بودیم، به  اهمه جای من رو میبوسید. و ما دیگه کشتی نمیگرفتیم، تمام

لب گفت : با صدایی خش دار و نفسهایی سنگین زیرصورت فوری و حیاتی...    

 " پوست "
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نشسته بودم  منو باال کشید و تیشرتم رو در یک حرکت سریع از سرم بیرون آورد . وقتی که صاف

 زمزمه کردم :

 " تو "

نگ زدم و پایین کشیدم ، م بگم. جلوی شلوار راحتیش رو چکه این تنها چیزی بود که میتونستبخاطر این

فشارش دادم. سخته. هوا رو از بین دندوناش هیس کنان و آلت تحریک شده اش رو رها کردم ، گرفتمش 

 وقتی که تیز نفس میگرفت فرو داد و از واکنشش غرق لذت شدم.  زیر لب گفت :

 " لعنتی " 

ش به عقب خم شد ، رون های منو باال آورد و منو وقتی که آلتش رو فشار میدادم و باال و پایین لمس

صتم رطوبت و خیسی سر آلتش رو حس کردم. خیسی رو با ش  میکردم به پشت سمت تخت فرستاد،

پخش کردم . وقتی که منو روی تشک میانداخت ، شصت دستم رو داخل دهنم فرستادم تا مزه اش کنم در 

شکمم و سینه هام رو نوازش میکردن.  بروی بدنم حرکت میکردن ، لگنم ، همون حین دستاش  

 وقتی که روم خیمه زد پرسید :

؟ " " مزه اش خوبه   

 چشماش برق میزدن. 

 " آره ، بیا " 

شصت دستم رو داخل دهنش فرستادم و اونم مکیدش و سرش رو گاز گرفت. ناله کردم ، سرش روگرفتم 

و اونو به سمت پایین و خودم کشیدم تا بتونم ببوسمش . پاهام رو دورش حلقه کردم ، شلوار راحتیش رو 

ر کمرش در آغوش گرفتم. لباش از خط فکم به سمت چونه ام دوبپایین فرستادم و بعد اونو توسط پاهام 

 حرکت میکردن ، به آرومی گازم میگرفت. 

 " تو خیلی زیبایی " 

فرو برد : مگودی گلو و گردن ردسرش رو   

 " چنین پوست زیبایی " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 516  
 

 نفساش نرم در حالی که لباش به سمت سینه هام و پایین بدنم حرکت میکردن بروی پوستم پخش میشدن.

گیجم....خواستارم، االن منتظرم. فکر میکردم که این بخواد سریع انجام بشه.  چی؟؟ نفس نفس میزنم،  

 " کریستین " 

، و دستام رو پایین بردم و موهاش رو چنگ زدم. زمزمه کرد :شنیدممیالتماس واضحی رو در صدام   

 " هییییش " 

ونو داخل دهنش بفرسته و محکم بکشه، و زبونش رو دایره وار دور نوک سینه ام قبل از اینکه ا

 چرخوند. 

 " ا ا ا ه ! "

کردم و به خودم میپیچیدم، لگنم رو برای وسوسه کردنش به سمتش باال میبردم. در مقابل میبلند ناله 

 پوستم نیشش باز شد و توجهش رو به سینه دیگه ام برد. 

 " کم صبری خانم گری؟ " 

موهاش رو کشیدم . ناله کرد و باال بهم نگاه کرد . اخطار داد :بعد محکم نوک سینه ام رو مکید.   

 " میبندمت " 

 التماس کردم :

 " منو احاطه کن " 

 در مقابل پوستم زیر لب گفت :

 " در زمان مناسب " 

و دستش با سرعتی به طرز عصبانی کننده ای آروم، در زمانی که نوک سینه ام رو با دهنش میپرستید، 

یین رفت. بلند ناله میکردم ، نفسام کوتاه و سطحی بودن و یکبار دیگه سعی کردم اونو به سمت لگنم پا

سنگین و نزدیک در مقابلم هست ولی همچنان به زمان تکون خوردم. اون سخت ، اغوا کنم، در مقابلش 

دوباره  خوش گذرونی دلخواه خودش با من ادامه میداد. لعنت به این. در تالش بودم و به خودم میلولیدم ،

 مصمم شدم تا اونو از روی خودم پایین بندازم . 
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 " لعنتی چه کاری.... " 

زن بدنش بروی من بودن و کل و مکرد ، دستام باز به دو طرف مدستام رو گرفت ، بروی تخت میخکوب

. من بی نفس و وحشی بودم. انداخته شد، کامال منو مغلوب کرد  

 نفس زنون گفتم :

 " تو مقاومت میخواستی" 

از روم کمی بلند شد و بهم زل زد ، همچنان دستاش دور مچ دستام قفل شده بودن . پاشنه پاهام رو پایین 

اَاَاَه! باسنش گذاشتم و به طرف خودم هلش دادم. تکون نخورد .   

 متحیر پرسید :

ی نجیبانه و خوب بازی کنی؟ "  ست" نمیخوا  

 چشماش از هیجان روشن شدن.

 " من فقط میخوام باهات عشق بازی کنم کریستین " 

مهربون و  ادعوا کردیم و کشتی گرفتیم ، بعد اون تمام و میتونه بیشتر از این خنگ باشه؟؟؟ اول ما جنگ

 شیرین شد . این گیج کننده ست. من با آقای مرموز تو تختم. 

 " خواهش میکنم " 

دم. چشمای شعله ور خاکستریش به درونم رسوخ میکردن. یکبار دیگه پاشنه پاهام رو به پشتش فشار دا

لحظاتی گیج و سرگشته دیده شد . دستام رو رها کرد و بروی پاشنه پاهاش  اوه به چی فکر میکنه ؟؟

 نشست، منو به آغوشش کشید :

 " باشه خانم گری، ما به روش تو انجامش میدیم " 

ا پاهای باز بروی اون نشستم. منو بلند کرد و به آرومی پایین آورد برای همین ب  

 " ا ا ه ! " 

گشتام قه کردم ، اناین همینه. همینی که میخوام. این چیزیه که بهش نیاز دارم. دستام رو دور گردنش حل

رو داخل موهاش فرستادم ، از احساس اون درون خودم به اوج رسیدم. شروع به حرکت کردم . کنترل 
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م اونو احاطه میکردم. ناله میکرد ، و لباش روی لبام قرار رو بدست گرفتم با سرعت و حرکت خود

 گرفتن و ما غرق شدیم. 

 

 

 

در انگشتام رو داخل موهای روی قفسه سینه کریستین میچرخوندم. اون به پشت خوابیده ، ثابت و ساکت 

باال ضرب در حالی که نفس هامون آروم میشد ،دراز کشیده . دستش ریتم وار در پشتم پایین و ، کنارم 

 گرفته بود. شونه اش رو بوسیدم و زمزمه کردم :

 " ساکتی " 

 سرش چرخید و بهم نگاه کرد . چهره اش هیچی بروز نمیداد :

 " اون کار سرگرم کننده بود " 

 لعنتی، مشکلی پیش اومده ؟؟

 " تو منو حیرت زده و سرگشته میکنی خانم گری " 

 " من تو رو حیرت زده میکنم ؟ " 

د برای همین صورتش در مقابلم قرار گرفت  :جابجا ش  

 " آره. تو . اوضاع رو کنترل میکنی. این....متفاوته " 

 " متفاوت خوب یا متفاوت بد ؟ " 

انگشتم رو بروی لباش کشیدم . پیشونیش چین خورد انگار که کامال متوجه سوالم نشده  . حواس پرت 

 سر انگشتم رو بوسید . گفت :

 " متفاوت خوب " 

 ولی صداش کامال به نظر معتقد شنیده نمیشد. 
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فانتزی کوچیک رو نداشتی؟ "  ن" تو هیچ وقت قبال ای  

زندگی جنسی متغیر  .....اممم  رنگارنگِ  ی وقتی که اینو گفتم قرمز شدم. واقعا میخوام در مورد گذشته

هاللی شکلش نگاه  کذهن ناخودآگاهم محتاطانه منو از پشت عینقبل از خودم بیشتر بدونم ؟  ،شوهرم

  واقعا میخوای به اون منطقه بری؟؟؟  میکرد :

 " نه آناستازیا. تو میتونی منو لمس کنی " 

نفر نمیتونستن.  15این یه توضیح ساده بود که کلی حرف داشت. البته ، اون   

 " خانم رابینسون میتونسته لمست کنه" 

ثابت شد .  لعنتی. چرا اسم اونو آوردم ؟؟فته شدن. این کلمات قبل از اینکه مغزم بتونه جلوشو بگیره  گ

اوه نه، با این حرف میخواد به کجا برسه. زمزمه کرد : –چشماش گشاد شدن به معنای اینکه   

 " اون متفاوت بود " 

 یکدفعه دلم خواست بدونم : 

 " متفاوت خوب یا متفاوت بد ؟ " 

به صورت گذرا شبیه فردی دیده شد که داره  بهم زل زد. تردید و احتمال از چهره اش سریع گذشت و

 غرق میشه. 

فکر میکنم "  ،" بد  

 صداش عمال قابل شنیدن نبود. 

  گندش بزنن!

داشتی "  ش" فکر میکردم که دوست  

 " داشتم ، در اون زمان " 

 " االن  نه؟ " 

  اوه ، خدای...بهم زل زد  ، چشماش گشاد بودن بعد آروم سرش رو منفی تکون داد. 
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 " اوه کریستین "

ت تاثیر قرار گرفتم . پسر گمشده ی من. خودم رو در آغوشش ی که منو احاطه کردن تحتاز احساسا

انداختم ، صورتش ، گردنش ، گلوش ، سینه اش ، رد های کوچیک زخم هاش رو بوسیدم. ناله کرد و 

عت خودش ، باهام یکبار دیگه منو به آغوشش کشید و مشتاقانه بوسیدم. و خیلی آروم ، مهربانانه ، با سر  

 عشق بازی کرد.    

 

 

 

 

 " آنا تایسون1 ، موفق و پیروز فراتر از حد توان !! " 

تم و کیت در کنار ه بخورم برام کف زد. کنار میا نشسایتان در حالی که وارد آشپزخونه میشدم تا صبحان

ایستاده بود. کریستین اینجا نبود. خانم بنتلی پختن وافل بود در حال بار آشپرخونه زمانی که خانم بنتلی 

 لبخند زد :

 " صبح بخیر خانم گری ، برای صبحانه چی دوست دارین ؟ " 

 " صبح بخیر. هر چیزی ، ممنونم. کریستین کجاست ؟ " 

 " بیرون "

نم کیت با سرش به حیاط پشتی اشاره کرد. به سمت پنجره رفتم تا بتونم به حیاط و کوهای فراتر از او

 ببینم. 

                                                             
مایک تایسون ، مشت زن بازنشسته آمریکایی ، جوانترین قهرمان بوکس حرفه ای سنگین وزن و یکی از مشهورترین شخصیت های ورزشی  1

 دنیاست.
 ایتان آنا رو کنایه وار بابت اتفاق دیشب اینطور خطاب کرد
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فوتی در صحبت عمیقی با  20هوا صافه ، یه روز تابستونی آبی ، و همسر زیبام در فاصله ای تقریبا 

 فردی بود. میا از پشت میز بار صبحانه بلند گفت :

 " اون آقای بنتلی هست که داره باهاش حرف میزنه " 

ه توزانه به ایتان نگاه ند. کیبه سمت میا چرخیدم تا ببینمش، توسط لحن اوقات تلخش حواسم پرت ش

یکبار دیگه با خودم فکر کردم که چی بین اونا میگذره. اخم کرده و دوباره توجهم اوه عزیزم! میکرد. 

ده ، چشماش تیره و الغر رو به سمت شوهرم و آقای بنتلی برگردوندم. همسر خانم بنتلی موهاش سفی

تنش کرده. کریستین هم شلوار جین مشکی و تی ، شلوار کار و تی شرت آتش نشانی آسپن رو  اندامه

شرت تنش بود. در حالی که اون دو مرد آهسته بروی چمن ها به سمت خونه قدم میزدن در گفتمانشون 

غرق بودن، کریستین همینجوری پایین خم شد ،و یه چیزی که شبیه چوب نی بود که خراب به نظر 

برداشت. مکث کرد ، حواس پرت اون ترکه نی رو در  میرسید و یا دور انداخته شده بود رو از باغچه

 فاصله گرفت ، انگار که با دقت سبک سنگینش کنه و بعد با حرکتی سریع در هوا یکبار ضربه زد . 

 اوه ....

ه نه. اونا به صحبتشون ادامه دادن ، به خویز عجیبی در رفتار کریستین ندیدآقای بنتلی به نظر میرسید چ 

و دوباره اون حرکت رو انجام داد . سر ترکه این سری یستین یکبار دیگه مکث کرد نزدیکتر شدن ، کر

به زمین برخورد کرد. کریستین سرش رو بلند کرد ، منو دید که پشت پنجره ایستادم . یکدفعه احساس 

جاسوسی مچم گرفته شده. ثابت شد . خجالت زده براش دست تکون دادم و بعد چرخیدم  نکردم که در حی

ه سمت میز بار صبحانه رفتم. و ب  

 کیت پرسید :

 " چی کار میکردی؟ " 

 " فقط کریستین رو نگاه میکردم " 

بینیش خارج کرد : هوا رو استهزا آمیز از  

 " ناجور عاشق شدی ها " 

 جواب دادم :
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 " و تو نه . اوه ما به زودی جاری میشیم؟؟؟ " 

رو که از ترکه استفاده میکنه در ذهنم دفن کنم.  نیشم باز شد و سعی کردم تصویر دلهره آور کریستین

 وقتی که کیت از جاش بلند شد و بغلم کرد یکه خوردم. بلند اعالم کرد :

 " جاری!! " 

 و سخت بود که با لذت و شادی اون ناراحت بمونی. 

 

 

 

 

 " هی خوابالو " 

 کریستین بیدارم کرد  :

 " میخوایم که فرود بیایم. کمربندت رو ببند " 

دنبال کمربند گشتم ولی کریستین برام پیداش کرد و بست. پیشونیم رو قبل  کورمال کورمال و بی حواس

به شونه اش تکیه دادم و چشمام رو بستم. از اینکه دوباره به صندلیش تکیه بده بوسید. دوباره سرم رو   

حسابی خسته کرده بود. یه پیاده روی طوالنی ناخوشایند و یه نهار پیک نیکی بروی کوه شکوهمند منو 

در سکوت میگذشت... حتی میا. کل روز به نظر افسرده میومد. در عجبم که  نباقی جشن و سرورمو

مبارزه اش با ایتان چطور پیش میره. حتی نمیدونم که اونا دیشب کجا خوابیدن. نگاهش نگاهم رو شکار 

ینی زد و دوباره به کتابش برگشت. از خم لبخند کوتاه غمگزدم. در پاس -حالت خوبه –کرد و بهش لبخند 

میخوندش ،سود و زیر مژه هام به کریستین نگاه کردم. بروی قرار داد یا همچین چیزی کار میکرد ، 

 زیانش رو بررسی میکرد. ولی به نظر ریلکس و راحته. ایلیوت آروم در کنار کیت خروپف میکرد. 

ن اون از کیت ورد جیا سوال بپرسم ولی جدا کردممیخوام که ایلیوت رو کناری گیر بیارم و ازش در 

رسه ، که این آزار دهنده ست ، ولی بهش فشار نیاوردم. ما کریستین اونقدر مشتاق نبود تا بپ غیر ممکنه.
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زانو کیت گذاشته بود. کیت درخشان خیلی اوقات خوشی داشتیم. ایلیوت انحصار گرانه دستش رو بروی 

وز بعد از ظهر بود که اون در مورد ایلیوت مطمئن نبود. کریستین چی و سرحال دیده میشد و همین دیر

صداش کرد؟؟ لیلیوت؟؟ شاید این یه اسم خودمونی تو خانواده اش هست. شیرین بود ، بهتر از اسم 

 مرتیکه هرزه ست1. 

یکدفعه ایلیوت چشماش رو باز کرد و مستقیما به من خیره شد. قرمز شدم که نگاهم رو شکار کرد. 

یشش باز شد. اذیتم کرد :ن  

 " من قطعا عاشق قرمز شدن توام آنا " 

راضی و خشنودی زد.  و قوس داد. کیت بهم لبخند از خود خودشو کش  

دیک شدنمون رو به فرودگاه سی تک اعالم کرد و کریستین دستم رو گرفت. کمک خلبان بایلی نز  

 

 

 

ریستین پرسید :وقتی که در ماشین آاودی به سمت آسکاال بر میگشتیم ک  

 " تعطیالت آخر هفته ات چطور بود خانم گری؟ " 

 تیلور و رایان در جلو نشسته بودن. لبخند زدم :

 " خوب بود، ممنونم " 

 یکدفعه احساس خجالت کردم .

 " میتونی هر زمان که بخوای بریم. هر کسی رو هم که دوست داری ببریم " 

 " بهتره ری رو ببریم. اون ماهیگیری رو دوست داره " 

 " ایده خوبیه " 

                                                             
 لقبی که خود آنا قبال خطابش کرده بود بخاطر جریان جیا 1
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 پرسیدم :

 " برای تو چطور بود ؟ " 

 بعد از چند لحظه گفت :

 " خوب " 

 فکر کنم از سوالم سورپرایز شده بود. ادامه داد :

 " واقعا خوب " 

 " به نظر ریلکس شده میای" 

 شونه اش رو باال انداخت :

جات امنه "  " میدونستم که  

 اخم کردم :

" کریستین ، من در بیشتر مواقع جام امنه. قبال هم بهت گفتم اگر با این سطح از آشفتگی و اضطراب 

سالگی زانو میزنی. و من میخوام با تو بزرگ و پیر بشم "  40پیش بری در سن   

بهش میزنم بشه. به نرمی تونه متوجه حرفی که من جوری نگاه میکرد انگار که نمی دستش رو گرفتم. به

 بند انگشتام رو بوسید و موضوع رو عوض کرد :

 " دستت چطوره ؟ " 

 " بهتره . ممنونم " 

 لبخند زد :

 " خیلی خوب خانم گری. آماده ای که با جیا دوباره روبرو بشی ؟ " 

صحبت کنیم.  ش کرده بودم که قراره اونو امشب ببینیم و در مورد طرح های نهاییتی.... فرامواوه لعن

 چشم غره رفتم. ریشخند زدم :

رسش خارج کنم. در جای امن نگه ات دارم " رو از دست " شاید بهتر باشه تو  
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 کریستین بهم خندید :

 " از من محافظت کنی؟ " 

 زمزمه کردم :

 " مثل همیشه آقای گری. از تمام شکارگر های سکسی " 

 

 

 

مسواک زدن بود. فردا به زندگی واقعی برمیگردیم.... به وقتی که داخل تخت میخزیدم کریستین در حال 

سر کار ، عکاس ها ، و به جک در بازداشگاه ولی با احتمال اینکه همدستی در بیرون داشته باشه. 

هوووم.... کریستین در موردش سر بسته توضیح داده بود. اون میدونه ؟؟ و اگر میدونه به من میگه ؟؟ آه 

ای چنین آخر هفته عالی و فوق العاده ت از کریستین مثل دندون کشیدنه ، و ما کشیدم. استخراج اطالعا

از بین ببرم ؟؟  احساس خوب رو توسط تخلیه اطالعات کردنشداشتیم. میخوام که این   

این بسیار تازگی داشت که اونو خارج از مدل همیشگی اش ببینی، خارج از آپارتمانش ، ریلکس و شاد با 

نشینی ین آپارتمان با تمام خاطرات و همخودم مبهم فکر کردم شاید بخاطر بودنمون در اخانواده اش. با 

هایی که داشته اونو اینطور بهم میریزه. شاید بهتر باشه که جابجا بشیم.  هوا رو استهزا آمیز از بینیم 

ست و در ی هما یه خونه ی بسیار عظیم که در کنار خط ساحل ما داریم جابجا میشیم. بیرون فرستادم. 

های جیا تموم و تثبیت شده و تیم ایلیوت هفته دیگه ساختن کار رو داریم. طراحی  حال بازسازی هست،

شروع میکنن. از یادآوردی چهره شوکه شده جیا وقتی که بهش گفتم اونو در آسپن دیدم تو گلو خندیدم. 

در تنهایی به کار طراحی ها مشخص شد که تصادفی بوده. اون در خونه تعطیالتی خودشون برای اینکه 

ه بودم که اون در ر اونجا گذرونده. برای لحظات وحشتناکی من با خودم فکر کرددتی رو دبرسه م

دی ندارم. وز به جیا اعتمانمن هرسه که اینطور نبوده. ولی بازم ولی به نظر می انتخاب حلقه سهم داشته

فظ سری فاصله اش رو با کریستین ح ناز زبون ایلیوت هم بشنوم. حداقل جیا ایمیخوام همین داستان رو 

 کرد. 
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درجه ای .... سیاتل  180انداز  ای این منظره تنگ میشه. یه چشمه آسمون شب نگاه کردم. من دلم برب

پایین پاهامون ، پر از احتماالت ، و با این حال جدا از واقعیت ، قرار داره. شاید این مشکل  در

 شکر از تبعید خود تحمیلی اش!با ت ه.... اون خیلی از زندگی واقعی به مدت طوالنی دور بوده ،نکریستی

ولی با بودن خانواد اش در کنارش ، اون کمتر کنترل گر ، کمتر مضطرب ... آزاد تر ، خوشحال تر 

بود. در عجبم که نظر دکتر فلن در مورد تمام اینا چیه. گندش بزنن! شاید جواب همینه. شاید اون به 

طرف تکون دادم.... ما خیلی جوونیم. زیادی برای  خانواده خودش نیاز داره. تکذیب کننده سرم رو به دو

تموم اینا جدید و تازه ایم. کریستین با قدم های بلند وارد اتاق شد ، مثل همیشه پر جبروت و زیبا ولی 

 عمیقا در فکر دیده میشد. 

 پرسیدم :

 " همه چی خوبه ؟ " 

گفتم :حواس پرت وقتی که وارد تخت میشد، سرش رو مثبت تکون داد. زیر لب   

 " من مشتاق برگشتن به زندگی واقعی نیستم " 

 " نیستی؟ " 

 سرم رو منفی تکون دادم و صورت دوست داشتنی اش رو نوازش کردم :

 " من آخر هفته فوق العاده ای داشتم ، ممنونم " 

 نرم لبخند زد . زیر لب گفت :

 " تو واقعیت منی آنا " 

 و بوسیدم. 

 " دلت براش تنگ شده ؟ " 

شده پرسید : گیج  

 " برای چی؟؟ " 

 شرمنده زمزمه کردم :
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 " میدونی، ترکه .... و این طور چیزا " 

اون میخواد با این حرف به کجا  – اهِ نگ بهم خیره موند، نگاهش خنثی بود. بعد شک از چهره اش گذشت،

بهم انداخت.  –برسه   

، نشده " " نه آناستازیا  

رو نوازش کرد .م بود. گونه ام صداش یکنواخت و آرو  

" دکتر فلن زمانی که تو ترکم کردی یه چیزی بهم گفت، چیزی که باهام مونده. اون گفت من نمیتونستم 

 اگر تو اینقدر راغب نمیبودی به اون روش بمونم. این یه افشاگری بود " 

 مکث و اخم کرد :

برام بوده. "" من هیچ راه دیگه ای رو نمیشناختم آنا. االن میشناسم. این یه آموزش   

 تمسخر آمیز گفتم :

 " من ، به تو آموزش دادم ؟؟؟! " 

 چشماش نرم شدن . پرسید :

 " تو دلت تنگ شده ؟ " 

 اوه !

" من نمیخوام که تو بهم صدمه بزنی ولی دوست دارم که بازی کنم کریستین. اینو میدونی. اگر دلت 

 خواست کاری انجام بدی ...... " 

و بهش زل زدم. تم شونه ام رو باال انداخ  

 " کاری؟؟؟ " 

 " میدونی، با تازیانه یا تمسه چرمی.... " 

 ساکت و قرمز شدم. ابروش رو سورپرایز شده باال انداخت :
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" خب..... ببینم چی میشه. در حال حاضر من دلم میخواد یه وانیالی از مد افتاده قدیمی خوب داشته 

 باشم" 

و یکبار دیگه بوسیدم. شصت دستش بروی لب پایینم کشیده شد   

 

 

 

 

_____________________ 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : صبح بخیر

9:14     2011،آگست،29تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 آقای گری

 فقط میخواستم بهت بگم که عاشقتم .

 همش همینه. 

 دوستدار همیشگی تو 

X   آ 

 

 آناستازیا گری
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 مامور ویراستار اِس آی پی 

________________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : بر طرف شدن افسردگی روز دوشنبه

9:18      2011،آگست،29تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

از زنت ) حاال چه گمراه شده چه نه ( در روز دوشنبه صبح بشنوی. چه کلمات خشنود کننده ای   

ا همین احساس رو به تو دارم. بزار مطمئنت کنم که منم دقیق  

 برای شام امشب متاسفم. امیدوارم که خیلی برات کسل کننده نباشه.

X 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

___________________________ 

 

رفتم ... آدمای پر فیس و افاده  اوه آره ... جشن شام مشارکت سازمان کشتی سازی آمریکایی. چشم غره

 ی بیشتر. کریستین واقعا منو به مراسم های محسور و میخکوب کننده میبره. 
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______________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : کشتی هایی که در شب از هم میگذرن1

9:26    2011،آگست،29تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 آقای گری عزیز

انگیز کردن این شام فکر کنی.  مطمئنم که تو میتونی به راهی برای هیجان  

 دوستدار منتظر تو 

X خانم گ    

 

( گریی آناستازیا ) گمراه نشده   

 مامور ویراستار اِس آی پی

__________________________ 

 

از طرف: کریستین گری   

                                                             
این یه اصطاحه، به معنی این که فردی رو از نزدیک و در مدت زمان کوتاهی مالقات کنی و بعد از هم جدا بشید و هیچ وقت دیگه اونو نبینی.  1

 آنا مالقات افراد امشب رو اینطور توصیف کرده
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طعم و ادویه زندگی  ،موضوع : تنوع  

9:35     2011،آگست،29تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

 چند تا ایده دارم....

X 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری و االن عجول و کم صبر برای شام امشب

_______________________ 

 

شکمم منقبض شدن . هوووم.... در عجبم که چه فکری تو سرش داره. هانا به در تقه  تمامی عضالت در

 ای زد ، افکارم رو قطع کرد. 

نامه این هفته رو چک کنیم آنا؟ " " آماده ای که بر  

 " حتما . بیا بشین " 

 لبخند زدم ، تعادلم رو بدست آوردم ، و برنامه ایمیلم رو بستم .

رو جابجا کنم. آقای فاکس هفته دیگه و دکتر... " ت" من مجبور شدم که چندتا قرار مالقات  

ست که باال پیشش برم. تلفن روی میزم زنگ خورد و حرفش رو قطع کرد. روچ هست. ازم خوا  

دقیقا دیگه انجامش بدیم؟ "  20" میتونیم   
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 " البته " 

 

 

 

 

_________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

...موضوع : دیشب  

9:24     2011، اگست ،30تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 جالب .... بود. 

 کی فکرشو میکرد شام ساالنه کشتی سازی آمریکا بتونه اینقدر تحریک آمیز باشه؟؟ 

نمیکنی.  ممثل همیشه خانم گری تو هیچ وقت ناامید  

 دوستت دارم

X 

 

 کریستین گری

 مدیر عامِل در حیرِت شرکت هولدینگ گری
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___________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

توپم...موضوع : عاشق بازی خوب با   

9:33     2011،آگست ،30تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 آقای گری عزیز

 من دلم برای اون توپ ها تنگ شده بود. 

 تو هیچ وقت ناامیدم نمیکنی.

 تمامش همینه.

X  خانم گری 

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

____________________________ 

 

دست کریستین.... دهنش. اروتیکم رو از دیشب مختل کرد.هانا به در زد ، افکار   

 " بیا تو " 
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" آنا، منشی آقای روچ االن زنگ زد. میخواد یه جلسه امروز صبح ترتیب بده. به این معناست که من 

 مجبورم دوباره بعضی از قرار مالقات ها رو عوض کنم. این مشکلی نیست"

  زبونش..... 

ا. آره " " حتم  

سعی میکردم افکار افسار گسیخته ام رو متوقف کنم. لبخند پت و پهنی زد و از دفتر خارج شد... منو با 

 افکار و خاطرات شیرین دیشبم تنها گذاشت. 

 

 

 

 

___________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع : هاید 

15:24    2011، سپتامبر ، 1تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

اآناستازی  

محض اطالعت هاید به قید وثیقه آزاد شده و در انتظار جلسه محاکمه ست. اون به جرم قصد آدم ربایی و 

 آتش سوزی عمدی گناهکار اعالم شده. هنوز تاریخی برای محاکمه مشخص نشده. 
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 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

__________________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : هاید

15:53     2011،سپتامبر،1تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 این خبر خوبیه.

 این به این معناست که میشه گروه امنیتی رو کم کرد؟ 

 من واقعا دوست ندارم با پریسکات چشم تو چشم بشم.

X آنا      

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

______________________ 

 

کریستین گری از طرف :  

 موضوع : هاید
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15:59     2011، سپتامبر ،1تاریخ :   

ناستازیا گریبه : آ  

 

 نه. گروه امنیتی باقی میمونه. بحثی نیست.

 چه مشکلی با پریسکات هست؟؟ اگر از اون خوشت نمیاد میتونیم جایگزینش کنیم. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

_________________________  

 به ایمیل مبتکرانه و سلطه گرانه اش با ترشرویی نگاه کردم. پریسکات اونقدرا هم بد نیست.

_______________________ 

 

ناستازیا گریاز طرف : آ  

 موضوع : اعصابت رو آروم کن!

16:03     2011،سپتامبر ،1تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 من فقط پرسیدم ) چشم غره رفتن ( . و در مورد پریسکات فکر خواهم کرد. 

 اون دست منقبض شده ات رو آروم کن ! 

X آنا      
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 آناستازیا گری 

 مامور ویراستار اِس آی پی

________________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : وسوسه ام نکن 

16:11     2011، سپتامبر، 1تاریخ :   

 به: آناستازیا گری

 

میتونم بهت اطمینان ببخشم که موهای من کامال محکم سرجاشون چسبیدن1 ... این به شخصیت خوب تو 

 در گذشته به اندازه کافی اثبات شده. 

 کف دستم ، در هر صورت ، منقبضه. 

 شاید یه کاری براش امشب انجام بدم. 

X 

 

 کریستین گری

هولدینگ گریشرکت  ی مدیر عامل هنوز کچل نشده  

___________________________ 

                                                             
در ایمیل قبل که آنا گفت اعصابت رو آروم کن از اصطالحی استفاده کرد که به صورت لغوی میگه موهاتو بزار سر جاشون بمونن یعنی نکن  1
 موهاتو ، اصطالحه . 
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 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : به خود لولیدن 

16:20     2011،سپتامبر ،1تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 قولت قوله...

حاال دیگه دست از اذیت کردنم بردار ، من دارم سعی میکنم که کار کنم. با یک نویسنده مالقات فی 

 البداهه ای دارم. سعی میکنم که توسط فکر کردن به تو در طی جلسه حواسم پرت نشه. 

X آ       

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

__________________________ 
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_____________________  

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : قایقرانی ، پرواز کردن و در باسنی زدن 

9:18     2011، سپتامبر ،5تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 شوهر

 تو قطعا میدونی که چطور به یه دختر اوقات خوشی رو نشون بدی. 

چنین تعطیلت آخر هفته ای رو با چنین طرز رفتاری دارم.  من البته  دیگه انتظار  

 داری منو لوس میکنی. دوستت دارم.

 همسرت 

XOX 

 

 آناستازیا گری

 ماماور ویراستار اِس آی پی 

______________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : ماموریت زندگی من... 
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9:25        2011،سپتامبر ،5تاریخ :   

ستازیا گریبه :آنا  

 

لوس کردن تو هست خانم گری.   

بخاطر اینکه عاشقتم.  ،و در امنیت نگه داشتنت  

 

 کریستین گری

شرکت هولدینگ گری ی مدیر عامل از دست رفته  

________________________ 

 

 اوه خدای..... میتونه بیشتر از این رمانتیک باشه؟؟ 

__________________________ 

 

آناستازیا گریاز طرف :   

 موضوع : مامورت زندگی من...

9:33     2011،سپتامبر ،5تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 اینه که بزارم این کارو بکنی بخاطر اینکه منم عاشقتم. 

 حاال دیگه اینقدر نامرد نباش.
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 داری اشکم رو در میاری. 

 

 آناستازیا گری

پی مامور ویراستار هم اندازه از دست رفته اِس آی  

____________________________ 

 

 

 

سپتامبر .... تولدم .... باقی مونده. میدونم که  10تا  روز 5فقط روز بعد ، به تقویم روی میزم زل زدم. 

قراره به خونه جدیدی که میخوایم زندگی کنیم بریم تا ببینیم ایلیوت و تیمش چطور کارو پیش بردن. 

نا به در تقه ای زد .اه ای داره ؟؟ از فکرش لبخند زدم . هرنامه دیگ.. در عجبم که کریستین بهووووم..  

 " بیا تو " 

هانا گفت : عجیبه...پریسکات در نزدیکی در پرسه میزد.   

 " سالم آنا، خانم لیال ویلیامز اینجاست تا تو رو ببینه . میگه که شخصیه " 

 " لیال ویلیامز؟ من فردی رو به ..... "

هانا از دیدن چهره من گشاد شدن.  شمایدهنم خشک شد ، و چ  

لعنتی. اون چی میخواد ؟؟؟ لیال ؟؟؟    
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«فصل شانزدهم »   

 

 

 

 هانا هشیار شده از دیدن چهره من پرسید:

 " میخوای بفرستمش بره ؟ "

 " اممم، نه . کجاست ؟ " 

 " تو پذیرش . تنها نیست. همراه یه خانم دیگه ست " 

هانا اضافه کرد : اوه!  

 " و خانم پریسکات میخواد باهات حرف بزنه " 

 قطعا میخواد... 

 " بفرستش داخل " 

زیر چهره و رفتار حرفه ایش خشمگینه. وارد دفتر شد. در ماموریته ،  هانا کنار ایستاد و پریسکات  

 " چند لحظه به ما وقت بده هانا . پریسکات ، بشین  " 

اشت. هانا در رو بست ، منو پریسکات رو تنها گذ  

ممنوعه برای مالقات قرار داره " ری ، لیال ویلیامز در لیست افراد" خانم گ  

 " چی؟؟ " 

 من یه لیست افراد ممنوعه دارم؟؟؟

ی که باید حواسمون جمع باشه. تیلور و ولچ کامال صریحا در مورد اینکه اجازه ندم با " در لیست افراد

 شما ارتباطی داشته باشن توضیح دادن " 
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دم ، متوجه نمیشم :اخم کر  

 " اون خطرناکه ؟ " 

 " نمیدونم خانم " 

 " پس چرا من میدونم که اون اینجاست؟ " 

 پریسکات آب دهنش رو قورت داد و لحظاتی خجالت زده دیده شد  :

 " من سرویس بهداشتی بودم. اون داخل اومده ، مستقیما با کلر حرف زده و کلر هانا رو صدا کرده " 

 " اوه متوجه ام " 

 فهمیدم که حتی پریسکات هم به دستشویی رفتن نیاز داره  و خندیدم :

 " اوه عزیزم " 

 " بله خانم " 

و شکاف  کنده ای زد و این اولین باره که من بروی چهره آهنینش ترمشر پت و پهن پریسکات لبخند

 میبینم. اون لبخند دوست داشتینی داره . گفت :

 " من نیازه که با کلر در مورد این مسئله دوباره صحبت کنم " 

 لحن صداش ناخوشایند بود. 

 " قطعا. تیلور میدونه اینجاست؟ " 

م که پریسکات به کریستین چیزی نگفته باشه. ارمیدواانگشتام رو ناخودآگاه ضربدری قالب کردم ،   

 " من براش پیام کوتاهی گذاشتم " 

  اوه ..

زمان کوتاهی برام مونده . دوست دارم بدونم اون چی میخواد "  " پس من فقط  

 پریسکات چند لحظه بهم زل زد :
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 " من مجبورم ضد این رو بهتون پیشنهاد کنم خانم "

 " اون برای دلیلی به دیدن من اومده " 

 " من وظیفه دارم که اونو دور نگه دارم " 

 صداش نرم و تسلیم شده بود. 

نوم که چی میخواد بگه " " واقعا میخوام بش  

ه عمیقش رو سرکوب شو داشتم بهش وارد کرد. پریسکات آصدام فشار بیشتری نسبت به چیزی که قصد

 کرد :

 " میخوام که جفتشون رو بازرسی کنم " 

 " باشه.  میتونی انجامش بدی؟ " 

" من اینجام تا از شما مراقبت کنم پس بله ، میتونم . همچنین میخوام که در زمانی که باهاش حرف 

 میزنید پیشتون باشم " 

 " باشه " 

مالقات کردم اون مسلح بود.  رو لیال میدم. در ضمن دفعه آخری که من من این امتیاز رو بهش  

 " پس برو " 

 پریسکات بلند شد . بلند گفتم :

" " هانا   

 هانا در رو سریعا باز کرد . باید بیرون در حال پرسه زدن بوده باشه. 

؟ " " میشه لطفا چک کنی ببینی اتاق مخصوص جلسه خالیه  

 " این کارو کردم و مشکلی نداره " 

 " پریسکات ، میشه اونارو اونجا بازرسی کنی؟ در یک مکان خصوصی؟ " 

 " بله خانم "
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ویلیامز و هر کسی که باهاش هست اتاق جلسه رو نشون هانا، به لیال  نجام.دقیقه دیگه او 5من پس " 

" بده  

 " حتما  " 

 هانا نگاه مضطربی از پریسکات به سمت من انداخت :

هست ولی اون سر شهره "  4" مالقات کننده بعدیت رو کنسل کنم ؟  ساعت   

 زیر لب حواس پرت گفتم : 

 " آره " 

د و رفت. هانا سرش رو پایین تکون دا  

لیال چی میخواد؟ فکر نمیکنم که برای آسیب زدن اینجا اومده باشه. اون در گذشته زمانی که فرصتش رو 

ذهن ناخودآگاهم لباشو بهم فشرد ، پاهاش رو محکم روی کریستین دیوونه میشه. داشت این کارو نکرده. 

کارو بکنم. یه ایمیل سریع براش  هم انداخت و سرش رو مثبت تکون داد. نیازه که بهش بگم میخوام این

اتی احساس شدید پشیمونی داشتم. ما از زمان آسپن مکث کردم ، ساعت رو چک کردم. لحظ نوشتم ، بعد

 روازی خوبی داشتیم.  دکمه ارسال رو زدم. 

_______________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : مالقات کننده ها 

15:27    1201، سپتامبر، 6تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 کریستین
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 لیال اینجاست تا منو ببینه. با پریسکات میبینمش.

 از مهارت جدید تازه آموخته شده ی سیلی زدنم با دست االن خوب شده ام اگر نیاز بود استفاده میکنم. 

 سعی کن، و جدا منظورم اینه که سعی کن  ، که نگران نشی. 

 من یه دختر بزرگم. 

که صحبتم باهاش تموم شد بهت زنگ میزنم.وقتی   

X آ       

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی 

 

سریعا بلک بریم رو در کشو میزم قایم کردم. بلند شدم ، دامن طوسی چسبم رو بروی لگنم درست کردم ، 

گونه هام رو ویشگون گرفتم که رنگ بگیرن و دکمه باالی بلوز خاکستری ام رو باز کردم. باشه ، من 

عشق »شده رو ببینم. آهنگ طرد  بدنامِ عمیق ، از دفتر خارج شدم تا لیالی آماده ام. بعد از گرفتن یه نفس 

زمزمه کنان از داخل کشو میزم پخش شد. « تو پادشاهه   

از بهتر..... اون خیلی جذابه. سرخی بروی گونه هاش هست ، و چشم  لیال خیلی بهتر دیده میشد. فراتر

 های قهوه ایش براق اند و موهاش تمیز و درخشان دیده میشن. بلوز صورتی کمرنگ و شلوار سفید تنشه.

وقتی که وارد شدم سریعا ایستاد ، همچنین دوستش... یه زن جوون مو تیره دیگه با چشم های قهوه ای 

 روشن ، به رنگ براندی. پریسکات در گوشه ای از اتاق چرخ میزد ، نگاهش رو از لیال نمیگرفت. 

 " خانم گری ، خیلی ممنونم که اومدید منو ببینید " 

  صدای لیال آروم ولی واضح بود.

 " امم.... بابت حراست متاسفم " 

م اشاره کردم .اینو گفتم بخاطر اینکه نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم تا بگم. به سمت پریسکات با سر  
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 " ایشون دوست منه، سوسی "

 " سالم " 

اوه نه ! یکی دیگه!!سرم رو پایین براش تکون دادم . شبیه لیالست. شبیه منه.   

منو خونده باشه گفت : لیال انگار که ذهن  

 " آره . سوسی هم آقای گری رو میشناسه " 

 من االن چی باید بگم ؟؟؟ بهش لبخند مودبانه ای زدم. زیر لب گفتم :

 " بشینید لطفا "

 تقه ای به در زده شد . هاناست. اشاره کردم تا بیاد داخل ، کامال میدونستم که چرا اومده . 

آقای گری پشت خط هستن "  " متاسفم که مزاحم شدم . آنا،  

 " بهش بگو مشغولم " 

 ترسیده گفت :

 " اون بسیار ُمصر هست " 

 " مطمئنم همینطوره. میشه ازش عذرخواهی کنی و بگی من خودم بهش به زودی تماس میگیرم " 

 هانا تردید کرد. 

 " لطفا هانا "

م. دبرگردون نابلم نشسته بودشد. توجهم رو به خانمهایی که مق سرش رو مثبت تکون داد و از اتاق خارج

 جفتشون بهم حیرت زده خیره بودن . معذب کننده ست. پرسیدم :

 " چی کار میتونم براتون بکنم ؟ " 

 سوسی گفت :

 " میدونم این یکجورایی عجیبه ولی منم میخواستم که تو رو ببینم. زنی رو که تونسته کریستین رو ... " 
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خوام اینو بشنوم. گفتم :یمساکت کردم. ن اونو در وسط حرفشتم رو بلند کردم، دس  

 " امم... متوجه حرفت هستم " 

 با نیش باز گفت :

 " ما خودمون رو کالب فرمان بردار خطاب میکنیم " 

 چشماش از شادی میدرخشیدن. 

 اوه خدای من...

ن سرگرم و رنگ پریده شده بود. سوسی به یال هینی کشید و به سوسی حیرت زده  نگاه کرد ، همزمال

 خودش لرزید ، فکر کنم که لیال در زیر میز بهش لگد زد. 

من االن چی بگم ؟؟ مضطرب به پریسکات نگاه کردم ، کسی که خنثی مونده بود و نگاهش رو از لیال بر 

ایستاد:بعد سرش رو پایین تکون داد و  ،نمیداشت. سوسی به نظر خودشو پیدا کرد . قرمز شد  

 " من در پذیرش منتظر میمونم. این نمایش لولو ست " 

 میتونم بگم که شرمنده بود.

 لولو؟؟؟

 از لیال پرسید :

 " مشکلی نداری؟ " 

لبخند بزرگ و باز و بی غل و غش زد و از اتاق خارج شد.  به من یهاونم با لبخند نگاش کرد. سوسی   

شرح و بسطش بدم. پریسکات تلفنش رو از خیلی ام بخو این فکری نیست که  سوسی و کریستین....

 جیبش در آورد و پاسخ داد. نشنیدم که زنگ بخوره. گفت :

 " آقای گری " 

 منو لیال چرخیدم و بهش نگاه کردیم. پریسکات چشماش رو انگار که درد داره بست. گفت :

 " بله آقا " 
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ر لب گفتم :به جلو قدم برداشت و تلفن رو بهم داد. چشم غره رفتم. زی  

 " کریستین " 

بلند سریعا از اتاق خارج شدم. داد زد : یسعی میکردم که کالفگی ام رو کنترل کنم. ایستادم و با گام های  

 " تو لعنتی داری چه بازی میکنی؟؟ " 

 داشت از عصبانیت قل قل میکرد. 

 " سر من داد نکش " 

 این سری بلند تر داد زد :

" منظورت چیه سرت داد نکشم ؟؟؟  من یه دستور عمل کامال مشخص دادم و تو دوباره تماما اونو زیر 

 پا گذاشتی!  لعنتی، آنا، من به شدت عصبانی ام " 

 " وقتی که آروم تر شدی در موردش حرف میزنیم " 

 هیس وار گفت :

 " حق نداری گوشی رو روی من قطع کنی " 

 " خداحافظ کریستین " 

تباط رو قطع و تلفن پریسکات رو خاموش کردم. ار  

و من زمان زیادی رو با لیال ندارم.  نفس عمیق گرفتم ، به داخل اتاق جلسه برگشتم. لیال  گندش بزنن. 

تظر منو نگاه میکردن. گوشی پریسکات رو بهش پس دادم. در حالی که در مقابل لیال پریسکات من

 میشستم پرسیدم : 

 " کجا بودیم؟؟ " 

میخوام این بهش بگم ولی فکر  جمع میکنم.  چشماش کمی گشاد شدن. بله . ظاهرا من کریستین رو

کرد . آروم گفت :مضطربانه با انتهای مو اش بازی لیال نمیکنم که بخواد اینو بشنوه.   

 " اول اینکه میخواستم معذرت بخوام " 
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 اوه...

ینه . سریعا گفت :سورپرایز شده ام رو بب ی سرش رو بلند کرد تا چهره  

ماشین و خونه ات " بخاطر " بله و میخواستم تشکر کنم که منو متهم و مجرم نکردی. میدونی....   

 زیر لب گیج گفتم :

 " میدونم که تو ....اممم، خوب نبودی " 

 توقع عذر خواهی نداشتم. 

 " نه ، نبودم " 

 نرم پرسیدم :

 " االن بهتری؟ " 

 " خیلی. ممنونم " 

 " دکترت میدونه که اینجایی؟ " 

شد :میچهره اش گناهکار دیده  اوه...سرش رو منفی تکون داد .   

و میبردم و " میدونم که باید بعدا با عواقب این کارم مواجه بشم ولی باید یک سری چیز ها رو می اومدم 

آقای گری رو ببینم "  و ....میخواستم که سوسی ، تو   

ینی؟؟ " " میخوای کریستین رو بب  

  این دلیل هست که اون اینجاست...شکمم سقوط آزاد کرد. 

"  از تو بپرسم که مشکلی با این کار نداریتم " بله. میخواس  

کپ کرده نگاش میکردم  و میخوام بهش بگم که این کار مشکل داره. من نمیخوام که اون  گندش بزنن!!

نزدیک شوهرم بشه. چرا اینجاست؟؟؟ تا مخالفت منو ارزیابی کنه ؟؟ تا منو آشفته کنه ؟؟؟ یا شاید اون به 

 این کار به عنوان یه خاتمه نیاز داره؟؟ کالفه شده تقال کردم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 551  
 

من نیست . به عهده کریستینه . نیازه که از خودش بپرسی . اون به اجازه من نیازی  " لیال ، این به عهده

 نداره . اون یه مرد بالغه.... اغلب مواقع " 

نگاه کرد ، بعد نرم خندید،  ،باشه به من لحظاتی کپ کرده انگار که از واکنش من سورپرایز شده

کرد. آروم گفت :انگشتش  ای مو اش رو شروع به پیچوندن دورمضطرب انته  

 " اون مرتبا تمام درخواست های منو برای مالقاتش رد میکنه " 

از چیزی که فکرشو میکنم تو دردسر افتادم. نرم پرسیدم : ترمن فرا اوه لعنتی...  

 " چرا اینقدر برات مهمه که ببینیش؟ " 

وسیدم. اینو میدونم " ر اون نبود میپر مجموعه زندان وار کثیف روانپزشکی اگ" ازش تشکر کنم. من د  

 به پایین نگاه کرد و انگشتش رو در لبه میز کشید :

دکتر فلن، ... "  -" من از یه اختالل روانپریشی جدی رنج میبردم و بدون آقای گری و جان   

یکبار دیگه من  انداخت و یکبار دیگه بهم زل زد ، چهره اش پر از قدر شناسی بود.  شونه اش رو باال

اومد. توقع داره که چی بگم ؟؟ قطعا اون باید این حرفها رو به کریستین بگه نه من.زبونم بند   

 " و برای مدرسه هنر. نمیتونم به اندازه کافی و شایسته ازش تشکر کنم " 

کریستین واقعا هزینه کالس هاشو پرداخت میکنه. بی احساس باقی موندم ، دودالنه  میدونستم !! 

بود ، بررسی که شک من رو در مورد بخشندگی کریستین تائید کرده  ،زناحساسام رو در مورد این 

خودم ، هیچ حس بدی به لیال نداشتم. این یه افشاگریه، و خوشحالم که اون حالش  میکردم. در تعجب

 بهتره. االن ، امیدورام که اون بتونه به زندگیش ، خارج از زندگی ما ، ادامه بده. 

 پرسیدم :

ات رو غیبت کردی؟ " " تو االن کالس ه  

 کنجکاو بودم که بدونم. 

 " فقط دو تا . فردا به خونه برمیگردم " 

 اوه خوبه...
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 " برنامه ات زمانی که اینجایی چیه ؟ " 

ن برگردم. به نقاشی و آموزش دیدن ادامه بدم . آقای گری مدِ " وسایل هامو از پیش سوسی بردارم و به ه  

" دو تا  از نقاشی های منو دارن   

اون نقاشی هایی که تو نشیمن خونه ام شکمم یکبار دیگه به زیر زمین سقوط کرد.  لعنتی چی!!

از فکرش رنجیدم.  آویزونن؟؟؟   

 " چه سبک نقاشی انجام میدی؟ " 

 " انتزاعی، غالبا " 

 " که اینطور " 

فرمان بردار  ذهنم به سمت نقاشی های االن آشنای داخل نشیمن پرواز کرد. دو تا از اونا از طرف

خدایا....سابقه.... احتماال.   

 پرسید :

 " خانم گری ، میتونم رک صحبت کنم ؟ " 

 کامال چهره محتاط من رو نادیده گرفت. گفتم :

 " بله کامال " 

به پریسکات نگاه کردم ، کسی که به نظر میرسه ریلکس تر شده بود. لیال جلو خم شد انگار که بخواد 

دیمی رو افشا کنه. قراز   

 " من ِجف رو دوست داشتم ، دوست پسرم ، کسی که امسال فوت کرد"

ناراحتی افت کرد. گندش بزنن، داره قضیه رو شخصی میکنه. خودکار گفتم : ی صداش به زمزمه  

 " خیلی متاسفم " 

 ولی به صحبتش انگار که حرفم رو نشنیده ادامه داد . زیر لب گفت :

 " من شوهرم رو دوست داشتم.... و یکی دیگه " 
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 " شوهر من " 

 این کلمات قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیرم از دهنم خارج شدن.  لب زد  :

 " آره " 

برام نیست. وقتی که نگاه قهوه ایش رو باال آورد ، اونا گشاد شده با عواطف متضاد و  یاین خبر جدید

ر هراس و ترس ... از واکنش من باشه ، شاید  ؟؟؟ ولی پاسخ تحت تاثیر گار که دنپایمال شده ای بودن ا

قرار گرفته من به این زن بیچاره ، دلسوزی و ترحمه . ذهنا تموم نوشته های ادبی کالسیک رو که 

میتونم بهش فکر کنم و در مورد عشق یک طرفه ست بررسی کردم. آب دهنم رو سخت قورت دادم ، 

باالیی رو بیان کردم.  زمزمه کردم : جمله ای اخالقی و دست  

 " می دونم. خیلی راحت میشه عاشقش شد " 

 چشماش سورپرایز شده بیشتر گشاد شدن و لبخند زد : 

 " بله همینه ...همین بود " 

سریعا خودشو تصحیح کرد و قرمز شد. بعد خیلی شیرین ریز خندید که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. 

یستین گری باعث میشه ما بخنیدم. ذهن ناخودآگاهم دلسرد شده بهم چشم غره رفت و منم ریز خندیدم. کر

به خوندن کتاب کپی از جین ایر برگشت. به ساعتم نگاه کردم . در اعماق وجودم میدونم که کریستین 

 بزودی میرسه. 

 " شانس اینو که کریستین رو ببینی ، داری" 

گر باشه " که اون چقدر میتونه حفاظت میدونم " فکرشو میکردم که داشته باشم .  

ذهن ناخودآگاهم اینو  یا دغلکار....لبخند زد. پس این کلک و حقه اش بوده. اون خیلی زیرک و ناقالست. 

 زمزمه کرد. 

 " این دلیل هست که اومدی منو ببینی؟ " 

 محتاطانه گفت :

 " بله " 
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 " متوجه ام " 

. بی میل ، باید قبول کنم که لیال اونو خوب میشناسه . گفت :و کریستین دقیقا تو مشت اون قرار گرفته  

 " اون به نظر خیلی خوشحاله . با تو " 

  چی؟؟

 " چطور میدونی؟ " 

 محتاطانه گفت :

 " از زمانی که تو آپارتمان بودم " 

 اوه لعنتی... چطور میتونم فراموشش کنم؟؟ 

 " تو بیشتر مواقع اونجا بودی؟ " 

 " نه. ولی اون خیلی با تو متفاوت بود " 

سایه سرم سوخت وقتی یاد ترسم افتادم که ت ؟؟ لرزشی درون بدنم حرکت کرد. پوسمیخوام اینو بشنوم 

 نادیده اون رو در آپارتمان دیده بودم. 

 " تو میدونی که این بر خالف قانونه. بدون اجازه وارد شدن " 

میز نگاه کرد . ناخش رو لبه میز کشید : سرش رو مثبت تکون داد و پایین به  

" فقط چند بار اومدم و خوش شانس بودم که گرفته نشدم. بازم من نیازه که بخاطرش از آقای گری تشکر 

 کنم. اون میتونست منو به زندان بندازه " 

 زیر لب گفتم :

 " فکر نمیکنم که این کارو میکرد " 

بلند شد و غریزانه فهمیدم که کریستین وارد ساختمون شده . یکدفعه سر و صدایی از بیرون اتاق جلسه 

 شتپچند لحظه بعد در شتابان باز شد و قبل از اینکه کریستین در رو پشت سرش ببنده نگاه تیلور رو که 
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صاف محکمی تبدیل شده بود و لبخند منقبض من  ستاده بود شکار کردم. دهنش به خطسرش صبورانه ای

 رو پاسخ نداد. اوه لعنتی، اونم حتی از دستم عصبانیه. 

و خاکستری کریستین اول به من و بعد به لیال و صندلی هامون میخ شد. طرز  ذنگاه سوزان و ناف

و  هدید درخشانمن بهتر میدونم و مشکوکم که لیال هم بدونه. ت رفتارش کامال مصمم و قاطع بود ولی

غضب و دیوانگی ساطع شونده اش رو ، گرچه که به … حقیقت رو فاش میکرد ،اشمسرد داخل چش

ی باالی باز شده پیراهنش  خوبی مخفی اش میکرد. در کت شلوار طوسی اش و کروات شل شده و دکمه

ریشون بودن...  معمولی و راحت ..... و هات دیده میشد. موهاش آشفته و پ ، همزمان رسمی و همینطور

موهاش کشیده.  خاطر اینه که دستشو کالفه دائم داخلبدون شک ب  

طول لبه میز وقتی که کریستین  ردنگاه میکرد ، انگشت اشاره اش رو لیال مضطرب به پایین و لبه میز 

 از من به اون و بعد به پریسکات نگاه کرد ، میکشید. 

 " تو "

ره کرد  :کریستین با لحن نرمی به پریسکات اشا  

 " تو اخراجی. همین االن برو بیرون " 

 رنگم پرید . اوه نه .... این انصاف نیست . 

 " کریستین... "

 خواستم که بلند بشم. انگشت اشاره اش رو اخطار گونه باال آورد  و گفت :

 " هیچی نگو "

ت سرش رو پایین من سریعا ساکت شدم و سر جام نشستم. پریسکا صداش به طرز بد شگونی آروم بود و

میز  فخم کرد ، سریعا از اتاق خارج و به تیلور ملحق شد. کریستین در رو پشت سرش بست و به طر

این تقصیر من بود. کریستین در مقابل لیال ایستاد ، جفت دستاش رو   گند ! گند ! گند ! حرکت کرد. 

 روی میز چوبی قرار داد و به جلو خم شد  . به لیال غرید :

جا چه غلطی میکنی؟ " "تو این  

 هینی کشیدم :
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 " کریستین! " 

 منو نادیده گرفت. دوباره تحکم آمیز گفت :

 " خب؟ " 

لیال زیر چشمی از زیر مژه هاش نگاش کرد ، چشماش گشاد ، صورتش رنگ پریده و سرخی روی 

 گونه هاش از بین رفته بود. زمزمه کرد :

زه نمیدادی " " من میخواستم که تو رو ببینم و تو بهم اجا  

 " پس اومدی اینجا تا زنم رو اذیت کنی؟ " 

... لیال دوباره پایین به میز نگاه کرد. کریستین صاف شد ، با خشم بهش صداش آروم بود. خیلی آروم

 توپید :

" لیال ، اگر یکبار دیگه نزدیک زنم بشی ، تمام حمایت های مالی ام رو ازت قطع میکنم. دکتر ها ، 

 مدرسه هنر ، بیمه درمانی.... همشو... همه از بین میرن ، فهمیدی؟؟ " 

 " کریستین... " 

میکنه ؟؟؟ دوباره تالش کردم . ولی منو با یه نگاه سرد و سخت ساکت کرد. چرا اینقدر افراطی برخورد 

زن ناراحت روبروم در وجودم جوونه زد. لیال گفت : م برای ترحم و دلسوزی ا  

 " بله " 

 صداش تقریبا قابل شنیدن نبود. 

 " سوسانا تو پذیرش چی کار میکنه؟ " 

 " با من اومده " 

 کریستین دستشو داخل موهاش کشید ، بهش با خیرگی نگاه میکرد. التماس کردم :

اهش میکنم. لیال میخواست ازت تشکر کنه. همش همینه " " کریستین ، خو  

 منو نادیده گرفت ، خشم و غضبش رو روی لیال متمرکز کرده بود :
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 " زمانی که مریض بودی پیش سوسانا میموندی؟ " 

 " بله "

 " اون خبر داشت در اون زمان تو داشتی چی کار میکردی؟ " 

 " نه . اون نبودش ، مسافرت بود " 

انگشت اشاره اش رو روی لب پایینش میکشید : ستینیکر  

" چرا نیاز داشتی منو ببینی؟ میدونی که هر خواسته ای که داری از طریق فلن میتونی بگی. چیزی نیاز 

 داری؟ " 

دست از قلدری  لحن صداش نرم تر شده بود . شاید خیلی کم. لیال دوباره انگشتش رو لبه میز کشید  .

ین ! کردن براش بردار کریست  

 " باید میفهمیدم " 

 و برای اولین بار مستقیم به چشمای کریستین خیره شد . کریستین توپید :

و میفهمیدی؟ " ر " چی  

 " اینکه حالت خوبه " 

ناباور گفت : و کریستین با دهن باز بهش زل زد . استهزا آمیز  

 " که من حالم خوبه؟؟ " 

 " بله " 

لت . حاال تیلور تو رو به سی تک میبره و میتونی به ساحل شرقی " من خوبم. بفرما ، اینم جواب سوا

. فهمیدی؟ "  هبرگردی . و اگر یک قدم از مرز می سی سی پی به طرف غرب بیای ، همه چی تموم  

یز لعنتی داره اونو از درون میخوره؟؟ کپ کرده بهش نگاه میکردم. چه چگندش بزنن ... کریستین !! 

ن سر کشور محدود و زندانی کنه. لیال آروم گفت :اون نمیتونه لیال رو او  

 " بله ، فهمیدم " 
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 " خوبه " 

ریستین آشتی آمیز تر شد  . مخالفت کردم :لحن صدای ک  

 " برای لیال االن مقدور نیست که برگرده . اون برنامه هایی داره " 

: از طرف لیال عصبانی بودم. کریستین به من با خیرگی نگاه کرد . اخطار داد  

 " آناستازیا " 

 صداش سرد و یخی هست :

 " این به تو ربطی پیدا نمیکنه " 

بهش عبوسانه نگاه کردم. البته که به من ربط داره. اون تو دفتر منه. این باید بیشتر از چیزی که من می 

 دونم باشه. کریستین اصال منطقی برخورد نمیکنه. 

ذهن ناخودآگاهم اینو هیس وار بهم گفت.  اخم آلود زیر لب گفتم : پنجاه سایه....   

 " لیال اومده منو ببینه نه تو رو " 

 لیال به سمت من چرخید ، چشماش به طرز غیر ممکنی گشاد شده بودن. گفت :

 " من دستور عمل بهم داده شده بود خانم گری . من نافرمانی کردم" 

ه کرد. گفت :م و باز به من نگارهمضطرب به شو  

 " این کریستین گری ای هست که من میشناسم " 

لحن صداش آرزومند و ناراحت بود. زمانی که تمام هوا از ریه هام خارج شد ، کریستین بهش اخم کرد. 

نمیتونم نفس بکشم. کریستین همیشه با اون این شکلی رفتار میکرده ؟؟ با منم اوایل همینطوری رفتار 

ته که یادم بیاد. لیال لبخند درمانده ای به من زد و از پشت میز بلند شد. آروم به میکرده ؟؟؟ برام سخ

 کریستین گفت :

 " من دوست دارم تا فردا بمونم. پروازم فردا ظهر هست " 

میفرستم تا تو رو به فرودگاه ببره "  10" یکی رو ساعت   
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 " ممنونم " 

 "تو خونه سوسانا هستی؟ " 

 " بله "

 " باشه " 

دستور بده .... و از کجا میدونه که بهش کردم. نمیتونه اینطوری دیکته وار میی به کریستین نگاه گرخیبا 

 سوسانا کجا زندگی میکنه ؟؟؟ 

 " خداحافظ خانم گری. ممنونم که منو دیدید " 

م. گفتم :قدرشناسانه گرفت و با هم دست دادیتم رو دراز کردم. سدایستادم و   

وفق باشی " " امم... خداحافظ . م  

که تشریفات خداحافظی با فرمان بردار سابق شوهرم چطور باید باشه. لیال م بخاطر اینکه مطمئن نبود

 سرش رو پایین تکون داد و به سمت کریستین چرخید :

 " خداحافظ کریستین " 

 چشمای کریستین کمی نرم شدن :

 " خداحافظ لیال " 

 صداش آرومه :

 " دکتر فلن ، یادت باشه " 

 " بله آقا " 

در رو باز کرد تا بتونه بیرون بره ولی لیال در مقابل کریستین ایستاد و بهش نگاه کرد. کریستین ثابت 

 شد، محتاطانه نگاش میکرد . لیال گفت :

 " خوشحالم که میبینم خوشحالی. تو الیقشی " 
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بالش اخم کرد بعد سرش رو و قبل از اینکه کریستین بتونه پاسخی بده از اتاق خارج شد. کریستین به دن

برای تیلور پایین تکون داد اونم لیال رو تا قسمت پذیرش دنبال کرد. در رو بست ، نا مطمئن به من خیره 

 شد. هیس وار گفتم :

" حتی فکرشم نکن که بخوای از دستم عصبانی باشی. به کالد باستیل زنگ بزن و برو حسابی کتکش 

 بزن یا برو فلن رو ببین " 

یدن من سورپرایز شده بود که یکبار دیگه پیشونیش چین خورد :ریستین باز موند، اینقدر از توپک دهن  

 " تو به من قول دادی این کارو نمیکنی " 

لحن صداش اتهام زن بود.  حاال  

 " چی کار؟ " 

 " باهام کل کل نمیکنی " 

لیال و  ،اون اینجاست. پریسکات " نه قول ندادم. من گفتم مالحظه کار تر میشم. من به تو خبر دادم که

اون دوست کوچولو دیگه رو بازرسی کرد . تمام مدت با من اینجا بود. حاال تو اون زن طفلی رو وقتی 

اخراج کردی. بهت گفتم که نگران نباش ولی تو  که من ازش خواسته بودم انجام بده روکه کاری رو 

کرده باشم که فرمان داده باشه که نمیتونم لیال رو  اینجایی. من یادم نمیاد حکم پاپ شکل تو رو دریافت

ه " ودن که لیست ممنوعه ازشون درست بشببینم. من نمیدونستم که مالقات کننده های من موضوعی ب  

صدام وقتی که دالیلم رو توضیح میدادم ، از خشم و ناراحتی اوج گرفت. کریستین بهم نگاه میکرد ، 

ند لحظه دهنش منقبض شد . سرگرم شده گفت :چهره اش قابل خوندن نبود بعد چ  

 " حکم پاپ شکل ؟ " 

کامال واضح ریلکس شده بود. من هدفم این نبود که فضا رو سبک تر کنم . حاال اون داره به من ریشخند 

بود.  یدردناک ، مسئلهعصبانی تر میکنه .شاهد صحبت و تبادلش با فرمان بردار سابقش ومیزنه و این من

اینقدر باهاش سرد باشه؟ کریستین وقتی که من مصمم باقی موندم کالفه شده گفت : چطور میتونه  

 " چیه ؟ "

 " تو . چرا اینقدر باهاش بیرحمانه برخورد کردی؟ "
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 آه کشید و جابجا شد ، به سمتم قدم برداشت و لبه میز نشست. انگار که به یه بچه توضیح میده گفت :

ال ، سوسانا ... همشون ... اونا دوست داشتنی بودن ، یه سرگرمی در " آناستازیا، تو متوجه نمیشی. لی

. ولی فقط همینه. تو االن مرکز زندگی منی. و آخرین باری که شما تو یه اتاق با هم بودین اون با شته گذ

شه "که اون به هیچ عنوان نزدیک تو ب اسلحه تو رو مقابلش داشته. نمیخوام  

"  اون مریض بود ،" ولی کریستین  

نم و میدونم که االن بهتره ولی بهش دیگه فرصتی برای شک و تردید نمیدم. کاری که اون و" اینو مید

ی بود " نانجام داد نابخشود  

" ولی تو دقیقا تو بازی اون شرکت کردی. اون میخواست دوباره تو رو ببینه و میدونست که اگر سراغ 

 من بیاد تو دوان دوان میای " 

اش رو به نشونه این که براش مهم نیست باال انداخت :کریستین شونه   

صدمه ای ببینی " گذشته ام زندگی  ه تو از طرف" من نمیخوام ک  

 چی؟؟ 

اینی که هستی ، هستی، زندگی جدیدت ، یا هر چیزی  .  ن" کریستین... تو بخاطر زندگی گذشته ات اال

 تا باهات ازدواج کنم قبول کردم تچیزی که تو رو متاثر کنه ، منو متاثر میکنه. من اینو زمانی که موافق

 کردم ، بخاطر اینکه عاشقتم " 

 ثابت شد. میدونم براش سخته این حرف رو باور کنه. 

عاشق تو هست "" اون به من صدمه ای نزده . اونم   

 " یکذره هم برام مهم نیست " 

 ن گری ایاین کریستی شوکه و کپ کرده نگاش کردم . شوکه شدم که هنوز اون میتونه منو شوکه کنه. 

. کلمات لیال تو سرم چرخ خوردن . واکنشش به اون خیلی سرد بود ، بیش از حد هست که من میشناسم 

شدم. اخم کردم ، یاد افسوس و ناراحتی کریستین زمانی که سرد برای مردی که من میشناسم و عاشقش 

لیال در هم شکسته بود افتادم ، زمانی که فکر میکرد ممکنه به طریقی مسئول حال بد اون بوده باشه. آب 

. شکمم از فکرش دردناک پیچ خورد، شافتادم که اون لیال رو حموم برد مدهنم رو قورت دادم ، یاد این
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ته اهمیت میداده. چه شذبگه که اون براش مهم نیست؟؟ در گال اومد. چطور میتونه زرداب از گلوم با

اقعا نمیتونم درکش کنم. اون در سطح و الیه ای دور عمل وض شده ؟ گاهی اوقات مثل االن ، وچیزی ع

 میکنه ، خیلی دورتر از عملکرد من. 

 سردرگم و بد خلق پرسید : 

؟ " یال یکدفعه تو بخاطرش میجنگ" چرا حا  

" ببین کریستین ، من فکر نمیکنم که لیال و من به این زودی ها رفیق شدیم و به هم دستور آشپزی و الگو 

کنیم ولی من فکر نمیکردم که تو میتونی اینقدر باهاش بی رحمانه برخورد کنی"میبافتنی رد و بدل   

 چشماش یخ زدن . گفت :

 " قبال یکبار بهت گفتم. من قلبی ندارم " 

ین حقیقت نداره کریستین . تو داری مزخرف میگی. تو بهش اهمیت میدی . اگر نمیدادی نباید پول " ا

"  یه خرج هاش رو پرداخت میکردیکالس ها و بق  

بکنم. کامال واضح و روشنه که  نیکدفعه ، این برای من آرزوی بلند پروازانه ای شد که اونو متوجه ای

اوه لعنتی... اون بهش اهمیت میده. چرا تکذیبش میکنه ؟؟ دقیقا همون احساسی که به مادرش داره هست. 

احساسش برای لیال و باقی فرمان برداراش با احساسش نسبت به مادرش در هم پیچیده و  البته . 

ی رو شالق بزنم بخاطر اینکه همگی اونا " من دوست دارم دختر کوچولو های مو قهوه امربوطه. 

  ...تعجبی نیست که اینقدر عصبانیه. شبیه اون فاحشه هروئینی هستن " 

تونه یمدکتر فلن ، خواهش میکنم. چطور ن برس مآه کشیدم  و سرم رو به دو طرف تکون دادم. به فریاد

چرا اینقدر براش سخته تا با انسان اینو ببینه؟؟ قلبم در یک لحظه براش متورم شد. پسر گشمده ی من ... 

بهم با  برگرده؟ لیال ، زمانی که در هم شکسته بود  نشون داده اش، دوستی و مروت ، به دلسوزی که به

 خیرگی نگاه میکرد، چشماش با عصبانیت برق میزدن :

 " این بحث تمومه. بیا بریم خونه " 

تم :. باید کار کنم. گف 4:30به ساعتم نگاه کردم . ساعت   

 " خیلی زوده " 
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 اصرار کرد :

 " خونه " 

 " کریستین " 

 صدام محتاطاته : 

 " من خسته شدم که یه بحث تکراری رو با تو داشته باشم " 

 اخم کرد انگار که متوجه منظورم نمیشه. توضیح دادم :

انتقام " می دونی. من کاری رو انجام میدم که تو دوست نداری و تو به روشی فکر میکنی که ازم 

هم فوق العاده و هم بیر حمانه ست "  ،بگیری. معموال هم شامل کارهای کینکی فاکری میشه که  

 تسلیم شده شونه ام رو باال انداختم. این خسته کننده و گیج کننده ست. پرسید :

 " فوق العاده ؟ " 

 چی؟؟ 

 " معموال آره " 

 پرسید :

 " چی فوق العاده بوده ؟ " 

چشماش حاال با کنجکاوی شهوانی و اغوا کننده ای درخشان شده بودن. و میدونم که داره تالش میکنه 

 حواسم رو پرت کنه. 

ن ردش بحث کنم. ذهن ناخودآگاهم ناخگند ! من نمیخوام این مسئله رو در اتاق جلسه اِس آی پی در مو

پس نباید اصال حرفش رو پیش میکشیدی . های با دقت مانیکور شده اش رو با تحقیر بررسی کرد  :   

 قرمز شدم :

 " میدونی " 

 هم از دست خودم و هم اون عصبانی بودم. زمزمه کرد :
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 " میتونم حدس بزنم " 

 گندش بزنن. من دارم سعی میکنم که اونو بازخواست کنم و اون منو خجالت زده میکنه. 

 " کریستین من ... " 

کنم "  " من دوست دارم که تو رو راضی  

 عمدا شصت دستش رو بروی لب پایینم کشید  . اعتراف کردم :

 " میکنی " 

 صدام زمزمه وار بود. نرم گفت :

 " میدونم"

م زمزمه کرد : جلو خم شد و تو گوش  

 " این تنها چیزیه که واقعا می دونم " 

 ش به لبخندی متکبرانهاوه ، اون بوی خوبی میده . خودشو عقب کشید و بهم به سمت پایین خیره شد . لبا

کج شدن.  –اوه من مالک توام -  

اون گون و تحت و تاثیر قرار نگرفتم. لبامو بهم فشردم. سعی میکردم که نشون بدم از تماس اون دگر

خواد در موردش حرف بزنه یمیه چیز دردناک و یا هر چیزی که نخیلی در پرت کردن حواس من از 

از  و تو این اجازه رو بهش میدی.  ون اینکه کمکی بهم بکنه گفت : ماهره . ذهن ناخودآگاهم یکدفعه بد

و باز گفت : دروی کتاب کپی جین ایرش نگام میکرد. کریستین بهم مهلت ندا  

 " چی فوق العاده بوده آناستازیا؟ " 

 درخشش بدجنسانه ای در چشماش بود. پرسیدم :

 " لیستش رو میخوای؟ " 

 " یه لیسته ؟ " 

: موه این مرد کالفه کننده ست. من من وار گفتخرسند شده. ا  
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 " خب ، دستبند های فلزی  " 

ذهنم به زمان ماه عسلمون پرت شد. پیشونیش چین خورد ، دستم رو گرفت ، مچ دستم رو با شصتش 

 نوازش کرد. 

 " نمیخوام که روی بدنت رد ایجاد بشه " 

 اوه .... لباش به لبخند آروم شهوانی باز شدن :

 " بیا خونه " 

 صداش اغوا کننده ست. 

 " باید کار کنم " 

 سخت تر اصرار کرد : 

 " خونه " 

بهم خیره بودیم ، خاکستر مذاب شده در چشمای آبی حیرت زده ، هم رو میسنجیدیم، حد و مرز و خواسته 

که سر  مدرک و فهم بیشتر میگشتم، سعی میکردهامون رو ارزیابی میکردیم. من در چشماش به دنبال 

میتونه از یه کنترل گر عصبانی به یه معشوق اغوا کننده ، در بیارم چطور این مرد در یک نفس و لحظه 

تر شدن ، قصدش مشخصه. به آرومی گونه ام رو نوازش کرد :بدیل بشه. چشماش گشاد تر و شرورت  

 " میتونیم اینجا بمونیم " 

د. نه . نه به میز چوبی خیره ش زومند و پر اشتیاقصداش آروم و خش دار بود. اوه نه . ضمیر درونم آر

 . نه . تو دفتر نه . 

تو همین االن تو این اتاق بود "  ی " کریستین، من نمیخوام اینجا سکس داشته باشم. معشوقه  

 غرید :

 " اون هیچ وقت معشوقه من نبوده " 

 لباش به خط صاف محکمی تبدیل شدن. 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 566  
 

  " فقط بازی با کلماته کریستین "

وچک انگارانه گفت :ی اغوا کننده ناپدید شده بود. ک اخم کرد ، چهره اش گیج شده بود . معشوقه  

 " بیش از حد فکر نکن آنا. اون برای گذشته است " 

سرمایی قلبم رو  آه کشیدم .... شاید درست میگه. من فقط میخوام که اون قبول کنه که به لیال اهمیت میده.

ر مثال من کاری غیر بخشودنی انجام بدم . اگر من ه. اگهست که برام مهم یدلیل این اوه نه . چنگ زد. 

ر اون میتونه اینطور تغییر کنه ، زمانی که خیلی ناراحت بود که گار نباشم . منم میشم گذشته ؟؟ اگساز

نم اومد : لیال مریضه .... میتونه بر ضد منم تغییر کنه ؟؟ نفسم قطع شد. خاطره ای کوتاه از رویام به ذه

رای پر آینه های طال کوب شده و صدای پاشنه پاش که به زمین مرمری برخورد میکرد و منو در سرس

 شکوه تنها شده ترک میکرد.

 " نه .... " 

 این از دهنم با زمزمه ای وحشت زده قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیرم خارج شد. گفت :

 " چرا " 

وسه ای نرم به لبام زد . شد و ب مچونه ام رو گرفت ، پایین خ  

 " اوه کریستین ، تو منو گاهی میترسونی " 

لی اسرش رو با دستام گرفتم ، انگشتام رو داخل موهاش چنگ کردم ، لباشو به سمت خودم کشیدم. در ح

 که دستاش دورم حلقه شده بودن چند لحظه ثابت موند . 

 " چرا ؟؟ " 

" خیلی راحت میتونی به اون پشت کنی..." تو   

 اخم کرد :

آخه چنین فکری میکنی؟؟ چی باعث این شده؟ " " و تو فکر میکنی که ممکنه به تو پشت کنم آنا؟  چرا   

 التماس کردم :

 " هیچی. منو ببوس. ببرم خونه "
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لبام رو لمس کردن ، غرق شدم.  لباشو   

 

 

 

 

 وقتی کریستین بروی سکسم نفسش رو بیرون داد التماس کردم :

 " اوه خواهش میکنم " 

 زیر لب گفت :

 " همش در زمان مناسب " 

خودم رو بر ضد مهار بسته شده ام کشیدم ، اعتراض گونه از شکنجه شهوانی اش بلند ناله میکردم . با 

رنجم به زانو سمت خودش بسته شده و سر کریستین بین پاهام هر آدستبند های چرمی بسته شده بودم ، 

. چشمام رو باز کردم و طه گرانه و بی رحمانه اذیتم میکردمیخوره ، زبونش سل جابجا میشه و تکون

شده بود خیره موندم.  بعد از ظهر روشنبدون اینکه واقعا چیزی ببینم به سقف که توسط نور مالیم 

. میخوام که چرخ میخورد زبونش میچرخید و میچرخید ، حرکت میکرد و بروی مرکز دنیای وجودم

کنم و تالش بیهوده ای کنم تا لذتش رو کنترل کنم. ولی نمیتونم. انگشتام داخل موهاش  پاهام رو صاف

چنگ شدن و محکم کشیدم تا با شکنجه تحسین برانگیزش مبارزه کنم. زیر لب در مقابل پوستم اخطار 

 گونه گفت :

 " ارضا نشی " 

شد :پخش  ،گرفتمینفس نرمش بروی پوست گرم و مرطوبم وقتی که جلوی انگشتام رو   

 " اگر ارضا شی در باسنت میزنم " 

 ناله کردم. 

 " کنترل آنا، همش در مورد کنترل کردنه " 
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 اوه ، اون میدونه  داره چی کار میکنه . زبونش دوباره عمل هجوم آمیز اروتیکش رو از سر گرفت. 

قعا سعی م .... وا. و سعی کردو یا واکنش بی چون و چرا خودم رو متوقف کنم ن ناتوانم که مقاومتم

از هم پاشید. و زبونش وقتی که هر  ،کردم .... ولی بدنم در زیر کنترل و سرپرستی بی رحمانه اون

من رو به خودش میکشید متوقف نشد  و چلوندم.  ی اونس از لذت سست کننده  

 سرزنشم کرد :

 " اوه آنا، تو ارضا شدی "

لرزون و ناتوان خودم . منو به شکم برگردوند و من صداش نرم و به همراه مواخذه و اعالم پیروزی بود

هام نگه داشتم . محکم در باسنم زد . جیغ کشیدم :رو روی ساعد  

 " ا ا ه !! "

 انتقاد گونه گفت :

 " کنترل " 

و لگنم رو گرفت و خودشو واردم کرد. دوباره جیغ کشیدم ، ماهیچه های بدنم هنوز از ارگاسمم 

اق وجودم نفوذ کرد ثابت موند ، جلو خم شد ، یکی از دستبند ها رو باز کرد و میلرزیدن. وقتی که به اعم

حلقه کرد و منو به بغلش کشید ، قفسه سینه اش به پشتم بود ، و  رو دورمبعد سراغ بعدی رفت. دستاش 

نم لذت میبردم. ورحس پر شدگی د. از ه شددستش دور چونه و گردنم پیچید  

 دستور داد :

 " تکون بخور " 

 ناله کردم ، بلند شدم و دوباره در آغوشش نشستم. زمزمه کرد :

 " تندتر " 

و سریعتر و سریعتر حرکت کردم. ناله کرد و دستش در حالی که گردنم رو گاز میگرفت ، سرم رو به 

، از لگنم ، به سمت سکسم و کلیتوریسم عقب فرستاد. دست دیگه اش تفریحانه بروی بدنم کشیده میشد 

بسته  ش. وقتی که انگشتاش به دور بود حساسهرفت ... هنوز از رسیدگی و توجه فراوانی که بهش شده 

 شد  زاری کردم و یکبار دیگه اذیتم کرد. خشن تو گوشم نرم گفت :
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 " آره آنا. تو مال منی. فقط تو " 

م :وقتی که بدنم دوباره منقبض شد نفس گرفت  

 " آره "

به سخت ترین روشی که میتونست بدورش منقبض شد . تحکم آمیز گفت :درونم     

 " بیا برام " 

و من رها کردم ، بدنم مطیعانه دستورش رو اجرا کرد. وقتی که ارگاسم وجودم رو از هم میدروند محکم 

 ثابت نگه ام داشت و اسمش رو بلند صدا کردم. ناله کرد :

ت دارم " " اوه آنا ، دوست  

 و به دنبال من اومد ، خودشو درونم فرستاد و به رهاییش رسید. 

 

 

 

 

 شونه ام رو بوسید و موهام رو از روی صورتم کنار زد. زیر لب گفت :

 " این شامل لیستت میشد خانم گری؟ " 

 ،میداد دراز کشیدم ، خیلی هشیار نیستم، بروی شکم روی تخت افتادم. کریستین به نرمی پشتم رو ماساژ

 بروی آرنجش کنارم دراز و خودشو باال کشیده بود. 

 " هووووم " 

 " این یعنی آره ؟ " 

 " هووووم "

 لبخند زدم. نیشش باز شد و دوباره بوسیدم ، و بی میل چرخیدم تا صورتم در مقابلش قرار بگیره. پرسید:
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 " خب؟ " 

 " بله شامل لیست بود. ولی لیستش طوالنیه " 

به دو قسمت شکافته شد ، به جلو خم و نرم بوسیدم : صورتش تقریبا  

 " خوبه. بریم شام بخوریم؟ " 

چشماش همراه با عشق و شوخ طبعی میدرخشیدن. سرم رو مثبت تکون دادم . خیلی گرسنه ام. دستم رو 

 دراز کردم و موهای کوتاه روی قفسه سینه اش رو کشیدم . زمزمه کردم :

  " میخوام یه چیزی بهم بگی "

 " چی؟ " 

 " عصبانی نشی " 

 " چیه آنا؟ " 

 " تو اهمیت میدی " 

 چشماش گشاد شدن ، و تموم حس شوخ طبعی از چهره اش ناپدید شد . 

اهمیت میده " ،کنی که اهمیت میدی. بخاطر اینکه کریستینی که من میشناسم و عاشقشم لو" میخوام که قب  

ثابت شد ، نگاهش رو ازم نمیگرفت  ، و من شاهد جنگ درونی اون بودم انگار که بخواد قضاوت 

سلیمان1 داشته باشه.  دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه بعد وقتی که عواطف و احساساتی از چهره اش 

ازش اینو میخوام .  بگو !شاید ، دوباره بست. درد گذشت ...  

 " آره . آره اهمیت میدم. خوشحال شدی؟ " 

اله. باعث راحتی خیه خدا رو شکر. این صداش زمزمه ای ناچیز بود. او  

 " آره خیلی " 

                                                             
یکی از داستان های داخل انجیل هست که پادشاه سلیمان اسرائیل باید بین دو تا زن رای میداد که کدوم مادر بچه ای باشن . اون به وسیله سفسطه  1
 احساس واقعی اونا رو آشکار کرد. 
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 اخم کرد :

 " باورم نمیشه االن دارم با تو ، اینجا تو تخت ، در مورد ..... "

 انگشتم رو روی لباش گذاشتم :

بریم غذا بخوریم. گرسنه ام "  " صحبت نمیکنیم.  

 آه کشید و سرش رو به دو طرف تکون داد :

ه میکنی خانم گری " " تو منو متحیر و گمرا  

 " خوبه "

 باال به طرفش رفتم و بوسیدمش. 

 

 

 

 

________________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع: لیست 

9:33     2011، سپتامبر ، 9تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 اون قطعا در راس لیست قرار داره. 
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:D 

X آ     

 

 آناستازیا گری

پی مامور ویراستار اِس آی  

_______________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : یه چیز تازه بهم بگو

9:42       2011،سپتامبر ، 9تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 تو اینو سه روزه داری میگی. 

یر . یا ...... میتونیم یه چیز دیگه رو انتخاب کنیم. رو بگتصمیمت   

 ؛(

 

 کریستین گری

برنده از بازی شرکت هولدینگ گریمدیر عامل لذت   

_______________________________ 
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به صفحه کامپیوترم با نیش باز نگاه میکردم. شب های گذشته.... سرگرم کننده بودن. ما دوباره ریلکس 

شدیم . قضیه وقفه آمیز لیال فراموش شده . اون قدر جسارت و جرات نداشتم که از کریستین درمورد 

و راستش رو بخوای اهمیتی هم نمیدم. بلک  ه آیا به دیوار آویزون هستن یا نه. کبپرسم لیال نقاشی های 

 بریم لرزید و پاسخ دادم ، توقع داشتم کریستین باشه. 

 " آنا؟ "

 " بله ؟ " 

خوزه بزرگ هستم " " آنا عزیزم.   

 " آقای رودریگرز! سالم !  " 

؟ پوست سرم سوخت. پدر خوزه از من چی میخواد ؟  

 " عزیزم، ببخشید که سر کار بهت زنگ زدم . موضوع ری هست " 

 صداش لرزید. 

 " چی شده؟؟ اتفاقی افتاده ؟ " 

 قلبم به دهنم اومد. 

 " ری تصادف کرده " 

نفس کشیدنم متوقف شد .  اوه نه ، بابا !   

 " تو بیمارستانه. بهتره که زودتر بیا اینجا " 

 کانال تلگرام مترجم :

@suzan_translator_fifty    

 پیج اینستاگرام مترجم : 

https://instagram.com/_u/suzan_translator_fifty 

 

«کافیست بروی لینک های باال کلیک کنید»  

https://t.me/suzan_translator_fifty
https://instagram.com/_u/suzan_translator_fifty
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«فصل هفدهم »   

 

 

 

 

 " آقای رودریگرز چه اتفاقی افتاده ؟؟ " 

ری ، ری عزیزم ، پدرم ... بود.  ای صدام خشدار و زخمت همراه با بغض ترکیده نشده  

" اون در یه تصادف ماشین بوده "    

 " باشه . میام .... االن میام " 

و ترس رو به جا میگذاشت. سخت خروشید ، در راه بیدار کننده اش هراس آدرنالین سیل وار درونم 

 میتونستم نفس بکشم. 

 " اونا اونو به پورتلند منتقل کردن " 

 پورتلند ؟؟ اون تو پورتلند چی کار میکنه ؟؟؟ 

" خدمات هوایی بردنش آنا. منم االن دارم به همون سمت میرم. اونو به بیمارستان او اِچ اِس یو بردن. 

ماشین رو ندیدم .... "اوه آنا، من ماشین رو ندیدم، من   

آقای رویدریگرز.... نه ! صداش شکست.   

 " اونجا میبینمت " 

 با صدای خفه ای اینو گفت و گوشی رو قطع کرد. 

میق و شومی گلوم رو چنگ زده بود ، منو در هم میشکست. ری . نه . نه . یه نفس ع دلهره و ترِس 

نگ زدم. در دومین بوق پاسخ داد :رو برداشتم و به روچ ز یکنواخت گرفتم  ، گوشی تلفن  
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 " آنا؟ " 

 " جری ، پدرم " 

 " آنا چی شده ؟ " 

 براش توضیح دادم ، به سختی فرصتی برای نفس کشیدن به خود میدادم. 

 " برو . البته ، باید بری. امیدوارم که پدرت خوب باشه " 

 " ممنونم . بهت خبر میدم " 

االن اصال نمیتونم به این مسئله اهمیت بدم. بلند گفتم: بی توجه گوشی رو کوبیدم و قطع کردم ،  

 " هانا! " 

متوجه آشفتگی در لحن صدام شدم  . چند لحظه بعد سرشو به داخل فرستاد و نگام کرد و دید که دارم 

 کیف و کاغذ های روی میزم رو جمع و داخلش قرار میدم. اخم کرد :

 " بله آنا ؟ " 

م " " پدرم تصادف کره . باید بر  

 " اوه عزیزم... " 

ی یابه نطور روز دوشنبه. تو مجبوری نسخه اهدایی ی امروزم رو لغو کن. و همی" تمام قرار مالقات ها

بوک رو تمومش کنی... یادداشت هاش در فایل های مشترک هست. از کورتنی اگر به کمک نیاز داشتی 

 استفاده کن " 

 هانا زمزمه کرد :

وب باشه. اینجا نگران هیچی نباش. ما یه فکری براش میکنیم " " باشه. امیدوارم حالش خ  

 " من بلک بریم همراهم هست " 

ریده و درهمش نقش بسته بود تقریبا باعث نابود شدنم میشد. نگرانی که بروی صورت رنگ پ  

 پدر....
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و کیفم رو برداشتم  : کت  

"  بهت زنگ میزنم اگر به چیزی نیاز داشتم"   

. موفق باشی آنا. امیدوارم که خوب باشه " بکن " حتما این کارو  

رو حفظ کنم  و از دفتر خارج شدم.  زدم، میجنگیدم تا خویشتن داریم بهش لبخند کوچیک منقبض شده ای

به سختی تالش کردم تا کل راهرو رو به سمت پذیرش ندوم. سوایر تا من وارد پذیرش شدم بلند زد . 

 پرسید :

 " خانم گری"

 از اومدن یکدفعه ای من گیج شده بود. 

 " ما باید به پورتلند بریم.... همین االن " 

 گفت :

 " باشه خانم " 

ساختمون رو برام باز کرد. حرکت کردن خوبه. سوایر در حالی که به سمت پارکینگ  اخم کرد ولی درِ 

 میرفتیم پرسید :

ه ریزی شده ای رو انجام میدیم ؟ " " خانم گری، میتونیم بپرسم که چرا چنین سفر غیر برنام  

 " بخاطر پدرم. اون تصادف کرده " 

 " متوجه ام. آقای گری خبر دارن؟ " 

 " تو ماشین بهش زنگ میزنم " 

سوار شدم. با انگشتای  اودی ِاس یو وی رو برام باز کرد وسوایر سرش رو پایین تکون داد و در ماشین آ

.اره کریستین رو گرفتملرزون ، بلک بریم رو پیدا کردم و شم  

 " خانم گری " 

 صدای آندریا رسمی و خشک پخش شد. نفس گرفتم :
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 " کریستین اونجاست ؟ " 

 " امم.... اون یه جایی در ساختمونه خانم. بلک بریش رو پیش من گذاشته تا پاسخ گو باشم " 

 درونم کالفه شده ناله ای کردم. 

نیاز دارم که باهاش صحبت کنم ؟؟ اورژانسی هست "  " میتونی که بهش بگی که من تماس گرفتم و  

 " میتونم بگردم و پیداش کنم. اون گاهی عادت داره تو ساختمون چرخ بزنه " 

 التماس کردم :

 " فقط بهش بگو بهم زنگ بزنه لطفا " 

 میجنگیدم اشکام رو پس بزنم. 

 " حتما خانم گری "

 مکث کرد  بعد گفت :

 " همه چی خوبه ؟؟ "

کردم : زمزمه  

 " نه " 

 به شنیده شدن صدام مطمئن نبودم :

 " خواهش میکنم ، بهش بگو بهم زنگ بزنه " 

 " بله خانم "

لی دننو هام رو باال به بغلم آوردم ، در صقطع کردم. نمیتونم بیشتر از این اضطرابم رو کنترل کنم. زا

جاری شدن. سوایر نرم پرسید :عقب ماشین تو خودم گوله شدم و اشکام ناخواسته بروی گونه هام   

 " کجای پورتلند خانم گری؟ "

 با صدای خفه ای گفتم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 578  
 

 " او اِچ اس یو . بیمارستان بزرگ " 

سوایر وارد خیابون شد و وقتی که من بی سر و صدا در عقب ماشین گریه و زاری میکردم ،به سمت 

حالش خوب  ارخواهش میکنم بز راه افتاد، زیر لب دعا های بی کالمی با خودم میگفتم :  5اتوبان آی 

 باشه، خواهش میکنم بزار حالش خوب باشه ...

منو از ذکر و دعام بیرون کشید . با نفس بریده گفتم : «عشق تو پادشاهه»، آهنگ  گوشیم زنگ خورد  

 " کریستین " 

 " خدایا، آنا چی شده ؟؟؟ " 

 " ری ... اون تصادف کرده " 

 " لعنتی! "

من تو راه پورتلندم "  ه.ر" آ  

 " پورتلند ؟؟ خواهش میکنم که بگو سوایر باهاته "

 " آره ، داره رانندگی میکنه " 

 " ری کجاست ؟ "

ارستان او اِچ اس یو " " بیم  

 صداهای مبهمی در پس زمینه شنیدم :

 " بله رز " 

 کریستین عصبانی توپید:

" میدونم !! عزیزم، ببخشید .... من سه ساعت دیگه میتونم اونجا باشم. یه سری کار دارم که باید اینجا 

 تمومش کنم. به اونجا پرواز میکنم " 

خدمت رسانی برگشته و آخرین باری که کریستین باهاش پرواز  چارلی تانگو  دوباره به اوه لعنتی...

 کرد.... 
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" من جلسه ای با افرادی از تایوان دارم. نمیتونم کنسلش کنم. این قراردادی هست که چندین ماهه به 

 سختی روش کار کردیم " 

 چرا من هیچی در مورد اینا نمیدونم؟؟؟

 " هر زمان که تونستم زودتر میام " 

دم :زمزمه کر  

 " باشه " 

ولی حقیقت اینه که  ،و میخوام که بهش بگم که مشکلی نیست و در سایتل بمونه و به کار تجارتش برسه

پیشم باشه . زمزمه کرد : واممیخ  

 " اوه عزیزم "

 " من خوبم کریستین. به کارت برس . عجله نکن. نمیخوام که نگران توام باشم . در امنیت پرواز کن " 

میکنم "" این کارو   

 " دوستت دارم " 

 " منم دوستت دارم عزیزم. من هر چه زودتر بتونم میام پیشت. لوک رو نزدیک خودت داشته باش " 

 " باشه حتما"

 " بعدا میبینمت " 

 " خداحافظ " 

بعد از قطع کردن گوشی دوباره زانو هام رو بغل کردم . من هیچی در مورد بیزنس کریستین نمیدونم. 

انی ها چه کاری داره آخه ؟؟؟ در حالی که مقر فرودگاه کوچیک بوئینگ رو رد میکردیم از اون با تایو

شیشه ماشین به بیرون نگاه میکردم. اون باید در امنیت پرواز کنه. شکمم دوباره پیچ خورد و حالت تهوع 

 ه امنوره ذکر دعا گنه. تکیه دادم و دوبا. فکر نمیکنم که قلبم بتونه تحملش ک..تهدیدم کرد. ری و کریستین

ر حالش خوب باشه...ازر حالش خوب باشه ، خواهش میکنم بخواهش میکنم بزارو از سر گرفتم.   

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 580  
 

 

 

 

:  صدای سوایر بیدارم کرد  

 " خانم گری، ما در محوطه بیمارستان هستیم. فقط باید قسمت اورژانس رو پیدا کنم " 

 " می دونم کجاست " 

زمانی که در روز دوم کاریم ، از نردبان متحرکت  .پر کشید ماومدخرین باری که اینجا ذهنم به آ

افتادم و مچ پام پیچ خورد. یادم اومد که پاول کالیتون بروی من خیمه زده بود و پاین فروشگاه کالیتون 

 از خاطره اش به خودم لرزیدم. 

ه. سوایر در جلوی اورژانس توقف کرد و از ماشین پیاده شد تا در رو برام باز کن  

 " من میرم پارک کنم خانم و میام و پیداتون میکنم. کیفتون رو بگذارید من میارمش" 

 " ممنونم لوک " 

سرش رو پایین تکون داد و من سریعا به داخل اورژانس و قسمت پذیرش رفتم. فرد پشت میز پذیرش 

اتاق عمل در طبقه  لبخند مودبانه ای بهم زد و چند لحظه بعد محل ری رو اعالم کرد و منو به قسمت

 سوم فرستاد.

لعنتی...! اتاق عمل؟؟؟   

 گفتم :

 " ممنونم " 

سعی کردم به بروی مسیری که تا آسانسور اشاره کرده بود متمرکز بمونم. شکمم وقتی که عمال تا 

 آسانسور دویدم پیچ میخورد. 

خواهش میکنم بزار حالش خوب باشه...  بزار حالش خوب باشه ،  
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م که میخوا یاال.... یاال !!آسانسور به طرز اعصاب خرد کنی آروم بود ، در هر طبقه توقف میکرد . 

و باعث میشدن که دیرتر به پدرم برسم با ایی که در هر طبقه وارد و خارج سریعتر حرکت کنه ، به آدم

این  ای هجوم بردم .گه یرش دیسوم باز شدن و من به یه میز پذ اخم نگاه میکردم. باالخره درها در طبقه

داشت. یکی از پرستار ها با اون چشمای  در پشتشیکی کارمند های پرستار در یونیفرم آبی روشن 

 ظاهرا کور اش پرسید :

 " میتونم کمکتون کنم؟؟ " 

هست "  4" پدرم ، ریموند استیل . اون به تازگی پذیرش شده . اون فکر کنم در اتاق عمل   

 حتی با وجود اینکه این کلمات رو میگفتم ، دلم نمیخواست که واقعیت داشته باشن . 

 " بگذارید چک کنم خانم استیل " 

سرم رو پایین تکون دادم ، برام مهم نبود که بخوام وقتی که به صفحه کامپیوترش خیره شد، اسمم رو 

 براش تصحیح کنم. 

ست دارین منتظر باشید بهشون خبر میدم که اینجا هستین . " بله . اون دو ساعته که اینجاست . اگر دو

 اتاق انتظار اونجاست " 

.  داشت اتاق انتظار رنگی اشاره کرد که امیدوارانه نوشته ی بزرگ آبی رنگ به درهای بزرگ سفید

 پرسیدم :

 " اون حالش خوبه ؟ " 

 سعی میکردم که صدام رو یکنواخت و ثابت نگه دارم. 

ظر یکی از پزشک های مربوطه برای گرفتن خبر باشید خانم  " " شما باید منت  

 گفتم :

 " ممنونم " 

م همین االن بدونم !!!میخوا شیدم : ولی در درونم جیغ ک  
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جایی که آقای رودریگرز و خوزه  ،نمایان شد یاتاق انتظار رو باز کردم و محوطه ساده و خشک درِ  

 نشسته بودن. آقای رودریگرز با نفس بریده ای گفت :

 " آنا !! " 

هم  یک دستش تو گچ بود ، و یه طرف گونه اش کبود شده بود . بروی ویلچر نشسته و یک پا دیگه اش

ش حلقه کردم . هق زدم :رودر گچ بود. سریعا دستام رو د  

 " اوه آقای رودریگرز " 

م "نا عزیز" آ  

 با دست سالمش به پشتم دلجویانه ضربه میزد . زیر لب من من کرد :

 " من خیلی متاسفم " 

 صداش خش دار و شکننده ست. 

 اوه نه...

ت سرم راه میرفت گفت :خوزه سرزنش آمیز وقتی پش  

 " نه ، بابا " 

و نگه داشت. گفتم : وقتی که چرخیدم منو به آغوشش کشید  

 " خوزه " 

شدم... اشکام زمانی که تمام تنش ، اضطراب ، ترس و اندوهم در این سه ساعت گذشته به سطح و غرق 

، پایین ریختن .  ناومد  

 " هی آنا، گریه نکن " 

خوزه به نرمی موهام رو نوازش میکرد. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و تو گودی گردنش آروم 

و خیلی شکرگزارم که دوستم اینجاست. وقتی که سوایر اشک ریختم. به اندازه قرنی همینطور ایستادیم 

 ،قسمت جعبه تسهیالت داخل اتاققای رودریگرز از در اتاق انتظار بهمون ملحق شد از هم جدا شدیم. آ

 بهم دستمال کاغذی داد و اشکام رو پاک کردم. زیر لب گفتم :
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 " ایشون سوایر هست. مامور امنیتی "

ی رودریگرز سرش رو پایین تکون داد بعد به گوشه ای رفت روی صندلی سوایر مودبانه به خوزه و آقا

 نشست. 

 " بشین آنا "

 خوزه منو به سمت صندلی های دسته دار جنس وینیل1 هدایت کرد. 

 " چه اتفاقی افتاده ؟ میدونیم حالش چطوره ؟  اونا دارن چی کار میکنن؟؟  " 

رو متوقف کنه و کنارم نشست :خوزه دستاش رو باال آورد تا رگبار سواالت من   

" ما هیچ خبر تازه ای نداریم. ری ، بابا و من در سفری برای ماهیگیری به سمت آستوریا2 بودیم. ما با 

 یه فرد احمق مست تصادف کردیم ... " 

رد صحبت خوزه رو قطع کنه . لکنت وار عذر خواهی میکرد . خوزه بهش آقای رودریگرز سعی ک

 توپید :

مچ . بابا....، خب بابا ش بابا!! من هیچ ضربه ای ندیدم فقط چند تا کوفتگی و ضربه ای به سر" آروم با

لی شاگرد و ری برخورد کرد  "  دنست و مچ پاش شکسته . ولی ماشین سمت صد  

اوه نه ، نه .... ترس دوباره سیستم عصبی احساسی من رو غرق کرد. نه . نه . نه ... بدنم لرزید و وقتی 

رو در اتاق عمل تصور کردم ترس وجودم رو فرا گرفت. که ری   

. ولی اونا ری رو با خدمات " اون داره جراحی میشه. ما اول به یه بیمارستان تو آستوریا منتقل شدیم

اینجا فرستادن. نمیدونیم که دارن چی کار میکنن. ما اینجا منتظر خبریم "  هوایی  

 شروع به لرزیدن کردم. 

؟ "  " هی آنا ، سردته  

                                                             
 نوعی جنس پالستیک 1
 نام منطقه ای در نیویورک 2
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یچ کدوم برام سرم رو مثبت تکون دادم. من بلوز آستین حلقه ای سفید و کت تابستونی مشکی تنمه و ه

. خوزه سریعا کت چرمش رو در آورد و دور شونه های من انداخت . سوایر کنارم گرمایی ایجاد نمیکنن

 قرار گرفت :

 " برم براتون چایی بگیرم خانم ؟ " 

ون دادم ، و اون از اتاق خارج شد. پرسیدم :سپاس گزار سرم رو مثبت تک  

 " چرا به آستوریا برای ماهیگیری میرفتین؟ " 

 خوزه شونه اش رو باال انداخت :

" ماهیگیری اونجا خوب بود . ما یه زمانی پسرونه با هم اونجا خوش گذرونده بودیم. میخواستم یه زمان 

خر حسابی وقتم رو بگیره داشته باشیم " آ لدوستانه با مرد پیرم قبل از اینکه درسام در سا  

 چشمای تیره خوزه گشاد بودن و ترس و پشیمونی در چشماش قابل دیدن بود. 

بدتر مصدوم بشه "  " تو هم میتونستی صدمه ببینی. و آقای رودریگرز .....  

دستم رو از فکرش آب دهنم رو قورت دادم . دمای بدنم بیشتر افت کرد  و یکبار دیگه لرزیدم. خوزه 

 گرفت. 

 " هی آنا ، تو یخ کردی " 

 آقای رودریگرز به جلو خم شد و دست دیگه ام رو با دست سالمش گرفت :

 " آنا من واقعا متاسفم " 

 " آقای رودریگرز خواهش میکنم . این یه حادثه بوده ... " 

 صدام به زمزمه ی ناچیزی تبدیل شد. منو تصحیح کرد :

 " منو خوزه صدا کن "

یکبار دیگه  لبخند منقبضی زدم بخاطر اینکه این تمام چیزی بود که میتونستم از عهده اش بر بیام . بهش

 لرزیدم. خوزه منزجر شده گفت :
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ده " صبح بوده و اون احمق عقلش پری 7ت " پلیس اون مرتیکه عوضی رو به بازداشگاه برده. ساع  

اون میدونه که من چایی رو سوایر برگشت ، یه لیوان آب داغ و تی بگ جدا در کنارش برام آورد. 

و از این حواس پرتی خوشحال شدم. آقای رودریگرز و خوزه دستام رو  سورپرایز چطوری میخورم! 

رز رها کردن وقتی که من قدرشناسانه چایی رو از سوایر میگرفتم. سوایر از خوزه و آقای رودریگ

 پرسید :

 " شما چیزی نیاز ندارید ؟ " 

جفتشون سرشون رو منفی تکون دادن و سوایر دوباره در گوشه ای روی صندلی نشست. تی بگ رو 

با خودم بدون داخل آب داغ فرستادم ، لرزون بیرون کشیدمش و اونو داخل سطل آشغال کوچیک انداختم. 

مینوشیدم گفتم: چایم رو بپرسم وقتی که یه جرعه از اینکه واقعا از شخصی  

 " چی اونارو اینقدر معطل کرده ؟ " 

 بابا.... خواهش میکنم که بزار حالش خوب باشه. خواهش میکنم بزار حالش خوب باشه...

 خوزه نرم گفت :

 " بزودی میفهمیم آنا " 

.. و صبر سرم رو پایین تکون دادم و یه جرعه دیگه خوردم . دوباره کنار خوزه نشستم. صبر کردیم...

و خوزه دست من رو گرفته بود و دائم  کردکردیم . آقای رودریگرز با چشمای بسته ، فکر میکنم دعا می

میفشرد. به آرومی چایی ام رو میخوردم. چایی مارک توانینگ نیست ، یه مارک ارزون قیمت مزخرفه، 

 و مزه اش منزجر کننده ست. 

زمانی  ،همه چی رو از دست دادمدفعه آخری که فکر میکردم یاد دفعه آخری که منتظر خبر بودم افتادم. 

ر بی خطر همسرم کردم. به که چارلی تانگو مفقود شده بود. چشمام رو بستم ، دعایی در سکوت برای سف

ظهر بود. اون به زودی میرسه . چایی ام سرد شد ....ا ه !  2:15: ساعتم نگاه انداختم  

چرا دکتر ها نیومدن منو ببینن؟؟ دست خوزه رو گرفتم و اون دوباره  ایستادم و قدم زدم بعد باز نشستم.

خواهش میکنم بزار حالش خوب باشه، خواهش میکنم بزار حالش خوب دستم رو اطمینان بخش فشرد. 

  باشه...
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 زمان به سختی میگذشت.

نه ؟؟؟ همیهمگی منتظر به سمت در نگاه کردیم. شکمم پیچ خورد. یکدفعه درها باز شدن و  

اومد و صورتش لحظاتی با دیدن دست من در دست خوزه تیره و تار  اتاق داخل کریستین با قدم های بلند

 شد.  با نفس بریده گفتم :

 " کریستین ! " 

و برد گرفتم ، بینیش رو داخل موهام فر و بلند شدم ، خدا رو شکر که سالم رسیده . بعد در آغوشش قرار

بخش کوچیکی از احساساتم بخاطر اینکه  رو به ریه هام کشیدم. و من عطرش ، گرمای بدنش و عشقش

. اوه ، چه تفاوتی با بودن حضورش در کنارم قدرتمند تر و انعطاف پذیر تر شده اون اینجاست آرومتر ،

 ایجاد میشه و باعث آرامش ذهنمه. 

 " خبر جدیدی هست ؟ "

برای خوزه تکون  یانهو احوال پرس گوسرم رو منفی تکون دادم، توانایی صحبت کردن نداشتم. سرش ر

 داد :

 " خوزه " 

 " کریستین ، ایشون پدرمه ، خوزه بزرگ " 

 " آقای رودریگرز... ما تو عروسی همو مالقات کردیم. مثل اینکه شما هم تو تصادف بودین؟ " 

 خوزه خالصه داستان رو یکبار دیگه تعریف کرد. کریستین پرسید :

که اینجایین ؟ "  حالتون خوبهما به اندازه کافی " ش  

 آقای رودریگرز گفت :

خوایم جای دیگه ای باشیم " " ما نمی  

 پایین تکون داد. دستم رو گرفت وصداش آروم و ردی از درد در اون شنیده میشد. کریستین سرش رو 

کنارم نشست. پرسید :خودش و بعد  منشوند  

 "غذا خوردی؟ " 
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 سرم رو منفی تکون دادم.  

ه ای؟ " " گرسن  

 بازم سرم رو منفی تکون دادم. پرسید :

 " ولی سردته ؟ " 

 به کت خوزه نگاه کرد. سرم رو مثبت تکون دادم. سرجاش جابجا شد ولی عاقالنه هیچی نگفت. 

درها دوباره باز شدن و یه دکتر جوون در لباس استریل مخصوص آبی روشن وارد شد. به نظر خسته و 

 آشفته میاومد. 

ایستاد زمزمه  . در حالی که کریستین کنارم میخالی شدوقتی که تالش کردم بیاستم از سرم  تمام خون

 کردم :

 " ری استیل " 

 کریستین دستش رو دور کمرم گذاشت . دکتر پرسید :

یشاوندش هستی؟ " و" شما خ  

م که یه چشمای روشن آبیش همرنگ لباس استریلش بودن و اگر در موقعیت دیگه ای بودیم میتونستم بگ

  مرد جذاب بود.  

 " من دخترشم، آنا " 

 " خانم استیل ... " 

 کریستین مداخله کرد :

 " خانم گری " 

 دکتر لکنت وار گفت :

 " عذر میخوام " 

تی میخواستم که کریستین رو بزنم!و لحظا  
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 " من دکتر کُُرو هستم . پدرتون وضعیتش ثابت شده ولی در موقعیت حساس و خطرناکی هست " 

ت دست کریستین بود که باعث شد پخش زمین نشم. دکتر زانو هام شل شدن و تنها، حمایاین یعنی چی؟؟ 

 کرو گفت :

ولی ما تالش کردیم تا درمانش کنیم و  ،" اون جراحت های داخلی مختلفی دیده. عمدتا قسمت دیافراگمش

تونستیم طحال اش رو نجات بدیم. متاسفانه ، در طی عمل جراحی بخاطر از دست دادن خون زیاد ایست 

همچنان نگرانی در موردش وجود داره . نگرانی  یم و دوباره برش گردوندیم ولیقلبی داشت. تالش کرد

شه ، و اِم آر آی نشون داده که اون دچار ورم مغزی بزرگترمون بخاطر وجود چندین لخته خون در سر

رسی زمانی که ورم داخل سرش رو بر شده. ما شرایط فرو رفتن به کما رو ایجاد کردیم تا بتونیم اونو

 میکنیم آروم و ثابت نگه داریم" 

 ضربه مغزی؟ نه....

" این شیوه و راهکار استاندارد در مورد چنین مورد هایی هست. االن ، فقط باید صبر کنیم و ببینیم چی 

 میشه "  

 کریستین خونسرد پرسید :

شما چیه ؟ "  یبین" و پیش  

" آقای گری، در این لحظه سخته که چیزی بگی. احتمالش هست که اون بتونه کامال بهبود پیدا کنه ولی 

خداست "  االن فقط دست  

 " چه مدت در کما نگه اش میدارید ؟ " 

ساعت خواهد بود "  96الی  72معموال  " به این بستگی داره که مغزش چطور پاسخ بده.  

زمزمه کردم : اوه اینقدر طوالنی!  

 " میتونم ببینمش؟ " 

منتقل کردن "  6" بله. تا نیم ساعت دیگه میتونید. اونو به قسمت آی سی یو در طبقه   

ممنونم دکتر "  "  
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 دکتر کرو سرش رو پایین تکون داد و چرخید و تنهامون گذاشت. به کریستین زمزمه کردم :

 " خب ، اون زنده ست " 

 و اشکام یکبار دیگه بروی صورتم جاری شدن . کریستین آروم دستور داد :

 " بشین " 

نی . ما فعال تا مدتی خبر جدیدی " بابا ، فکر میکنم که ما بهتره بریم. تو نیاز داری که استراحت ک

 نمیشنویم " 

 خوزه به باباش زیر لب گفت ، کسی که مات به پسرش خیره شده بود . ادامه داد :

مگه نه آنا؟ "  ،" امشب بعد از اینکه کمی استراحت کردی میتونیم برگردیم. این مشکلی نداره  

 خوزه چرخید و از من درخواست کرد. 

 " البته " 

پرسید :کریستین   

؟ "  ین" در پورتلند اقامت دار  

 خوزه سرش رو مثبت تکون داد .

؟ "  ن دارین" نیاز به ماشین برای برگشت  

 خوزه اخم کرد :

ی بگیرم " " میخواستم تاکس  

 " لوک میتونه شما رو ببره "

 سوایر ایستاد و خوزه گیج شده دیده شد. زیر لب توضیح دادم :

 " لوک سوایر " 

 " اوه .... حتما . آره ممنون میشم. مرسی کریستین " 
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 ایستادم ، آقای رودریگرز و خوزه رو به ترتیب بغل کردم. خوزه تو گوشم زمزمه کرد :

"  سالمی هست . خدا پشت و پناهشه " قوی بمون آنا . اون مرد قوی و  

 " امیدوارم "

نه هام برداشتم و بهش پس دادم .محکمتر بغلش کردم. بعد ازش جدا شدم و کتش رو از روی شو  

تو هنوز سردته "  ،" نگه اش دار  

 " نه من خوبم ممنونم " 

مضطرب کوتاه به کریستین نگاه کردم ، دیدم که خنثی منو و خوزه رو نگاه میکنه. کریستین دستم رو 

و باز نگه گرفت . در حالی که خوزه ویلچر پدرش رو به سمت در ، جایی که سوایر ایستاده بود و در ر

 داشته بود میبرد گفتم :

 " اگر تغییری ایجاد بشه بهتون سریعا خبر میدم " 

 آقای رودریگرز دستش رو باال آورد و اونا در درگاهی مکث کردن :

 " من اونو دعا میکنم آنا "

 صداش متزلزل بود :

ن برام دوست خوبی ارتباط بودم. اوذشت این همه سال دوباره باهاش در" خیلی خوب بود که بعد از گ

 شده بود " 

 " میدونم " 

اونا رفتن . منو کریستین تنها شدیم. گونه ام رو نوازش کرد : ،و بعد از اون  

 " رنگت پریده . بیا اینجا " 

غوشش کشید دوباره تو بغلش نگه ام داشت و منم خواستار رفتم. خودمو دلی نشست و منو به آنروی ص

شونی به خاطر بد شانسی پدر خونده ام داشتم، ولی سپاس گزارم که تو بغلش جمع کردم ، احساس پری

 همسرم اینجاست تا منو آروم کنه. آروم موهام رو نوازش میکرد و دستم رو نگه داشته بود .پرسیدم :
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 " چارلی تانگو چطور بود ؟ " 

 نیشش باز شد . گفت :

 " اوه ، اون عالی بود " 

یده میشد. باعث شد برای اولین بار در این چند ساعت لبخند افتخار و سربلندی واضحی در صداش شن

 بزنم و سرم رو بلند کردم و گیج شده نگاش کردم. 

 " عالی؟1 " 

 " این یه اصالح از داستان فیالدلفیاست . فیلم مورد عالقه گریس  "  

 " نمیشناسم " 

ری اونو تو خونه دارم. میتونیم ببینمش و معنی اش رو متوجه بشیم " " فکر میکنم که بلو  

 موهام رو بوسید و یکبار دیگه لبخند زدم. پرسید :

 " میتونم قانعت کنم که یه چیزی بخوری؟ " 

 لبخندم ناپدید شد :

 " نه االن. اول میخوام ری رو ببینم " 

 شونه هاش فرو افتادن ولی بهم فشار نیاورد. 

 " تایوانی ها چطور بودن ؟ " 

 گفت :

 " مطیع بودن " 

 " چطوری مطیع؟ " 

بخرم"  ،شون رو با قمیت کمتری که میخواستم پرداخت کنم" اونا بهم اجازه دادن تا کارگاه کشتی سازی   

                                                             
 کلمه ای که استفاده کرده بود نا آشنا و اصطالح گونه ست 1
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 اون کارگاه کشتی سازی خریده ؟؟ 

 " این خوبه ؟ " 

 " آره خوبه " 

کارگاه کشتی سازی داری " " ولی من فکر میکردم که تو اینجا یه   

" دارم. میخوام از اون برای انجام طراحی داخلی و ارسالش استفاده کنم. بدنه اصلی کشتی رو در شرق 

 دور بسازیم . اینجوری ارزون تر میشه " 

 اوه ... 

 " نیروی کار این کارگاه کشتی سازی چی؟ " 

رو تا حد امکان پایین بیاریم "   نا بهتره که بتونیم فراوانی کارکنا" انتقالشون میدیم. م  

 روی موهام رو بوسید با صدای نرمی پرسید :

 " بریم ری رو ببینیم ؟ " 

 

 

 

 

و بوق های  ها اتاق آی سی یو در طبقه ششم یه اتاق سرد ، استریل و حفاظت و احاطه شده توسط زمزمه

مریض همگی در محوطه تکنولوژی در قسمت های جدا شده تو اتاق  4کوتاه دستگاه های اطراف بود. 

 بودن. ری در انتهای اتاق قرار داشت. 

 بابا...

تو تخت بزرگ خیلی کوچیک دیده میشد ، توسط تمام این دستگاها احاطه شده بود. این یه شوکه . پدر من 

های مختلفی که به سوزن ها وصل . لوله ای در دهنش هست و ریسمان نبودههیچ وقت اینقدر کوچیک  
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. گیره ای کوچیک به انگشتش وصل شده بود. با خودم وجود داشتن هستن و وارد هر دستش شدن

همینطوری فکر کردم که اون برای چیه ؟ پاهاش بروی مالفه قرار داشتن و توسط  گچ آبی رنگی پوشیده 

ضربان قلبش رو نشون میداد : بیب ، بیب ، بیب . محکم و یکنواخت میتپید. اینو شده بودن. مانیتوری 

میشناسم. آروم به سمتش حرکت کردم. قفسه سینه اش توسط باند تازه ی بزرگی بسته شده که مقداریش 

 زیر مالفه نازک که بدنش رو پوشونده بود قرار داشت . 

 بابا...

ست از سمت راست دهنش به طرف دستگاه هوا رسان ختم متوجه شدم که لوله ای که داخل دهنش ه

گاه مانیتور قلب در هم آمیخته و ریتم منظمی رو ایجاد کرده. با شه. صداش با صدای بیب بیب بیب دستمی

در  طتا خ 4هر صدای بیب میمکید ، بیرون میداد ، میمکید ، بیرون میداد، میمکید ، بیرون میداد ... 

، همگی یکنواخت حرکت میکردن ، اثبات میکردن که ری هنوز با ما هست. صفحه مانیتور قلب بودن   

 اوه بابا...

، اونجا  ش رو کج کرده بازم آروم دیده میشهه مخصوص تنفسی که تو دهنشه و دهنحتی با وجود لول

جوون کنارش ایستاده بود ، مانیتور ها رو چک میکرد. ازش  اندامِ  ه پرستار ریزراحت خوابیده. ی

 پرسیدم:

 " میتونم لمسش کنم ؟ " 

 امتحانی دستم رو به سمت دستش دراز کرده بودم. مهربانانه لبخند زد :

 " آره " 

ن هست و باید در دهه بیست سالگی اش باشه. اون پالک روی سینه اش نشون میداد اسمش ِکلی آر اِ 

ده و چشمای بسیار بسیار تیره ای داره. موهاش بلون  

کریستین در انتهای تخت ایستاد و وقتی که من دست ری رو میگرفتم محتاطانه منو نگاه میکرد. به طرز 

صندلی کنار تختش سقوط و  سورپرایز برانگیزی دستش گرم بود ، و این باعث رهایی من شد. بروی

کردم.  کردن گریه رو نرم کنار بازوش قرار دادم و شروع به سرم  

 زمزمه کردم :
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 " اوه بابا خواهش میکنم بهتر شو. خواهش میکنم " 

 کریستین دستش رو بروی شونه ام گذاشت و اطمینان بخش فشرد. پرستار کلی آروم گفت :

 " تمام عالیم حیاتی آقای استیل خوبه " 

 کریستین زیر لب گفت :

 " ممنونم " 

کپ کرده اش رو ببینم. باالخره نگاه ارزیابانه اش رو به همسرم  ی منم سرم رو بلند کردم تا چهره

انداخت . اهمیتی نمیدم. اون میتونه به هر صورتی که دوست داره تا موقعی که حال بابام رو بهتر میکنه 

 ، به کریستین کپ کرده نگاه کنه.  پرسیدم :

 " صدام رو میشنوه ؟ " 

 " اون در خواب خیلی عمیقی هست. ولی خب کی میدونه ؟ " 

 " میتونم مدتی اینجا بشینم ؟ " 

 " قطعا " 

بهم لبخند زد، گونه هاش از سرخی نمایان گر افشا کننده ای صورتی شده بودن. فهمیدم که دارم فکر 

اونو نادیده گرفت :میکنم که موهای بلوندش رنگ واقعی موهاش نیست. کریستین به من خیره شده بود ،   

نیازه که چند تا زنگ بزنم. بیرونم. یه مدت زمانی رو برای خلوت با پدرت تنهات میزارم " " من  

سرم رو پایین تکون دادم . روی موهام رو بوسید و از اتاق خارج شد. دست ری رو نگه داشتم ، در 

و نمیتونه صدای منو بشنوه  و من حیرت این قضای روزگارم که االن تنها زمانی هست که اون ناهشیاره 

یار وفادار من بوده. پناه محکمم. و من هیچ وقت  ،میخوام واقعا بهش بگم که چقدر دوستش دارم. این مرد

به این موضوع تا االن فکر نکرده بودم. من از خون اون نیستم ولی اون پدرمه و خیلی زیاد دوستش 

ش میکنم ، خواهش میکنم بهتر شو ... خواه دارم. اشکام بروی صورتم پایین ریختن .  

خیلی آروم ، برای اینکه کسی رو اذیت نکنه براش در مورد آخر هفته مون در آسپن در مورد آخر هفته 

اخیرمون زمانی که به قایق رانی با گریس رفته بودیم و پرواز کرده بودیم تعریف کردم. در مورد خونه 
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که چقدر امیدواریم تا اون خونه رو سازگار با محیط زیست جدیدمون بهش گفتم ، برنامه هامون ، این

بسازیم. قول دادم که اونو با خودمون به آسپن ببرم تا بتونه با کریستین به ماهیگیری بره و بهش اطمینان 

خواهش میکنم پدر ، اینجا باش تا دادم که آقای رودریگرز و خوزه هم قطعا اومدنشون باعث خوشحالیه. 

...اون کارو بکنی  

ری بی حرکت باقی مونده بود ، دستگاه هوا ساز میمکید و بیرون میفرستاد و صدای یکنواخت ولی 

تنها پاسخ اون بودن. ، بیب بیب بیب مانیتور قلب  اطمینان بخِش   

. نمیدونم که چه مدته ، دیدمکه در انتهای تخت نشسته بود، کریستین رو وقتی سرم رو باال آوردم

 اونجاست. گفت :

الم " " س  

 چشماش با همدردی و نگرانی سوزان شده بودن. 

 " سالم " 

 پرسید :

راره با بابات، آقای رودریگرز و خوزه به ماهیگیری برم ؟ " " خب پس من ق  

 سرم رو مثبت تکون دادم. 

بخوابه "  را" باشه. بریم غذا بخوریم . بز  

 اخم کردم. نمیخوام از پیشش برم. 

تمام شماره تماس هامون رو به پرستار ها دادم. اگر هر چیزی تغییر کنه اونا  " آنا، اون تو کماست. من

گردیم "    ن. بریم غذا بخوریم ، هتل اتاق بگیریم ، استراحت کنیم بعد باز عصر بربه ما زنگ میزن  

 

 

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 596  
 

 و صبحی که با هست که یادمه. چند بار من به اولین شب سوئیت داخل هتل هیتمن دقیقا به همون شکلی

کریستین گری گذروندم فکر کردم ؟؟ در درگاهی ورودی سوئیت فلج شده ایستادم. خدایا ، همه چی از 

 اینجا شروع شد. 

 کریستین گفت :

 " مثل خونمون احساس میشه " 

داخل سوئیت گذاشت. زیاد صداش نرمه ، کیفم رو در کنار کاناپه بیش از اندازه   

؟ چی نیاز داری آنا؟ " بشینیوان  تو " میخوای دوش بگیری؟ یا  

.... پسر گمشده ی من   کریستین به من خیره بود و میدونم که اون کنترل و هدایت از دستش خارج شده

. اون تمام امروز بعد از ظهر تو خودش نهایی دست و پنجه نرم میکنه که تحت کنترلش نیستبا رویداد

پیش بینی اش کنه.  این زندگی واقعی به  که اون نمیتونه اداره و فرو رفته و متفکره. این وضعیته

وان صورت خشنه و اون خودشو مدت زمان زیادی هست که ازش دور نگه داشته ، االن بی پناه و نات

م.ا گرشده. پنجاه سایه شیرین حفاظت  

 زیر لب گفتم :

 " وان ، دوست دارم تو وان برم " 

احساس بهتری داشته باشه ، حتی احساس  سرگرم و مشغول نگه دارم ، باعث میشه آگاه بودم که اونو

اوه کریستین من کرختم ، سردمه و ترسیدم ولی خیلی خوشحالم که تو اینجا پیشم کنه. بمفید بودن 

.هستی..  

 " وان . خوبه . باشه " 

با قدم های بلند به سمت سرویس و حموم رفت و در اونجا ناپدید شد. چند لحظه بعد صدای پر فشار و 

ه وان رو پر میکرد  در اتاق اکو شد. خروشان آب ک  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 597  
 

باالخره خودم رو راه انداختم و به دنبالش وارد اتاق خواب شدم. وقتی که چندین بسته از نوردستروم1 

بروی تخت دیدم دلسرد شدم. کریستین به اتاق برگشت ، آستین هاشو باال زده بود ، کت و کرواتش رو 

 در آورده بود. گفت :

ه. لباس خواب ، میدونی " م تا چند تا چیز بخر" تیلور رو فرستاد  

منو محتاطانه نگاه میکرد . اوه البته که این کارو کرده. تصدیق کننده سرم رو تکون دادم تا حالش رو 

تیلور کجاست؟؟ بهتر کنم.   

:کریستین زیر لب گفت  

 " اوه آنا، من تو رو تا حاال این شکلی ندیدم. تو معموال خیلی قوی و شجاعی " 

نمیدونم که چی بگم. فقط با چشمای گشاد بهش زل زده بودم. من االن هیچی برای دادن ندارم. فکر میکنم 

که شوکه ام. دستام رو دورم حلقه کردم ، سعی میکردم که سرمای چیره شده به وجودم رو متوقف کنم، با 

کریستین منو به آغوشش  .، چون سرما از درونم نشات میگره این که میدونم که عمل بی نتیجه ای هست

 کشید. زیر لب گفت :

   " عزیزم ، اون زنده ست. عالیم حیاتی اش خوبه . ما فقط باید صبور باشیم. بیا  "    

لی دنوی شونه هام پایین آورد و بروی صدستم رو گرفت و منو به سمت حموم برد. آروم کتم رو از ر

  رو باز کرد. داخل حموم انداخت و بعد چرخید و دکمه های بلوزم

 

 

 

، عطر گل نیلوفر آبی در هوای گرم و مرطوب داخل حموم سنگین  آب به طرز دلپذیری گرم و معطره

پخش شده. بین پاهای کریستین دراز کشیدم ، پشتم به قفسه سینه اش هست ، پاهام روی پاهاش قرار 

گرفته . جفتمون ساکت و تو فکریم و من باالخره احساس گرما میکنم. کریستین متناوبا وقتی که من 

                                                             
 یه شرکت خرده فروشی کاالهای لوکس آمریکایی هست که انواع لباس ، کفش ، کاالهای لوکس ، لوازم آرایش و جواهرات داره 1
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یبوسید. دستش دور شونه ام حلقه آب رو میترکوندم ، روی موهام رو محواس پرت حباب های روی 

. شده  

 پرسیدم :

رفتی؟ اون زمانی که حمومش کردی ؟ "  ،" تو با لیال که تو وان نرفتی  

بدنش منقبض شد و هوا رو از بینیش با خشم بیرون داد ، دستش دور شونه ام جایی که گذاشته بود 

 محکمتر شد. 

"  " امممم..... نه  

 به نظر حیرت زده بود. 

 " فکرشو میکردم . خوبه " 

به عقب کشید و کج کرد برای همین سرم به  ،ه ای بسته شده بودام رو که به صورت نامرتب باال گوجمو 

 عقب چرخید و تونست صورتم رو ببینه:

 " چرا میپرسی؟ " 

 شونه ام رو باال انداختم:

ید دیدن اون در این هفته "" کنجکاوی بیمار گونه . نمیدونم.... شا  

 صورتش سخت شد :

 " که اینطور. کمتر بیمار گونه " 

 لحن صداش مالمت آمیز بود.

 " چه مدت میخوای ازش حمایت کنی؟ " 

 " تا موقعی که بتونه روی پای خودش بیاسته . نمیدونم " 

 شونه اش رو باال انداخت :

 " چرا ؟ " 
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 " افراد دیگه ای هم هستن ؟ " 

 " افراد دیگه ؟؟ " 

 " روابط سابقی که تو حمایتشون میکنی؟ " 

 " یه نفر بود آره. البته االن دیگه نیست " 

 " اوه ؟؟ " 

" اون داشت درس میخوند تا دکتر بشه. االن به شرایط مناسب رسیده و یک نفر دیگه ای رو برای 

 خودش داره " 

 " یه ارباب دیگه ؟ " 

 " آره "

 زمزمه کردم :

 " لیال گفت که تو نقاشی هاش رو داری " 

" داشتم. خیلی برام مهم نبودن. اونا از نظر فنی و تکنیکی با ارزش بودن ولی برای من بیش از حد 

اون هیچ سلیقه ای نداره "  ،. همونطوری که میدونیمبودن. فکر میکنم که ایلیوت اونارو دارهرنگی   

کرد  ، مقدار زیادی از آب رو به یه طرف وان شلب شلب  ریز خندیدم و دست دیگه اش رو دورم حلقه

 کنان جابجا کرد. زمزمه کرد :

 " این بهتره " 

 شقیقه ام رو بوسید. گفتم :

 " اون با بهترین دوست من ازدواج کرده " 

 گفت :

 " پس بهتره من دیگه دهنم رو ببندم " 
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هتل هتمن احاطه شدم، به بسته های مختلف بعد از حموم احساس راحتی بیشتری دارم. توسط حوله نرم 

روی تخت خیره موندم. خدایا، این باید قطعا خیلی فراتر از لباس خواب باشه. امتحانی داخل یکی از 

سایز من بود. گندش بزنن....  ،بسته ها رو نگاه کردم. یه شلوار جین و سویشرت کاله دار آبی کمرنگ

اون میدونه که من چی دوست دارم. لبخند زدم ، یادم اومد که این تیلور برای کل آخر هفته لباس گرفته و 

 اولین باری نیست که من اینجام و اون برام لباس میگیره. 

" به غیر از اینکه تو به فروشگاه کالیتون حمله بکنی و مزاحمم بشی تو اصال تا حاال به مغازه ای رفتی 

 تا خرید کنی؟ " 

مزاحمت بشم؟ "  و" حمله کنم   

بله حمله کنی و مزاحمم بشی ""   

" تا اونجایی که یادمه تو دستپاچه شده بودی.  و اون پسر جوون همش دور و بر تو بود. اسمش چی 

 بود؟؟ " 

 " پاول " 

 " یکی از عاشقای دلباخته ات" 

 چشم غره رفتم و اونم لبخند راحت شده و صادقانه ای زد و بوسیدم. زمزمه کرد :

س بپوش . نمیخوام دوباره سردت بشه " "این دختر منه . لبا  
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 زیر لب گفتم :

 " آماده ام " 

کریستین در اتاق مطالعه سوئیت پشت لب تاب مک اش در حال کار کردن بود. شلوار جین مشکی و 

 بافت طوسی تنش بود و منم شلوار جین و تی شرت سفید و سویشرت کاله دار پوشیدم. 

 کریستین نرم گفت :

 " تو خیلی جوون دیده میشی " 

 نگام میکرد ، چشماش میدرخشیدن. 

فردا یک سال بزرگتر میشی "  " فکرشو بکن  

رزومند بود . بهش لبخند غمگینی زدم :صداش آ  

 " خیلی احساس جشن گرفتن ندارم. میشه بریم االن ری رو ببینیم ؟ " 

ذات نزدی  " " حتما. آرزو میکنم که یه چیزی بخوری. تو عمال دست به غ  

 " کریستین خواهش میکنم . گرسنه نیستم . شاید بعد از اینکه ری رو دیدم. میخوام بهش شب بخیر بگم" 

 

 

 

 

 وقتی که به آی سی یو رسیدیم خوزه داشت میرفت. تنها بود. 

 " آنا ، کریستین سالم " 

 " پدرت کجاست ؟ " 

و تصادف امروز صبح بوده " " اون بیش از حد خسته بود تا بتونه برگرده . اونم ت  
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 غمگینانه نیشش باز شد :

مجبور بودم برای دیدن ری کلی بجنگم چون " مسکن هاش وارد عمل شدن ، کامال بیهوش شده بود. 

 خویشاوندش نبودم " 

 آشفته پرسیدم :

 " و ؟؟ " 

ن طوره.... ولی خوبه " و" اون خوبه آنا. هم  

ری بهتر از خبر بده . راحتی خیال درون وجودم روان شد. بی خب  

متولد ؟ "  " فردا میبینمت دخترِ   

جاییم " " حتما. ما این  

 خوزه کوتاه به کریستین نگاهی انداخت و بعد منو کوتاه بغل کرد :

 " تا بعد " 

 " شب بخیر خوزه " 

 کریستین گفت :

 " شب بخیر خوزه " 

افتاد. کریستین آروم گفت :خوزه سرش رو پایین تکون داد و به سمت پایین راهرو راه   

 " اون هنوز دیوونه تو هست "

 " نه نیست. و اگر هم باشه... " 

شونه ام رو باال انداختم بخاطر اینکه در حال حاظر اصال اهمیت نمیدم. کریستین لبخند منقبض شده ای 

 بهم زد و قلبم آب شد. زیر لب گفتم :

 " آفرین " 

 اخم کرد. ادامه دادم :
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ه از کوره در نرفتی " " برای اینک  

 رنجیده بهم کپ کرده زل زد... ولی سرگرم هم شده بود :

 " من هیچ وقت از کوره در نمیرم. بیا بریم باباتو ببینیم. برات سورپرایز دارم " 

 " سورپرایز؟ " 

 چشمام هشیار شده گشاد شدن .

 " بیا " 

یو شدیم. دستم رو گرفت و درهای راهرو رو هل داد و وارد قسمت آی سی   

ی با دکتر کرو و یه دکتر دیگه ، یه زن که مگریس ایستاده بود. مشغول صحبت گر ،در انتهای تخت ری

ما رو دید لبخند پت و پهنی زد  .تا بود. گریس  ،قبال ندیده بودمش  

 اوه خدا رو شکر... 

 " کریستین " 

رمش کشید. گونه های کریستین رو بوسید بعد به طرف من چرخید و منو به آغوش گ  

 " آنا ، حالت چطوره ؟ " 

 " خوبم. این پدرمه که براش نگرانم " 

ل هم دوره " االن تحت مراقبت خوبیه. دکتر سالدر در حوزه کاریش یه فرد با مهارته. ما در دانشگاه یِ 

 بودیم " 

 اوه...

 " خانم گری " 

زه میزه و لبخندی خجالت زده و دکتر سالدر رسمی با ما احوالپرسی کرد. اون موهای کوتاه و فرد ری

آمریکایی داره.لحجه کم جنوب   
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حیاتی پدر شما ، خوشحالم که بگم تمام فرایند به خوبی پیش میره. عالیم  " به عنوان سرپرست دکتر های

امیدواریم که اون کامال بهبود پیدا کنه. ورم مغزی متوقف شده و نشانه ای از  اش ثابت و قوی هست. ما

 کم شدنش دیده میشه. این بعد از گذشت چنین زمان کوتاهی بسیار باعث دلگرمیه " 

 زیر لب گفتم :

 " این خبر خوبیه " 

 بهم گرم لبخند زد :

 " همینطوره خانم گری . ما مراقبت خوبی از ایشون میکنیم " 

خیلی خوب بود که دوباره دیدمت گریس " "  

لبخند زد :بهش گریس   

 " منم همینطور لوراینا " 

 " دکتر کرو بیاید این افراد نازنین رو با آقای استیل تنها بگذاریم " 

 کرو به دنبال دکتر سالدر رفت و از اتاق خارج شدن. 

دوار بودم. صحبت های مهربانانه امیبه ری نگاه کردم ، و برای اولین بار از زمان تصادفش ، بیشتر 

. د رو دوباره درونم زنده کرده بودتر سالدر و گریس امیدک  

 گریس دستم رو گرفت و اطمینان بخش فشرد : 

" آنا، عزیز دلم ، بشین کنارش. باهاش حرف بزن. همش خوبه. من و کریستین به اتاق انتظار میریم تا 

 صحبت کنیم " 

کریستین لبخند اطمینان بخشی بهم زد و اون و مادرش منو با پدر عزیزم که سرم رو مثبت تکون دادم، 

تنها گذاشتن.  ،آروم با صدای الالیی گونه دستگاه هواساز و مانیتور قلب خوابیده بود  
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در حالی که شلوار راحتی اش رو تی شرت سفید کریستین رو تنم کردم و تو تخت رفتم. کریستین 

وشید محتاطانه گفت :میپ  

ال تر دیده میشی " " سر ح  

تفاوت بزرگی برام ایجاد کرد . تو از گریس خواستی  ،" آره. فکر میکنم صحبت با دکتر سالدر و مادرت

 که به اینجا بیاد ؟ " 

 کریستین تو تخت اومد و منو به آغوشش کشید ، پشتم بهش قرار گرفت :

 " نه. اون میخواست بیاد و خودش حال پدرت رو چک کنه " 

چطور خبر دار شد؟ "  "  

 " امروز صبح بهش زنگ زدم " 

 اوه...

 " عزیزم تو خسته ای . بهتره بخوابی " 

 زیر لب موافقت آمیز گفتم :

 " هووووم " 

. سرم رو به عقب چرخوندم و چند احساسی سختی بود اون راست میگه. من خیلی خسته ام. امروز روزِ 

و خیالم راحت شد. در واقع ، اون کال امروز از این نظر   عشق بازی نمیکنیم؟؟ لحظه بهش خیره شدم .

به من نزدیک نشده. در فکرم که من باید نسبت به این تغییر هشیار باشم ولی از اونجایی که ضمیر درونم 

محل رو ترک کرده و حس جنسی ام رو هم با خودش برده تصمیم گرفتم فردا صبح بهش فکر کنم. 

و دور پاهاش حلقه کردم. نرم گفت :چسبوندم ، پام ر چرخیدم و خودمو به کریستین  

 " بهم یه چیزی رو قول بده " 

 " هوووم ؟ " 

 این یه سوالی هست که من بیشتر از اون خسته ام که بخوام روشن و واضحش کنم. 
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" بهم قول بده فردا یه چیزی میخوری. من میتونم تحمل کنم و از کوره در نرم که تو کت یه مرد دیگه  

، ولی آنا.... تو باید غذا بخوری، خواهش میکنم " ت کنیرو تن  

 موافقت کردم :

 " هوووم " 

 روی موهام رو بوسید . خوابالود گفتم :

 " ممنونم که اینجایی " 

 و قفسه سینه اش رو بوسیدم .

ه این فکر " کجا میخوام باشم ؟ من میخوام هرجایی که تو هستی باشم آنا. بودن در اینجا باعث میشه که ب

کنم که چقدر پیش اومدیم. و اولین شبی که با تو خوابیدم. چه شبی بود .... ساعت ها نگات کردم. تو .... 

 فوق العاده بودی " 

 نفس گرفت. در مقابل قفسه سینه اش لبخند زدم . زیر لب گفت :

 " بخواب " 

 و این یه دستوره. چشمام رو بستم و خوابم برد. 
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«هم فصل هجد»   

 

 

 

 

و راحت بین مالفه های تمیز و خوب دراز روز روشن سپتامبر باز کردم. گرم لرزیدم ، چشمام رو به 

خودم رو پیدا کنم . تحت تاثیر حس آشنای محیط قرار گرفتم. البته ، من د تا کشیدم ، چند لحظه زمان بر

 در هتل هیتمن هستم. 

 " لعنتی !! بابا !! " 

موج بزرگ دلواپسی و دل پیچه که قلبم رو فشرد و شروع به تند تپیدن کرد و یادم هین بلندی کشیدم ، با 

بلند شدم.  ،آورد که چرا در پورتلند هستم  

 " هی "

لبه تخت نشسته بود. با پشت انگشتاش گونه ام رو نوازش کرد ، بی درنگ آروم شدم. اطمینان  نکریستی

 بخش گفت :

شب خوبی داشته. همه چی خوبه " " من صبح به آی سی یو زنگ زدم . ری   

 نشستم . من من کردم :

 " اوه ، خوبه. ممنون " 

شونیم چسبوند. زمزمه کرد :به جلو خم شد و لباشو به پی  

 " صبح بخیر آنا " 

 و شقیقه ام رو بوسید. گفتم :

 " سالم " 
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. جواب داد : ار جین آبی و تی شرت مشکی تنشه، شلوآماده ست  

 " سالم " 

م و گرم بودن :چشماش نر  

 " میخوام تولدت رو بهت تبریک بگم. مشکلی نداره ؟ " 

 لبخندی دودالنه بهش زدم و گونه اش  رو نوازش کردم :

 " آره ، البته. ممنونم. برای همه چیز " 

 پیشونیش چین خورد :

 " همه چیز؟ " 

 " همه چیز " 

ی گشاد شدن:رالی گذرا بود و چشماش با چشم انتظلحظاتی گیج شده دیده شد  و  

 " بیا " 

م برای ری ،هیجان و انیرد نگبهم یه جعبه کوچیک و زیبا با یه کارت کوچیکتر به همراهش داد. با وجو

سری بود.  کارت رو خوندم :دلواپسی کریستین رو حس کردم ، و این مُ   

 

ن تولدت به عنوان همرس دلبندم   برای تمام تجارب اولیه مون در اولی 

 دوستت دارم

X ک       

 

 اوه خدای ...، چقدر این شیرینه ؟؟ بهش لبخند زدم و زیر لب گفتم :

 " منم دوستت دارم " 
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 نیشش باز شد :

 " بازش کن " 

پدیدار شد .  شکاغذ کادو جعبه رو دقیق باز کردم برای همین پاره نشد ، یه جعبه چرمی قرمز در زیر

آشناست ، به لطف گوشواره های شانس دومی و ساعتم... با دقت در جعبه رو باز کردم و  مارک کارتیه!

یه دستبند ظریف و جذاب که شاید نقره ، پالتینیوم، و یا طال سفید باشه .... نمیدونم ، ولی حقیقتا محسور 

وص لندن ، آالتی آویزون بود : برج ایفل ، تاکسی های سیاه مخصبیرون آوردم. بهش زیور کننده ست

، یه تخت ، و بستنی گریس ، قایق بادبانی ... پرواز کردن  ، یه گالیدر... چارلی تانگو هلیکوپتر... 

نگاش کردم. گفتم : یفی؟؟؟ سردرگم سرم رو باال آوردم،ق  

 " وانیلی؟ "

خواهانه شونه اش رو باال انداخت و نتونستم که نخندم. البته... رعذ  

ونم . فوق العاده ست "" کریستین این قشنگه. ممن  

 نیشش باز شد. 

 گزینه مورد عالقه ام قلب بود . محفظه مانند هست. 

 " میتونی عکس و یا هر چیزی که بخوای داخلش بزاری " 

 " یه عکس از تو " 

 از زیر مژه هام نگاش کردم :

 " همیشه در قلبمی " 

 لبخند دوست داشتنی قلب شکننده و خجالت زده اش رو زد.

اوه ، آره ، من اولین دوست دخترش بودم که اسم «... ک»دو تا زیور آالت آخرش شدم. حرف عاشق 

 کوچیکش رو صدا زدم. از فکرش لبخند زدم. و باالخره یه کلید... زمزمه کرد :

 " کلید قلب و روحم " 
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فرو  اشک در چشمام نفوذ کرد. خودمو سمتش انداختم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و تو آغوشش

 رفتم. در مقابل گوشش زیر لب گفتم :

 " این یه هدیه عالی بود. عاشقشم. ممنونم " 

اوه اون بوی خوبی میده.... تمیز، بوی لباس تازه اتو شده ، شامپو بدن و کریستین. مثل خونه ست، خونه 

حکم گرفت .ی من. اشکای تهدید کننده ام شروع به ریختن کردن. آروم ناله ای کرد و منو تو آغوشش م  

 " نمیدونم بدون تو چی کار میکردم "

ه دارم شکست. آب دهنش رو دام وقتی که سعی میکردم احساسات غرق کننده و متاثرام رو عقب نگص

و آغوشش رو محکمتر کرد : قورت داد  

 " خواهش میکنم گریه نکن " 

 دماغم رو کامال غیر خانومانه باال کشیدم :

وشحالم ، ناراحتم ، آشفته ام .. تلخ و شیرینه " خیلی خ " متاسفم. من همزمان  

 " هی " 

قب فرستاد ، بوسه ای نرم بروی لبام زد :صداش مثل پر نرم بود. سرم رو ع  

 " متوجه ام " 

 زمزمه کردم :

 " میدونم " 

گفت:و دوباره توسط لبخند خجالت زده اش پاداش داده شدم.   

آرزو میکردم که در شرایط و موقعیت بهتری بودیم . ولی اینجاییم "  "  

 یکبار دیگه شونه اش رو عذر خواهانه باال انداخت:

 " بیا. بلند شو بریم. بعد از صبحانه ، میریم حال ری رو چک کنیم " 
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خوردیم می سوئیتمون صبحانه و تی شرتم رو پوشیدم زمانی که در وقتی که لباس جدیدم ، شلوار جین

 اشتهام کمی برگشته بود. میدونم کریستین خوشحاله که میبینه من گرانوال و ماست یونانی ام رو میخورم. 

 " ممنونم که صبحانه مورد عالقه ام رو سفارش دادی " 

 نرم گفت :

دست از تشکر کردن از من برداری "  " تولدته. و تو بهتره دیگه  

بهم چشم غره رفت.  کالفه ولی مهربانانه ، فکر کنم ،  

دان اش هستم " " فقط میخوام بدونی که من قدر  

 " آناستازیا این کاری هست که من میکنم " 

چهره اش جدی شده ... البته ، کریستین در حالت ریاست و کنترل. چطور تونستم فراموشش بکنم.... من 

 اونو به شکل دیگه ای میخوام؟؟ لبخند زدم :

 " آره همینه " 

ج شده ای بهم انداخت و بعد سرش رو به دو طرف تکون داد :نگاه گی  

 " بریم؟ " 

 " فقط دندونام رو مسواک بزنم " 

 ریشخند زد : 

 " باشه " 

. س میرفتم غر غر کنان به ذهنم رسوخ کردچرا ریشخند میزنه ؟؟؟ فکرش زمانی که به طرف سروی

. من زمانی که اولین شب رو باهاش سپری کردم از مسواک اون استفاده خاطره ای ناخواسته به یادم اومد

کرده بودم. ریشخند زدم و مسواکش رو به نشانه تکریم و وفاداری به دفعه اول ، برداشتم . به خودم 
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زمانی که مسواک میزدم تو آینه خیره شدم . من رنگ پریده ام ، خیلی رنگ پریده. ولی خب من همیشه 

دارم پیر سالگی ازدواج کردم!!  22. دفعه آخری که اینجا بودم مجرد بودم و االن در سن رنگ پریده ام

هنم رو شستم. میشم. د  

مچ دستم رو باال گرفتم و تکونش دادم ، زیور آالت آویزون به دستبندم صدای خوشایندی ایجاد کردن. 

ی گرفتم ، سعی یق؟؟ نفس عمه چه چیزی برای من بگیرهچطور پنجاه دوست داشتنی من دقیقا میدونه ک

کردم تمام احساسات و عواطفی که هنوز در وجودم کمین کرده بودن رو متوقف کنم و یکبار دیگه به 

، اون توانایی پرداختش رو  آه ... خبدستبندم پایین نگاه کردم. قسم میخورم که قیمتش کذایی هست. 

 داره. 

گرفت و انگشتام رو بوسید ، شصت دستش ی که به سمت آسانسورها میرفتیم کریستین دستم رو در حال

ی تانگو دستبندم رو لمس کرد :لچار  

 " دوستش داری؟ " 

 " بیشتر از دوست داشتن . عاشقشم. خیلی زیاد . مثل تو " 

ارم. شاید بخاطر اینه که تام رو بوسید. امروز نسبت به دیروز حال بهتری دگشلبخند زد و یکبار دیگه ان

نیا جای امیدوار کننده تری نسبت به شب مرگبار دیروز دیده میشه. شایدم بیدار شدن توسط صبحه و د

 شوهر دوست داشتنی ام هست. یا شایدم دونستن این که ری تحت خطر بدتری نیست. 

فتاد و دوباره ریشخند زد . وارد آسانسور خالی شدیم ، به کریستین باال نگاه کردم. نگاهش سریع به من ا

 در حالی که درها بسته میشدن زمزمه کرد :

 " نکن " 

؟ " نکنم " چی کار   

 " اونجوری نگام نکن " 

 با نیش باز گفتم :

 " گور بابای قرار داد " 
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رها و پسرونه ست. منو به سمت خودش کشید و سرم رو به باال  این یه صدای القید ،بلند خندید. و 

 فرستاد :

 " یکروزی من این آسانسور رو برای تمام بعد از ظهر اجاره میکنم " 

 " فقط یه بعد از ظهر؟؟ "

 ابروم رو براش باال انداختم. 

 " خانم گری، تو خیلی طمع کاری "

 " وقتی که پای تو وسط باشه ، هستم " 

 " خیلی خوشحالم که اینو میشنوم " 

 نرم بوسیدم. 

ساعته که به من دست  24آسانسوره یا شاید بخاطر اینکه اون بیشتر از  این و نمیدونم که این بخاطر 

نزده و یا شاید فقط شوهر مست کننده ام هست که خواستن درونم رها شد و سنگین و آهسته در اعماق 

وجودم گسترش پیدا کرد. انگشتام رو داخل موهاش فرستادم و بوسه رو عمیق تر کردم . اونو به دیوار 

ر دادم و بدنم رو بهش چسبوندم. آسانسور فشا  

تو دهنم ناله کرد و سرم رو گرفت ، در حالی که همو میبوسیدیم منو به آغوشش کشید ... واقعا 

فوق العاده هیجان ولی همچنان فوق العاده تازه ، ستکه فوق العاده آشنارو میبوسیدیم، زبونامون ، محلی 

ن. ضمیر درونم از حال رفت ، میل جنسی ام رو از جایی که دهن فرد مقابله ، کشف میکرد انگیزه ،

جای که پنهون شده بود دوباره برگردوند. صورت عزیز و دوست داشتنی اش رو با دستام نوازش کردم . 

 نفس گرفت :

 " آنا " 

 در حالی که به چشمای شرور و خاکستری اش خیره بودم زمزمه کردم :

"  " من عاشقتم کریستین گری. اینو فراموش نکن  

 آسانسور آروم ایستاد و درها باز شدن. 
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 " بیا بریم باباتو قبل از اینکه من همین االن این آسانسور رو اجاره کنم ، ببینیم "

 سریع بوسیدم ، دستم رو گرفت و منو به سمت البی برد. 

هربون که وقتی که از کنار دربان هتل رد میشدیم، کریستین اشاره مالحظه کارانه ای به مرد میانسال م

پشت میز ایستاده بود کرد . اون سرش رو پایین تکون داد و تلفنش رو برداشت. پرسش آمیز به کریستین 

نگاه کردم  و اونم بهم لبخند رمز آلودی زد. بهش اخم کردم ، و برای لحظاتی اون مضطرب دیده شد . 

 پرسیدم :

 " تیلور کجاست؟ " 

 " بزودی میبینمش " 

 البته ، احتماال رفته ماشین رو بیاره . 

 " سوایر؟ " 

 " یه سری کارها داره انجام میده " 

 چه کارهایی؟؟؟ 

کریستین از در چرخان هتل اجتناب کرد و میدونم برای اینه که نمیخواد دست من رو رها کنه . فکرش 

. اطرافم پاییز در باد وجود دارهعطر اومدن ، ولی  هوجودم رو گرم کرد. بیرون هوا اواخر فصل تابستون

رو نگاه کردم ، به دنبال آاودی اِس یو وی و تیلور بودم. هیچ نشونه ای نبود. دست کریستین دور دستم 

 محکمتر شد و بهش به باال نگاه کردم. به نظر مضطربه... 

 " چی شده ؟ " 

م رو پرت کرد. صداش ک میشد حواسشونه اش رو باال انداخت . صداش غرش ماشینی که داشت نزدی

شد . تیلور از ماشین صیقلی  نه... آشناست. وقتی که چرخیدم تا منبع صدا رو پیدا کنم ، یکدفعه قطعخش

پیاده شد.  سفید اسپرتی که در مقابلمون پارک شد،  

هست! سرم سریع به طرف کریستین چرخید ، کسی که محتاطانه نگام  8یه ماشنی آر اوه لعنتی!! 

 میکرد. 
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تونی برای تولدم یکی برام بخری.... یه سفیدشو "" می  

 گفت :

 " تولدت مبارک " 

و میدونم که داره واکنش من رو میسنجه. بهش کپ کرده نگاه میکردم چون این تموم کاری هست که 

 میتونم انجام بدم. کلید ماشین رو باال گرفت . زمزمه کردم :

 " تو جدا بر فراز قله هایی " 

صورتم به لعنتی خریده!! گندش بزنن. دقیقا همونی که ازش خواستم !  8ماشین آر اون برای من یه 

پریدم و لگام  نیش باز گشاده ای شکافته شد و ضمیر درونم از روی دایو پشتک زد. سر جام باال و پایین

و به اندازه هیجان زده بودم. چهره کریستین آینه چهره من بود و من به جلاز و بیش گسیخته و بی توجه 

 طرف دستهای باز منتظرش رقصیدم. منو بلند کرد و تو هوا چرخوند . جیغ کشیدم :

 " تو بیشتر از چیزی که بشه فهمید پول داری. عاشقشم . ممنونم !  " 

یکه خوردم و برای همین بازوهاش رو گرفتم.  اد و منو به پایین و عقب خم کرد.ایست  

 " همه چی برای تو هست خانم گری " 

چه نمایش احساسات و عشقی در یک مکان بیش از حد عمومی. خدای من... بهم با نیش باز نگاه میکرد. 

 خم شد و بوسیدم :

 " بیا. بریم باباتو ببینیم " 

 " آره. میتونم من رانندگی کنم ؟؟ " 

 بهم لبخند پت و پهنی زد :

 " البته. مال خودته " 

در راننده رفتم. تیلور با لبخندی گشاده در رو برام باز صاف شد و منو رها کرد و من سریع به طرف 

 کرد :
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 " تولدتون مبارک خانم گری " 

 " مرسی تیلور " 

داد. وقتی که سوار ماشین میشدم  و سریع و کوتاه بغلش کردم و سورپرایز شد ، اونم خجوالنه پاسخش

بست. رک گفت : تیلورهنوز صورتش قرمز بود و زمانی که داخل ماشین قرار گرفتم در رو  

 " با احتیاط رانندگی کنید خانم گری " 

 ذوق زده نگاش کردم ، عمال نمیتونستم هیجانم رو کنترل کنم. 

 " حتما "

قرار دادم . کریستین اخطار داد:در جایگاهش زمانی که کریستین کنارم میشست  قول دادم . کلید رو  

 " آروم باش. هیچ کسی هم االن تعقیبمون نمیکنه " 

قتی که کلید رو چرخوندم، موتور غرش وار روشن شد. و  

آینه بزرگ عقب و آینه های بغل رو چک کردم. زمان کوتاهی ترافیک رو چک کردم ماشین رو کامل یو 

. کریستین هشیار شده بلند گفت:ن او اِس آچ یو با سرعت راه افتادمشکل چرخوندم و به سمت بیمارستا  

 " واو! " 

 " چیه ؟ "

 غرید :

خوام که تو رو هم کنار بابات تو آی سی یو ببینم. آروم برو " یمن "  

و با نیش باز نگاش کردم :باهاش بحث کرد. سرعت رو کم  نمیشد  

 " بهتره؟ "

 گفت :

 " خیلی " 

 سعی میکرد چهره اش عبوس دیده بشه.... و به طرز افتضاحی شکست خورد. 
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رو بعد از رانندگی وضعیت ری همچنان ثابت بود. دیدن اون در این وضعیت حال پر شور و نشاطم 

من واقعا باید محتاط تر رانندگی کنم . نمیتونی برای تمام آدمای مست تو این کاهش داد.  عالی تا اینجا،

که چه اتفاقی براش باید از کریستین در مورد اون عوضی که به ری زده بپرسم  دنیا قانون تصویب کنی.

افتاده.... مطمئنم که اون میدونه.  با وجود لوله داخل دهن ری ، در آرامش و راحتی دیده میشد، و فکر 

میکنم رنگ بیشتری بروی گونه هاش هست. زمانی که براش در مورد امروز صبحمون میگفتم ، 

 کریستین از اتاق بیرون رفت تا چند تا تماس بگیره. 

مد ، عالیم حیاتی ری رو چک کرد و یادداشت هایی رو در پرونده ری نوشت. به من لی اوپرستار کِ 

 مهربانانه لبخند زد :

 " تمام عالیم حیاتی اش خوبه خانم گری " 

 " این خیلی امیدوار کننده ست " 

 چند لحظه بعد دکتر کرو با دو تا همیار پرستار اومد. گرم گفت :

و ببینیم  مرادیولوژی هست . میخوایم عکس سی تی اسکن بگیری " خانم گری ، زمان بردن پدرتون به

 مغزش در چه وضعیتی هست " 

 " طول میکشه ؟ " 

 " تا یکساعت " 

 " منتظرم. دوست دارم جوابش رو بدونم " 

 " حتما خانم گری " 

وقتی ار زمانی که کریستین مشغول صحبت با تلفنش بود راه میرفتم. ظخدا رو شکر خالیه انت در اتاقِ 

درجه مقابلش از پورتلند نگاه میکرد. وقتی که در اتاق رو بستم به  180حرف میزد به بیرون و نمای 

 سمتم چرخید ، چهره اش عصبانی دیده میشد :
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" چقدر باالتر از حد مجاز؟؟ ...... متوجه ام ........ تمامی جرایم ، همه چی. پدر آنا تو آی سی یو 

   ه. بهم خبر بده " ون کتاب لعنتی رو به سمتش پرت کنی بابا....... خوبهست........ میخوام که تو ا

 " راننده دیگه ؟ " 

 سرش رو پایین تکون داد:

 " یه راننده تریلی آشغال از جنوب پورتلند " 

زهرخند زد و من توسط اصطالح و لحن تحقیر آمیزش شوکه شدم. به سمت من حرکت کرد ، لحنش نرم 

 تر شد :

ری تموم شد؟ میخوای بریم ؟ " " کارت با   

 " اممم..... نه " 

 بهش شوکه شده خیره بودم ، هنوز از لحن تحقیرآمیزش گیجم. 

 " چی شده ؟ " 

کنن. میخوام  " هیچی. ری رو برای گرفتن سی تی اسکن به رادیولوژی بردن تا ورم مغزی اش رو چک

 منتظر جوابش بمونم "

 " باشه. صبر میکنیم " 

دستاش رو باز به سمت من نگه داشت. بخاطر اینکه تنها بودیم خواستار جلو رفتم و تو بغلش نشست و 

 گوله شدم. کریستین تو موهام زمزمه کرد :

جوری نبود که من برای امروز تصورش رو داشتم "  ،" این  

دیشب م. مادرت خیلی اطمینان بخش بود. خیلی لطف کرد که مینطور. ولی االن مثبت نگر تر" منم ه

 اومد " 

 کریستین پشتم رو نوازش میکرد و چونه اش رو بروی تاج سرم گذاشته بود:

 " مامانم یه زن فوق العاده ست " 
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 " هست. تو خیلی خوش شانسی که اونو داری " 

 کریستین سرش رو پایین موافق تکون داد . زیر لب گفتم :

 " باید به مامانم زنگ بزنم. در مورد ری بهش بگم " 

ستین منقبض شد . کری  

 " در تعجبم که چرا اصال بهم زنگ نزده " 

موضوع شدم اخم کردم . در واقع آزرده شدم. در هر صورت تولدمه ، و اون وقتی  نوقتی که متوجه ای

دم اونجا بوده . چرا زنگ نزده ؟؟ کریستین گفت :مکه به دنیا او  

 " شاید این کارو کرده " 

آوردم. هیچ تماس از دست رفته ای نداشتم ولی چند تا پیام داشتم :بلک بریم رو از جیبم در   

تبریک تولد از طرف کیت ، خوزه ، میا و ایتان . هیچی از طرف مامانم نبود. سرخورده سرم رو به دو 

 طرف تکون دادم.  کریستین نرم گفت :

 " بهش زنگ بزن " 

رفت و منم پیام صوتی نگذاشتم. چطور مادرم اینکارو کردم ولی پاسخی داده نشد. فقط بروی پیغام گیر 

 میتونه تولدم رو فراموش کنه ؟؟؟ 

 " جواب نمیده. وقتی که نتیجه اسکن مغزی ری رو گرفتم بعدا بهش زنگ میزنم " 

دورم محکمتر کرد ، بینیش رو یکبار دیگه داخل موهام بهم مالید و عاقالنه هیچ  کریستین دستاش رو

وشی کریستین رو بجای اینکه صداش رو بشنوم ویبره گ نه ی مامانم نداد.نظری در مورد ضعف مادرا

 حس کردم. اجازه نداد بیاستم ، به سختی گوشی اش رو از جیبش در آورد  . 

 توپید :

 " آندریا " 

دوباره رسمی و جدی شد. بازم قصد کردم تا از روی پاش بلند شم ولی متوقفم کرد ، اخم کرد و محکم 

مرم نگه داشت. به قفسه سینه اش لم  دادم و به صحبت های یکطرفه اش گوش دادم. دستش رو دور ک  
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 " خوبه....... زمان رسیدنش کی هست ؟؟ ......... و یکی دیگه ، اممم.......بسته بندی ها ؟؟ "

 کریستین به ساعتش نگاه کرد  :

ا دوشنبه صبح منتظر باشه ، ولی " هیتمن تمام جزئیات کار رو میدونه ؟ ...... خوبه.....آره. میتونه ت

محض احتیاط برام ایمیلش کن ..... پرینتش میکنم ، امضاش میکنم و اسکنش رو برات میفرستم..... 

 میتونن منتظر بمونن. برو خونه آندریا..... نه ، خوبیم ، ممنونم " 

 گوشی رو قطع کرد. 

 " همه چی خوبه ؟ " 

 " آره " 

"  " مربوط به کار تایوانی هاست؟  

 " آره " 

 زیرم جابجا شد.

 " من خیلی سنگینم ؟ " 

 استهزاآمیز گفت :

 " نه عزیزم " 

 " در مورد تایوانی ها نگرانی؟ " 

 " نه " 

 " فکر میکردم که مهم بوده " 

 " هست. کارگاه کشتی سازی اینجا بهش متکی و مربوطه. کلی شغل بخاطرش در مخاطره هستن " 

 اوه!

" باید اونو به یه هم متحد بفروشیم. این کار سم و رز هست. ولی راهی که اقتصاد داره به سمتش میره ، 

 هیچکدوم از ما چاره دیگه ای نداریم " 
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 خمیازه کشیدم. 

 " حوصله ات رو سر بردم خانم گری؟ " 

 دوباره بینیش رو لوده وار به موهام مالید. 

بغلت راحتم. دوست دارم در مورد تجارتت بدونم "" نه ! هیچ وقت..... فقط خیلی تو   

 " واقعا ؟؟ " 

 سورپرایز شده بود. 

 " البته " 

 به عقب خم شدم تا مسقیما بهش نگاه کنم :

 " من دوست دارم هر گونه اطالعاتی رو که تو بزرگوارانه با من سهیمش میشی رو بشنوم " 

ش رو به دو طرف تکون داد:ریشخند زدم و اونم سرگرم شده نگام میکرد و بعد سر  

 " همیشه برای اطالعات بیشتر مشتاقی خانم گری "  

 در حالی که خودم رو به قفسه سینه اش میچسبوندم اصرار کردم :

 " بهم بگو " 

 " چی بگم ؟ " 

 " چرا این کارو میکنی؟ " 

 " چه کاری ؟ " 

 " جوری که کار میکنی " 

 لوده وار گفت :

تق امور زندگیش باید کار کنه " " یه مرد برای رتق و ف  

 " کریستین تو فراتر از رتق و فتق امور زندگیت کار میکنی "
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لحن صدام پر از کنایه بود. اخم کرد و چند لحظه ساکت موند. فکر نمیکردم که اون اسرار دیگه ای رو 

 برام فاش کنه ولی سورپرایزم کرد. با صدای آرومی گفت :

بال تجربه اش کردم. دوباره به اونجا بر نمیگردم. در ضمن.... این یه بازیه " " نمیخوام فقیر باشم. من ق  

 زیر لب ادامه داد :

 " همش در مورد برنده شدنه . یه بازی که من همیشه برام خیلی ساده بوده " 

 زیر لب به خودم گفتم :

 " بر خالف زندگی " 

 بعد متوجه شدم که بلند گفتم. اخم کرد :

چه که با تو راحتره " میکنم. اگر" آره فکر   

محکم بغلش کردم :با من راحتره؟؟؟   

 " فقط نمیتونه بازی باشه. تو خیلی بشر دوستی " 

 شونه اش رو باال انداخت و میدونم که داره کم کم معذب میشه. آروم گفت :

 " شاید در مورد یه سری چیزها " 

 زیر لب گفتم : 

بشر دوستم "  " من عاشق کریستینِ   

همون ؟ " عاشق " فقط   

" اوه من عاشق کریستین خود بزرگ بینم هستم و کریستین کنترل گر . کریستین ماهر در سکس ، 

 کریستین کینکی ، کریستین رمانتیک ، کریستین خجالتی .... لیستش پایان ناپذیره " 

 " این کلی کریستینه " 

 " باید بگم حداقل پنجاه تا " 

زیر لب گفت :بلند خندید . تو موهام   
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 " پنجاه سایه " 

 " پنجاه سایه ی من " 

 جابجا شد ، سرم رو به عقب فرستاد و بوسیدم :

 " خب خانم سایه ، بیا بریم ببینیم بابات حالش چطوره "

 " باشه " 

 

 

 

 " میتونیم بریم دور بزنیم؟ " 

رمال برگشته و تمام ورم گشتیم ، سرحال و شاد ام. مغز ری به حالت نمیمنو کریستین به سمت ماشین بر

فت که از روند بهبودی مغزی از بین رفته. دکتر سالدر تصمیم گرفته اونو فردا از کما خارج کنه. اون گ

با نیش باز بهم گفت : ن. کریستیری راضیه  

 " حتما. تولدته.... هر کاری که تو بخوای میکنیم " 

اوه ! لحن صداش باعث شد که سرم رو به طرفش بچرخونم و بهش زل بزنم. چشماش تیره و شرور 

 شدن. 

 " هرکاری؟ " 

 " هر کاری" 

 چه حجم از تعهد و قول میتونه در صداش بهم القا کنه ؟؟ 

 " خب میخوام رانندگی کنم " 

 با نیش باز گفت :

پس رانندگی کن عزیزم " "  
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رسیدیم، موشکافانه پام  5دادم. ماشینم رویایی کنترل میشد ، وقتی که به اتوبان آی با نیش باز بهش پاسخ 

 رو بروی گاز فشار دادم و جفتمون به پشتی صندلی ها چسبیدیم. کریستین اخطار داد :

 " ثابت عزیزم " 

 

 

 

سیدم :در حالی که به پورتلند بر میگشتیم ، ایده ای به ذهنم خطور کرد. امتحانی از کریستین پر  

 " برنامه ای برای نهار داری؟ " 

 " نه.  گرسنه ای؟ " 

 صداش پر از امید بود. 

 " آره " 

ست آنا " کجا میخوای بری؟ امروز روز تولد تو"   

 " یه جایی رو میشناسم " 

کنار گالری نمایشگاه سابق خوزه ایستادم و در مقابل رستوران ِلپیکوتین ، جایی که بعد از نمایشگاه خوزه 

 رفته بودیم پارک کردم.  کریستین نیشش باز شد  :

که به من مست زنگ زدی ببریم "  آوری " یک لحظه فکر کردم میخوای منو به بار دلهره  

 " چرا این کارو بکنم ؟؟ " 

 " تا چک کنی ببینی بوته های آزالیا هنوز زنده ان یا نه1 " 

 ابروش رو کنایه آمیز برام باال انداخت. قرمز شدم :

                                                             
 کنایه کریستین به زمانی که آنا تو باغچه باال میارود ) جلد یک ( 1
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 " یادم ننداز! در ضمن.... تو با این وجود منو به اتاقت تو هتل بردی " 

 ریشخند زدم. گفت :

 " بهترین تصمیمی که تو عمرم گرفتم " 

 چشماش نرم و گرم شدن. 

 " آره بود " 

 جلو خم شدم و بوسیدمش. کریستین پرسید :

؟؟ "" فکر میکنی اون عوضی پر افاده همچنان غذا و نوشیدنی سرو میکنه   

 " پر افاده ؟ من فکر میکردم که بامزه ست " 

 " اون داشت سعی میکرد تو رو اغوا کنه " 

 " خب موفق شده " 

 دهن کریستین لوده وار و منزجر مچاله شد . گفتم :

 " بریم ببینیم؟ " 

 " بفرمایید خانم گری " 

 

 

 

و برداره و به بیمارستان برگشتیم. کوتاه به هتل هیتمن رفتیم تا کریستین لب تاپش ر ،بعد از صرف نهار

بعد از ظهر رو با ری گذروندم ، بلند دست نوشته ای رو که برام فرستاده بودن رو میخوندم. تنها همراه 

و همیارم صدای دستگاه هایی بودن که ری رو زنده نگه میداشتن ، اونو برای من حفظ میکردن. حاال که 

شم و ریلکس باشم. امیدوار شدم. اون فقط به مدت زمانی نفس بک بهتر میشه ، راحتر میتونم میدونم داره

برای بهتر شدن نیاز داره. من زمان دارم.... میتونم بهش زمان بدم. با خودم فکر کردم که شاید بهتر 
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باشه تا با مامانم تماس بگیرم ، ولی تصمیم گرفتم بعدا انجامش بدم. دست ری رو زمانی که براش 

ش نرم و گرم در زیر بودم ، گاهی اوقات میفشردمش ، آرزومندم که بهتر بشه. انگشتامیخوندم شل گرفته 

. همچنان اون گیره رو به انگشتی که حلقه ازدواجش رو دستش میکرد.... حتی لمس دستم حس میشدن

 بعد از گذشت این همه سال..... وصله. 

و کریستین رو لب تاپ به دست در  دونم چقدر ، سرم رو بلند کردمیک ساعت و یا دو ساعت بعد ، نمی

دیدم.  ،همراه با پرستار کلی ایستاده بودکه انتهای تخت ری   

 " زمان رفتنه آنا " 

 اوه... دست ری رو محکمتر گرفتم. نمیخوام از پیشش برم . 

 " میخوام بهت غذا بدم. بیا. دیر وقته " 

 صدای کریستین ُمصر بود. پرستار کلی گفت :

ی استیل هم هست " " زمان حمام آقا  

 تسلیم شدم :

 " باشه. فردا صبح برمیگردیم " 

بهتر شو بابا ، کردم. دوستش ندارم.  اونو زیر لبام حس گونه ی ری رو بوسیدم ، ته ریش نا آشنای

 دوستت دارم. 

 کریستین گفت :

 " فکر کردم که شام رو پایین بخوریم . تو یه اتاق نهار خوری خصوصی" 

نی که در سوئیت هتل هیتمن رو برام باز میکرد در چشماش دیده میشد. نوری درخشان زما  

تموم کنی؟؟ " رو که چند ماه پیش شروع کردی  " واقعا؟؟ کاری  

 ریشخند زد :

 " اگر خیلی خوش شانس باشی خانم گری " 
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 خندیدم :

 " کریستین ، من لباس مناسب و خوب االن ندارم بپوشم " 

کاور لباس سفید  خواب برد. در کمد رو باز کرد و یهلبخند زد ، دستش رو دراز کرد ، منو به سمت اتاق 

نمایان شد. پرسیدم : ،که از جالباسی آویزون بود  

 " تیلور؟؟ " 

 جواب داد : 

 " کریستین " 

رو باز  پر قدرت و در عین حال رنجیده پاسخ داد. لحن صداش باعث شد که بخندم. زیپ کاور لباس

کردم و یه لباس ساتن سورمه ای دیدم و بیرونش آوردم. عالیه.... چسب و با کمربندی باریک. کوچیک 

 دیده میشه. 

 " قشنگه. ممنونم. امیدوارم اندازه ام باشه "

 مطمئن گفت :

 " هست . و بیا " 

 و یک جعبه کفش رو باال گرفت :

ست لباس "  " کفِش   

ای زد . گرگ صفتانه بهم لبخند گشاده   

 " فکر همه چی رو کردی . ممنونم " 

 خودمو باال کشیدم و بوسیدمش. 

 " همینطوره " 

یه بسته دیگه بهم داد. گیج بهش نگاه کردم . داخلش یه بادی بدون بند مشکی که در وسط و کمرش تور 

بود. صورتم رو نوازش کرد ، چونه ام رو عقب فرستاد و بوسیدم.  ،داشت  
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ظرم که بعدا اینو از تنت در بیارم " " بی صبرانه منت  

بودن میکنم. لبه  و ناپروده سر حال از حموم بیرون اومدم. دوش گرفتم ، شیو کردم ، و احساس لوس

تخت نشستم و شروع به خشک کردن موهام کردم . کریستین به اتاق خواب اومد . فکر میکنم که مشغول 

 کاراش بود.  گفت :

 " بزار من انجام بدم " 

ه صندلی مقابل دراور اشاره کرد .ب  

 " موهام رو خشک کنی؟ " 

 سرش رو مثبت تکون داد . بهش پلک زدم. گفت :

 " بیا " 

ته منو مشتاق و مصمم نگاه میکرد. من این چهره رو میشناسم و کامال میدونم که بهتره اطاعت کنم. آهس

ونم مشخصه که قبال انجامش داده .... ار حلقه از موهام رو... کامال و منظم موهام رو خشک میکرد ، ه

غلب اوقات . ا  

 زیر لب گفتم :

 " اصال نا آشنا با این کار دیده نمیشی " 

لبخندش در آینه منعکس شد ، ولی هیچی نگفت و به شونه کردن موهام ادامه داد . هوووم.... خیلی 

 ریلکس کننده ست. 

 

 

 

بریم سوار آسانسور شدیم ، تنها نبودیم. کریستین در لباس وقتی که به سمت جایی که برای شام میخواستیم 

همیشگی و مشخص پیراهن سفیدش و کت و شلوار مشکی خوشمزه دیده میشد. کروات نزده بود. خانم 

کمتر سخاوتمندانه نگاهی انداختن. لبخندم رو پنهون  ،های کنارمون تحسین آمیز نگاش میکردن و به من
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کریستین دستم رو گرفت و وقتی که در سکوت به سمت تاالر پایین  منه. بله خانوما، اون مال کردم. 

 میرفتیم منو نزدیک خودش کشید. 

کلی آدم در لباس های مجلل و خوب برای شام نشسته بودن و صحبت میکردن و نوشیدنی شلوغه، 

میخوردن و شب شنبه خودشون رو آغاز میکردن. قدردانم که لباسم مناسبه. لباس بدنم رو در آغوش 

گرفته ، بروی انحناهای بدنم کامال چسبیده و همه چی رو در محل مناسبش قرار داده. باید بگم با 

نش احساس....جذابیت میکنم. میدونم که کریستین هم موافقه. پوشید  

اول فکر کردم که به سمت اتاق نهار خوری خصوصی جایی که قبال در مورد قرارداد با هم صحبت 

کردیم میریم ولی از سرسرا گذشتیم و در انتهای اون جایی که دری رو باز کرد وارد اتاق چوبی دیگه 

 ای شدیم. 

"سورپرایز!! "   

اوه خدای ... کیت و ایلیوت ، میا و ایتان ، کریک و گریس ، آقای رودریگرز و خوزه ، و مامان و باب 

 چطوری؟؟ کی؟؟؟ هاشون رو باال گرفته بودن. کپ کرده ایستادم ، ساکت خیره مونده بودم.  همگی جام

ر آغوشش گرفت. بهت زده به سمت کریستین چرخیدم و اون دستم رو فشرد. مامانم جلو اومد و منو د  

وه مامان ! ا  

 " عزیزم، زیبا دیده میشی. تولدت مبارک " 

 هق زدم :

 " مامان! " 

اشکام روی گونه هام ریختن و صورتم  تو اتاق، با وجود افراد شاهد و حاظروه مامانی... بغلش کردم. ا

    رو در گودی گردنش فرو بردم. 

. اون مرد قوی هست. گریه نکن. نه روز تولدت " " عسلم ، عزیزم، گریه نکن . ری حالش خوب میشه  

صداش شکست ولی خویشتن داری اش رو حفظ کرد. صورتم رو با دستاش گرفت و با شصتاش اشکام 

 رو پاک کرد.

 " فکر کردم که فراموش کردی " 
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ساعت درد زایمان کشیدن چیزی نیست که بتونی به راحتی فراموشش  17" اوه آنا! چطور میتونم؟؟ 

" کنی  

 در بین اشکام ریز خندیدم و اونم لبخند زد:

 " اشکاتو پاک کن عزیزم. کلی آدم اینجا هست تا روز خاص تو رو باهات سهیم بشه " 

دماغم رو باال کشیدم ، نمیخوام به هیچ کسی تو این اتاق نگاه کنم ، شرمنده و هیجان زده ام که چنین 

 تالشی کردن تا بیان و منو ببینن .

نجا اومدی؟؟ کی رسیدی؟ " " چطور ای  

 تحت تاثیر قرار گرفته با نیش باز گفت :

 " شوهرت هواپیماش رو دنبالم فرستاد عزیزم" 

 و خندیدم :

 " ممنونم که اومدی مامان " 

 با دستمال کاغذی بینیم رو پاک کرد دقیقا کاری که یه مامان انجام میده. سرزنشش کردم: 

 " مامان! " 

 خودم انجامش دادم. 

. تولدت مبارک عزیزم " " حاال بهتر شد  

 کنار رفت و خطی از آدمها شروع به بغل کردن و تبریک تولدم کردن. گریس بغلم کرد :

 " اون داره خوب میشه آنا . دکتر سالدر یکی از بهترین ها در کشوره. تولدت مبارک فرشته " 

 خوزه بغلم کرد :

 " تو برای هر چیزی که بخوای ، گریه میکنی آنا..... این جشن تو هست " 

 کریک لبخند زد و صورتم رو گرفت :

 " تولدت مبارک دختر دوست داشتنی" 
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 ایلیوت منو تو آغوشش گرفت :

 " چی شده عزیزم ؟ مرد پیرت حالش خوب میشه . تولدت مبارک " 

ت بیرون کشید :کریستین دستم رو گرفت و منو از آغوش ایلیو  

 " باشه دیگه. اینقدر به زن من دست نزن و محبت نکن . برو نامزد خودتو دست بزن " 

 ایلیوت بدجنسانه نیشش برای کریستین باز شد و به کیت چشمک زد. 

جام شامپاین صورتی  ،پیشخدمت ، کسی که قبلش متوجه حضورش نشده بودم، اومد و به کریستین و من

 تعارف کرد. 

ین گلوش رو صاف کرد :کریست  

" این روز عالی میشد اگر که ری هم اینجا با ما میبود ولی خیلی از ما دور نیست. اون داره بهتر میشه و 

میدونم که دوست داره که تو لذت ببری آنا . به سالمتی همه شما ، ممنونم که اومدید تا اولین تولد همسر 

تولدت مبارک عشقم " ن بگیریم. زیبام و تولد های آینده پیش رو رو با هم جش  

کریستین جامش رو به سمتم باال گرفت در همون حین صدای بلند اطرافیان ، تولدت مبارک گویان ، بلند 

 شد ، و من دوباره مجبور شدم که بجنگم و اشکام رو به عقب بفرستم. 

 

 

 

وش خانواده ام باشم، با به که در میان و آغیبه صحبت پر شور و زنده دور میز شام نگاه میکردم. عج

زندگی در یک دونستن این که مردی که من اونو به عنوان پدرم میشناسم تحت نظر ماشین های حفظ 

به جمع بی عالقه ام ولی قدر دانم که همگی اینجا هستن. . رد و احاطه شده در آی سی یو  باشهینیک سکل

خوزه ، هیجان میا و اشتیاقش برای غذا ، کل کل بین کریستین و ایلیوت رو نگاه میکردم، بزله گویی 

ایتان که حیله گرانه نگاش میکرد. فکر میکنم که ایتان از اون خوشش میاد ... البته سخته که اینو بگی. 

آقای رودریگرز تیکه داده نشسته ، مثل من ، از صحبت ها لذت میبره. بهتر دیده میشه. استراحت کرده. 

ش رو براش تیکه میکنه ، جامش رو پر نگه میداره. تجربه اتفاقی خوزه خیلی حواسش بهش جمعه. غذا
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خوزه بیشتر قدردان آقای بود که خیلی به مرگ نزدیک بود و پدرش نجات پیدا کرده بود باعث شده 

 رودریگرز باشه..... اینو میدونم. 

دارم. باید یادم  به مامانم نگاه کردم. اون کامال خوش خلق، دلربا ، شوخ طبع و گرمه. من خیلی دوستش

 باشه که بهش بگم. زندگی خیلی با ارزشه. االن متوجه اش شدم. 

 کیت کامال نا هماهنگ با شخصیتش نرم پرسید :

 " حالت خوبه؟ " 

 سرم رو مثبت تکون دادم و دستش رو گرفتم :

 " آره ، ممنونم که اومدید " 

از تو دور نگه داره؟؟  ما سوار روز تولدت ی یک میلیون دالری میتونه منو " تو فکر میکنی که آقا

یکوپتر شدیم !! " هل  

 نیشش باز شد. 

 " واقعا ؟؟ " 

 " آره. همه مون. و فکر اینکه کریستین میتونه با اون پرواز کنه " 

 سرم رو پایین تکون دادم .

 " این یکجورایی هاته " 

ن فکرو میکنم " " آره. منم همی  

 نیشمون باز شد . پرسیدم :

 " شب اینجا میمونی" 

کنم . هیچی در موردش نمیدونستی؟ " می" آره . همه میمونیم ، فکر   

 سرم رو منفی تکون دادم .

 " اون لطیفه مگه نه ؟ " 
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 سرم رو مثبت تکون دادم. 

 " برای تولدت بهت چی داده ؟ " 

 " این " 

 دستبندم رو باال گرفتم.

 " اوه ، قشنگه ! " 

 " آره " 

ریس .... بستنی؟؟؟ "" لندن ، پا   

 " قطعا نمیخوای جریانشو بدونی" 

 " میتونم حدس بزنم "

ز شدم ، یاد بستنی بن و جری و آنا افتادم. خندیدم و قرم  

"  8" اوه .... و یه آر   

یت کامال زشت و ناپسند شرابش به گلوش پرید و سرفه کرد از چونه اش پایین ریخت ، جفتمون زیر ک

که ریز میخندید گفت :خنده زدیم. در حالی   

بر فراز قله هاست مگه نه ؟؟ "  ی " اون یه حرومزاده  

 

 

تا شمع نقره ای و نغمه ای گرم از سرود تولدت  22برای دسر یه کیک شکالتی مجلل خیره کننده با 

برام تولدت مبارک میخوند رو که به همراه خانواده و دوستان کریستین  ،مبارک بهم ارائه شد. گریس

میکرد ، چشماش با عشق میدرخشیدن. نگاه من رو دید و برام بوس فرستاد. کریستین بهم زمزمه نگاه 

 کرد :

 " آرزو بکن "
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 با یک نفس ، تمام شمع ها رو خاموش کردم با اشتیاق خواستار شدم که پدرم بهتر بشه. 

 بابا ، بهتر شو . خواهش میکنم بهتر شو. من خیلی دوستت دارم... 

 

 

، آقای رودریگرز و خوزه قصد رفتن کردن . خوزه رو محکم بغل کردم :در نیمه شب   

 " ممنونم که اومدید " 

 " به هیچ عنوان از دستش نمیدادم . خوشحالم که ری رو به بهبودی هست" 

 " آره. تو ، آقای رودریگرز و ری باید با کریستین  در آسپن به ماهیگیری برید "

 " جدا ؟؟ به نظر باحاله " 

قبل از اینکه بره با نیش باز نگام کرد و رفت تا کت پدرش رو بگیره و منم پایین خم شدم تا با آقای  خوزه

 رودریگرز خداحافظی کنم. 

 " می دونی آنا ، یه زمانی بود..... خب ، من فکر میکردم که تو و خوزه... " 

 صداش خاموش شد و بهم زل زد ، چشمای تیره اش سخت ولی با عشق بودن. 

ه نه....او  

 " من خیلی به پسر شما عالقه دارم آقای رودریگرز ولی اون مثل برادرمه " 

 " میتونستی عروس خوبی برام باشی. و هستی. برای گری ها " 

 حسرت بار لبخند زد و قرمز شدم.

کنید که ما دوستیم "  لو" امیدوارم که قب  

 " البته. همسر تو مرد خوبیه. تو انتخاب خوبی کردی آنا "

 زمزمه کردم :
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 " همین فکرو میکنم. خیلی دوستش دارم " 

 آقای رودریگرز رو بغل کردم .

 " باهاش خوب باش آنا " 

 " هستم "

 قول دادم. 

 کریستین در سوئیت رو بست . زیر لب گفت :

 " باالخره تنها شدیم " 

کشیدم :به در تکیه داد و بهم زل زد. به سمتش رفتم و انگشتام رو بروی یقه کتش   

 " ممنونم بابت تولد فوق العاده ام. تو واقعا یه همسر به فکر ، مالحظه کار و سخاوتمندی " 

 " باعث رضایتمه " 

 زمزمه کردم :

 " آره ... رضایتت . بیا در موردش یه کاری بکنیم " 

 دستام رو دور یقه کتش محکم کردم ، اونو به سمت لبام کشیدم. 

 

 

 

 

بعد خداحافظی پشت سر هم و  ،دست جمعی ، تمامی کادو های تولدم رو باز کردمبعد از صرف صبحانه 

کردم. مامانم ،  ،کسانی که با چارلی تانگو به سیاتل برمیگشتن ،ا هانسرحالی با تمام گری ها و کاوا

جا  8شین آر کریستین و من به سمت بیمارستان با رانندگی تیلور میرفتیم  بخاطر اینکه سه نفر در ما

خودداری کرد و من در درونم خوشحال شدم. اگر میاومد خیلی عجیب میبود و  میشدن. باب از اومدنن
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وضعیتی غیر از عالی  باب ببینه ذ=ری درمخصوصا که  نمیشد مطمئنم که ری هم با دیدن باب خرسند

 همیشگی اش هست.

تمون کمی گریه کردیم. ری مثل همیشه دیده میشد. پر مو تر. مامان وقتی دیدش شوکه شده بود و جف  

 " اوه ری " 

مامان دستش رو فشار داد و صورتش رو نوازش کرد و من با دیدن این محبت به شوهر سابقش تحت 

 تاثیر قرار گرفتم. خوشحالم که دستمال کاغذی تو کیفم دارم. 

 کنار ری نشستیم ، دست مامان رو زمانی که دست ری رو گرفته بود گرفتم. 

ود که این مرد مرکز زندگی من بود. خورشید با این مرد طلوع و غروب میکرد. من مانی ب" آنا، ز

شه دوستش داشتم. اون از تو به خوبی مراقبت کرد " یهم  

 با صدای خفه ای گفتم :

 " مامان... " 

 و اون صورتم رو نوازش کرد و مو ام رو پشت گوشم فرستاد. 

رمون از هم جدا شد " " میدونی من همیشه عاشق ری بودم. ما فقط مسی  

 آه کشید :

 " و من دیگه نتونستم باهاش زندگی کنم " 

که ما در موردش  ومش، کسیهمسر س ،به انگشتاش خیره شد و با خودم فکر کردن که اون به استیو

 حرف نمیزنیم فکر میکنه یا نه.  چشمام رو خشک و زمزمه کردم :

اره اونو از کما خارج کنن " " میدونم که ری رو دوست داری . اونا امروز قر  

نم که بهتر میشه . اون خیلی سرسخته. فکر میکنم که تو هم اینو ازش یاد گرفتی" " خوبه. مطمئ  

 لبخند زدم :

 " با کریستین صحبت کردی؟؟ " 
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 " اون فکر میکنه که تو سر سختی؟ " 

 " اینطور باور دارم " 

. شما با هم خیلی خوب دیده میشید آنا. خیلی خوشبخت " م که این یه خصیصه ی خانوادگیه" بهش میگ  

حرکتیم. من عاشقشم. اون مرکز زندگی منه. خورشید برای منم با  " فکر میکنم هستیم. یا به سمتش در

 اون طلوع و غروب میکنه " 

 " اون کامال آشکارا تو رو میپرسته عزیزم " 

 " و منم اونو " 

 " بهش حتما بگو. مردا نیاز دارن مثل ما این چیزها رو بشنون" 

دنبالمون بود و کریستین  8من اصرار کردم که با باب و مامان به فرودگاه برم. تیلور در ماشین آر 

ماشین اِس یو وی رو میروند. ناراحتم که نمیتونن بیشتر بمونن و باید به ساوانا برگردن. یه خداحافظی 

 اشک آلوده. 

 وقتی که باب رو بغل کردم زمزمه کردم :

 " ازش خوب مراقبت کن باب " 

 " حتما آنا. و تو هم مراقب خودت باش" 

 " حتما" 

 به سمت مامانم چرخیدم :

 " خداحافظ مامان. ممنونم که اومدی " 

 با صدای خشدار زمزمه کردم :

 " خیلی دوستت دارم " 

حالش خوب میشه. اون هنوز آماده ی رها شدن از بند  " اوه دختر عزیزم. منم دوستت دارم. و ری

بده "  شمرگبارش نیست. قطعا بازی تیم مارینر ها چیزی نیست که اون از دست  
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 مجله یکشنبه بخش ورزشی اش روریز خندیدم. اون درست میگه. مصمم شدم که امشب برای ری 

مامان برام اشک آلود دست تکون بخونم. مامان و باب رو که سوار جت کوچیک میشدن نگاه میکردم. 

 داد و بعد رفت. 

 کریستین دستش رو دور شونه ام حلقه کرد  . زیر لب گفت :

 " بیا برگردیم عزیزم " 

 " میشه تو رانندگی کنی؟ " 

 " قطعا " 

ظه زمان برد تا متوجه بشم که دستگاه حوقتی که شب به بیمارستان برگشتیم ری متفاوت دیده میشد. چند ل

و بیرون دهنده هوا برداشته شده. ری خودش نفس میکشه. راحتی خیال درونم رسوخ کرد.  مکنده

دم تا آبی که از دهنش بیرون زده زش کردم و دستمال کاغذی بیرون آورصورت ته ریش دارش رو نوا

 بود رو پاک کنم. 

در همون زمان من  کریستین بیرون رفت تا دکتر سالدر و کرو رو برای گرفتن اطالعات جدید پیدا کنه ،

ادامه دادم.  رو مری نشستم و مراسم شب زنده داری کنار تخت یدر صندلی آشنا  

و دقیق شروع به خوندن کردم. اطالعاتی در مورد تیم  ه یکشنبه ایالت ارگان رو بازقسمت ورزشی مجل

ر ها توسط گل ، بازی خشنی بوده ولی سوند یفوتبال سوندر در مقابل ریل سالت لیک خوندم. به طور کل

 خودی کیس کلر بازی رو باختن. در حالی که میخوندم دست ری رو محکم گرفتم :

" 2، ریل سالت لیک  1" و نتایج نهایی ، سوندر   

 " هی آنی ، باختیم؟؟؟ نه !!! " 

 صدای ری خشدار شنیده شد و دستم رو فشرد .

 بابا !! 
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  «فصل نوزدهم » 

 

 

 

 

 

 اشکام سیل وار بروی صورتم ریخته شدن. اون برگشته. پدرم برگشته. 

 " گریه نکن آنی "

 صدای ری خش دار بود :

 " چه اتفاقی افتاده ؟ " 

 دستش رو بین جفت دستام گرفتم و کنار صورتم نگه داشتم :

 " تو تصادف کردی. تو یه بیمارستان تو پورتلندی " 

خاطر معذب شدن از این احساسات کامال آشکار و به خصوصه یا که ری اخم کرد ، و نمیدونم که این ب

 نمیتونه تصادف رو بیاد بیاره. پرسیدم :

 " آب میخوای؟ " 

و حیرت زده  اگر چه که مطمئن نبودم که اجازه این کارو دارم یا نه. سرش رو مثبت تکون داد ، گیج

دم. وش خم و پیشونیش رو بوسیست. قلبم متورم شد. بلند شدم و ر  

 " دوستت دارم بابا. خوش اومدی " 

منده تکون داد:دستش رو تو هوا شر  

 " منم آنی. آب " 
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ق زده به پرستار کلی کسی که با لبخند تاق رو تا پذیرش و جایگاه پرستارها دویدم. ذوفاصله کوتاه ا

 پاسخم رو داد گفتم :

 " بابام.... اون بیدار شده! " 

 کلر به همکارش گفت :

 " دکتر سالدر رو پیج کن " 

 و سریعا از پشت میز بیرون اومد.

 " اون آب میخواد"

 " براش میارم " 

خیلی سبک شده بود. وقتی که بهش رسیدم چشماش بسته بودن و سریعا  مسریعا به اتاق پدرم برگشتم، قلب

 نگران شدم که دوباره به کما فرو رفته باشه. 

 " بابا؟ "

گفت :   

 " اینجام " 

 وقتی پرستار کلی با کاسه یخ و یه لیوان اومد ری چشماش رو باز کرد .

 " سالم آقای استیل . من کلی پرستار شما هستم. دخترتون گفت که تشنه اید " 

 

 

 

کریستین ثابت به صفحه لب تاپش خیره شده بود ، کامال متمرکز بود. وقتی که در اتاق  ،در اتاق انتظار

. اعالم کردم : رو بستم سرش رو بلند کرد  

 " اون بیدار شد " 
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اش نشده بودم. تمام مدت تنش و انقباضی که دور چشماش بود ناپدید شد. اوه.... من قبال متوجه  لبخند زد،

بوده؟؟ لب تاپش رو کنار گذاشت ، ایستاد و بغلم کرد . وقتی که منم دستام رو  اون متشنج و عصبی

 دورش حلقه کردم پرسید :

؟ " " حالش چطوره   

 " حرف میزنه ، تشنه است ، گیجه . تصادف رو اصال یادش نمیاد " 

" قابل درکه . حاال که بیدار شده ، میخوام که اونو به سیاتل منتقل کنم . بعد  ما هم میتونیم به خونه بریم 

 و مامانم از نزدیک میتونه حواسش به ری باشه " 

 به همین زودی؟؟؟ 

شه که جابجاش کنیم " " مطمئن نیستم اونقدر خوب با  

 " با دکتر سالدر صحبت میکنم. میپرسم نظرش چیه " 

 " دلت برای خونه تنگ شده ؟ " 

 " آره " 

 " باشه " 

 

 

 

 

 کریستین وقتی که بیرون هتل هیتمن توقف کردیم گفت :

 " تو اصال لبخندت از صورتت پاک نمیشه " 

 " خیالم راحت شده . و خوشحالم "

شد :کریستین نیشش باز   
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 " خوبه " 

. کلید ماشینم م لرزیدم ، هوای شب سرد و خنکهروشنایی رفته بود و وقتی که از ماشین پیاده شدم به خود

مند نگاه میکرد و منم مالمتش نکردم. کریستین تل تحویل دادم. ماشین من رو آرزورو به پارکبان ه

:  دستش رو دورم قرار داد . در حالی که وارد البی میشدیم پرسید  

 " جشن بگیریم ؟ " 

 " جشن ؟ " 

 " برای پدرت " 

 ریز خندیدم :

 " اوه اون "

 " دلم برای این صدا تنگ شده بود "

 روی موهام رو بوسید .

 " میشه تو اتاقمون غذا بخوریم؟ میدونی ، یه شب آروم داشته باشیم " 

 " حتما. بیا " 

 دستم رو گرفت و منو به سمت آسانسور ها برد. 

 

 

 

رضایت و خشنودی در حالی که بشقابم رو عقب میفرستادم زیر لب گفتم :با   

 " خوشمزه بود " 

م. از مدتها کامال سیر و پر شد بعد  

 " اونها قطعا بلدن چطوری تارت میوه ای درست کنن "   
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تر و تازه و دوش گرفتم و تنها تیشرت کریستین رو به همراه شورتم تنمه. در پس زمینه کریستین آی پاد 

 اش رو وصل کرده و دیدو آهنگ وایت فلگز1 رو میخوند. 

کریستین متفکرانه منو نگاه میکرد. موهاش هنوز از دوشی که گرفته بودیم مرطوب بودن و تیشرت 

 مشکی و شلوار جین تنش بود. گفت :

 " این بیشترین مقدار غذایی هست که تو در این مدت که اینجا بودیم خوردی " 

  " گرسنه بودم "

به صندلی اش تکیه داد و یه جرعه از شراب سفیدش خورد. نرم گفت : زد و از خود راضیریشخند   

 " االن دوست داری چی کار کنی؟ " 

 " تو میخوای چی کار کنی؟ " 

 لوده وار ابروش رو باال انداخت :

 " کاری که همیشه دوست دارم بکنم "

 " و اون چیه ؟ " 

 " خانم گری، تظاهر به کمرویی نکن " 

دستم رو بروی میز به سمت دستش دراز کردم و دستش رو گرفتم ، چرخوندم و انگشت اشاره ام رو کف 

 دستش کشیدم:

 " دوست دارم که منو با این لمس کنی " 

 انگشتم رو تا سر انگشت اشاره اش کشیدم. تو صندلی اش جابجا شد  :

 " فقط همین ؟ " 

در یک زمان هم داغ و هم شرور بودن. چشماش   

                                                             
1 Dido “ White Flags” 
 خواننده و آهنگساز 
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 " شاید این کار؟ " 

م و دوباره به سمت کف دستش برگشتم:رو بروی انگشت وسطش تا باال برد انگشتم  

 " و این  " 

رو طی کرد:ناخونم انگشت حلقه اش   

 " قطعا این "

 انگشتم در جایی که حلقه ازدواجش بود مکث کرد :

 " این خیلی سکسیه " 

؟ " " واقعا ؟  

این مرد مال منه "" قطعا هست. میگه که   

انگشتر رو که بروی پوستش ایجاد شده بود نوازش کردم. جلو خم شد ، چونه ام رو با دست  زیر  و رد

 دیگه اش گرفت :

 " خانم گری ، داری منو اغوا میکنی؟ " 

 " امیدوارم " 

"  " آناستازیا، من عادت دارم  

 صداش آرومه :

 " بیا اینجا " 

 دستم رو کشید و منو به طرف آغوشش هدایت کرد :

 " دوست دارم دسترسی راحتی بهت داشته باشم " 

بت نگه نم رو گرفت و بوسیدم ، منو ثادستش رو بروی رونم تا پشتم کشید. با دست دیگه اش پایین گرد

 داشته بود. 
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مزه شراب سفید ، پای سیب و کریستین میداد. انگشتام رو داخل موهاش فرو بردم ، مقابل خودم نگه اش 

داغ و سوزان در  ،زبونامون در حال کشف و پیچ و تاب به دور هم بودن . خونان زمدر همون داشتم 

گفت :رگهام میخروشید . وقتی که کریستین خودشو عقب کشید بی نفس بودیم. در مقابل لبام   

 " بیا بریم تو تخت " 

 " تخت ؟؟" 

 عقب تر رفت و موهام رو کشید برای همین به باال به سمتش نگاه کردم .

 " کجا رو ترجیح میدی خانم گری؟ " 

م رو باال انداختم ، تظاهر به بی ت از پرخوری و تارت خوردنش برداشت . شونه اضمیر درونم دس

 طرفی کردم : 

 " سورپرایزم کن "

 ریشخند زد :

 " امشب پر شور و شر شدی " 

: . گفتمنوک بینیش رو در طول بینیم کشید  

 " شاید نیازه که بسته بشم " 

 " شاید. تو ممکنه تو میانسالی حسابی رئیس بشی " 

چشماش رو برام باریک کرد ولی نتونست شوخی نهفته شده اش رو پنهون نگه داره. چالش بر انگیز 

 گفتم:

وای در موردش بکنی؟ " " چی کار میخ  

 چشماش براق شدن :

 " میدونم که دوست دارم چی کار باهات بکنم. بستگی داره تو چقدر بخوای " 
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" اوه آقای گری تو در این دو روز گذشته خیلی با من نرم و مهربون بودی. من از شیشه درست نشدم ، 

 میدونی که "

 " نرم و مهربون دوست نداری؟ " 

ته. ولی میدونی.... تنوع ادویه زندگیه " " با تو چرا الب  

: . گفتت سرهم بهش پلک زدمپش  

 " دنبال یه چیز کمتر مهربانانه ای؟ " 

 " یه چیز زندگی بخش " 

رو باال انداخت . تکرار کرد : سورپرایز شده ابروش  

 " زندگی بخش" 

بهم خیره موند .  حیرت و لودگی در لحن صداش مشخص بود. سرم رو مثبت تکون دادم . چند لحظه

 زمزمه کرد :

 " لبتو گاز نگیر "

بعد یکدفعه با من در بین بازوهاش بلند شد . هینی کشیدم و بازوهاش رو گرفتم ، ترسیدم که منو بندازه. 

 به طرف سه تا کاناپه کوچیک راه افتاد و منو روی یکی از اونا گذاشت. 

 " همینجا بمون ، تکون نخور "

نگاه کوتاه و داغ و آتشینی بهم انداخت و بروی پاشنه پاش چرخید و به سمت اتاق خواب رفت. اوه... 

پاهای لخت کریستین. چرا اینقدر پاهاش هاته ؟؟ چند لحظه بعد ، وقتی که از پشت سرم بروم خم شد ، 

 سورپرایزم کرد. 

 " فکر میکنم که بدون این انجامش میدیم" 

تی شرتم رو گرفت و از سرم بیرون کشید. منو با شورتم نیمه برهنه رها کرد. موی دم اسبی ام رو عقب 

 کشید و بوسیدم. در مقابل لبام دستور داد : 

 " بیاست " 
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له ای رو بروی کاناپه پهن کرد. ریعا اطاعت کردم . حوو رهام کرد. س  

 حوله؟؟؟؟

 " شورتت رو در بیار " 

ار کاناپه انداختم. ندادم ولی همون کار رو کردم ، اونو کآب دهنم رو قورت   

 " بشین " 

 دوباره موی دم اسبی ام رو گرفت و سرم رو عقب کشید  :

باشه؟ " ، " اگر خیلی برات شدید بود میگی که تمومش کنم   

 سرم رو مثبت تکون دادم .

 " بگو " 

 صداش خشن شد. با صدای جیر جیر مانندی گفتم :

 " باشه " 

 ریشخند زد :

 " خوبه. خب خانم گری..... با توجه به خواسته ی پر طرفدار ، من قراره که تو رو ببندم " 

روشن  ،صداش به زمزمه ای بی نفس تبدیل شد. خواستن درون بدنم مثل چراغ با گفتن همین کلمات ساده

شیرین من.... روی کاناپه ؟؟  شد. اوه پنجاهِ   

 نرم دستور داد :

و بیار باال . و به عقب تکیه بده " " زانوهات ر  

کف پاهام رو لبه کاناپه قرار دادم ،زانوهام مقابلم قرار گرفتن. دستشو به سمت پای چپم دراز کرد و 

 کمربند یکی از حوله های ربدوشامبر رو برداشت ، اونو باال و دور زانوم بست .

 " بند روبدوشامبر؟؟ "

 دوباره ریشخند زد :
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اع میکنم " " من راه حل ابد  

و یک سر بند رو دور زانو محکم کرد و انتهای دیگه بند رو در پشت کاناپه ودر گوشه ای بست ، موثر 

 پام به سمت بیرون باز موند. 

 اخطار داد :

 " تکون نخور " 

راستم تکرار کرد ، انتهای بند بعدی به گوشه دیگه کاناپه بسته شد.  و همین کارو با پای  

م. کریستین نرم پاهای از هم فاصله گرفته قرار دارپخش و باز با  ،بروی کاناپه نشستممن اوه خدای...

 پرسید :

 " خوبه؟ " 

بهم از پشت کاناپه خیره شده بود. سرم رو مثبت تکون دادم ، توقع داشتم که دستام رو هم ببنده ولی 

 اینکارو نکرد ، خم شد و بوسیدم. زیر لب گفت :

االن چقدر هات دیده میشی "  " هیچ ایده ای نداری که  

 و نوک بینیش رو بهم مالید  :

 " فکر کنم موزیک رو تغییر بدیم " 

 صاف و شد به سمت جایگاه آی پاد رفت. 

چطوری اینکارو میکنه ؟؟؟؟ من اینجام ، بسته شده و به طرز جهنمی شهوتی ام زمانی که اون کامال 

ض و کشیده شدن عضالت پشتش رو در زیر تی ابنقآرومه. در میدان دیدم هست و من ا خونسرد و

ه گانه و شیرین یک زن ، صدای تقریبا بچ شرتش زمانی که آهنگ رو عوض میکرد میدیدم. سریعا

 شروع به آواز کرد و یه چیزی در مورد منو نگاه کن میخوند. 

 اوه این آهنگ رو دوست دارم. 

سمتم قدم برداشت و موقرانه جلوی کاناپه  کریستین چرخید و چشماش روی من قفل شدن . همونطور به

 روبروم زانو زد. 
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 یکدفعه کامال احساس در معرض دید و بی پناهی کردم. پرسید :

 " در دسترس و بی پناه ؟؟ آسیب پذیر؟؟ " 

با توانایی عجیب غریبش کلمات گفته نشده ی منو گفت. دستاش بروی زانوهاش بودن . سرم رو مثبت 

سم نمیکنه ؟؟ تکون دادم . چرا لم  

 زیر لب گفت :

 " خوبه. دستاتو بیار جلو " 

که خواست انجام دادم. کریستین ای محسور کننده اش بگیرم و همون کاری رو ماهم رو از چشنمیتونم نگ

کوچیک ریخت. پر عطره..... یه رایحه خوش بو ، مشکبار و  یع روغنی کف دستم از داخل یه تیوبما

ش بدم. لذت بخش که نمیتونم تشخیص  

 " دستاتو بهم بمال " 

 در زیر نگاه خیره و هات و سنگینش به خودم پیچیدم . اخطار داد : 

 " ثابت بمون " 

 اوه خدای....

 " حاال آناستازیا، میخوام که خودتو لمس کنی " 

 گندش بزنن! 

"  پایین برو " از گردنت شروع کن و  

 تردید کردم. 

 " خجالت نکش آنا. یاال . انجامش بده " 

 هوس و چالش طلبی در چهره اش به همراه میل شدیدش بی پرده دیده میشد. 
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صدای لطیف میخوند که هیچ چیز شیرینی در اون زن وجود نداره. دستام رو در مقابل گردنم گذاشتم و 

وی به راحتی و بی دردسر بر تا باالی سینه هام پایین سر بخورن. روغن باعث میشد که اجازه دادم

ن. کریستین زیر لب گفت :پوستم حرکت کنن. دستام گرم هست  

 " پایین تر" 

 چشماش تیره و شرور بودن. منو لمس نمیکرد. دستام سینه هام رو قاب گرفتن.

 " خودتو تحریک کن و بمال " 

 اوه خدای.... نرم نوک سینه ام رو کشیدم. اصرار کرد :

 " محکمتر " 

حرکت بین رون پاهام نشسته ، فقط نگام میکنه.  ادامه داد :بی   

 " مثل جوری که من انجام میدم " 

چشماش شرورانه برق میزدن . عضالت عمیق داخل شکمم منقبض شدن. در پاسخ ناله ای کردم و 

 محکمتر نوک سینه هام رو کشیدم ، احساس کردم در زیر لمس دستم سفت و دراز تر شدن. 

نطور . دوباره " " آره. همو  

 چشمام رو بستم و محکم کشیدم ، بین انگشتام میچرخوندم . ناله میکردم. 

 " چشماتو باز کن " 

 بهش پلک زدم . 

 " دوباره. میخوام ببینمت. لذتت رو از لمس خودت ببینم " 

 اوه لعنتی. دوباره تکرارش کردم . این خیلی .... اروتیکه . 

 " دستها. پایین تر " 

م پیچیدم .به خود  

 " ثابت بمون آنا. لذتش رو کامل جذب کن. پایین تر " 
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. زمزمه کردم :ننده ستصداش آروم و خش دار بود. در یک زمان هم وسوسه انگیز و هم گول ز  

 " تو این کارو بکن "

 " اوه من انجامش میدم... به زودی. تو . پایین تر. همین االن " 

به خودم پیچیدم ، بر ضد مهار  گندش بزنن....دندوناش کشید.  شهوتش رو نشون داد، زبونش رو بروی

 بسته شده ام فشار وارد کردم. 

 سرش رو آروم به دو طرف تکون داد :

 " ثابت " 

 دستاش رو بروی زانوهام گذاشت ، منو ثابت نگه داشت :

 " یاال آنا.... پایین تر " 

 دستام بروی شکمم و پایین شکمم سر خوردن. لب زد :

ایین تر " " پ  

. و اون مظهر شهوت پرستیه  

 " کریستین خواهش میکنم " 

 دستاش از روی زانوهام پایین سرخوردن ، رون هامو نوازش کرد ، به طرف سکسم رفت. 

 " یاال آنا، خودتو لمس کن " 

هنم زمانی که نفس نفس میزدم شبیه اونو آروم دایره وار مالوندم ، د ودست چپم بروی سکسم قرار گرفت 

زمزمه کرد :شده بود. « او» حرف   

 " دوباره " 

نفسام منقطع شدن.  ،بلندتر ناله کردم و حرکتش رو تکرار کردم و سرم به عقب فرستاده شد  

 " دوباره " 
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رو د ، بینی و زبونش کردم ، و کریستین تیز نفس میگرفت. دستام رو گرفت ،پایین خم شبلند ناله می

باالی رونهام کشید : راست و چپ در  

 " آه ! " 

 میخوام لمسش کنم ولی وقتی که سعی کردم دستام رو تکون بدم ،انگشتاش دور مچ دستام محکمتر شدن. 

 " این هارو هم میبندم. ثابت بمون " 

ابل ناله کردم . رهام کرد و بعد دو تا انگشت میانی اش رو داخلم فرستاد ، باالی کف دستش در مق

 کلیتوریسم قرار گرفت. 

 " میخوام که سریع ارضات کنم آنا ، آماده ای؟ " 

 نفس نفس میزدم :

 " آره " 

، شت سرهم ، جفت نقاط خوشایند ایین تکون میخورد ، پشروع به حرکت انگشتاش کرد ، دستش باال و پ

ه !! احساسش شدیده... یک زمان مورد حمله قرار داده بود. آ ، دریکی در درونم و یکی کلیتوریسم رو

پاهام رو صاف کنم ولی  خیلی شدیده. لذت در سر تا سر نیمه پایین بدنم ساخته و سنگین میشد. میخوام که

دستام حوله زیرم رو چنگ زده بودن. کریستین زمزمه کرد :نمیتونم.   

 " تسلیم شو " 

کلیتوریسم زمانی که  کف دستش رو بهبه دور انگشتاش از هم پاشیدم ، نامفهوم بلند ناله ای کردم . باالی 

فشرد ، مدت زمان این شکنجه شیرین رو طوالنی تر پس لرزه هام درون بدنم گسترش پیدا میکرد 

 میکرد. به طرز مبهمی متوجه شدم که پاهام رو باز کرد .  زیر لب گفت :

 " نوبت منه " 

انوهام روی زمین گذاشته شدن . ه قرار گرفت و زرخوند برای همین صورتم بروی کاناپمنو به شکم چ

 پاهام رو از هم فاصله داد و محکم در باسنم زد. جیغ کوتاهی کشیدم :

 " ا ه! " 
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 و خودشو محکم واردم کرد. هیس وار از بین دندونای بهم قفل شده اش گفت  : 

 " اوه آنا " 

ت سرهم بهم رسوخ میکرد محکم قفل شده بودن. کرد. انگشتاش دور لگنم وقتی که پشو شروع به حرکت 

نه.... آه .... و من دوباره ساخته شدم  .   

کریستین بلند گفت :   

 " یاال آنا !! "

 و یکبار دیگه فروپاشیدم ، بدورش نبض میزدم و زمانی که ارضا شدم بلند ناله کردم. 

 

 

 

 

 " به اندازه کافی برات زندگی بخش بود ؟ " 

موهام رو بوسید. به سقف خیره بودم . زیر لب گفتم :کریستین روی   

 " اوه آره " 

. فتمون روی زمین کنار کاناپه دراز کشیدیمبروی شوهرم دراز کشیدم ، پشتم به قفسه سینه اش هست ، ج

 اون هنوز لباس تنشه. 

 " فکر میکنم که بهتره دوباره انجامش بدیم. این سری لباس تنت نباشه " 

مهلت بده " " خدایا آنا .   

 ریز خندیدم و اونم تو گلو خندید. گفت :

 "  خوشحالم که ری هشیار شده. به نظر میاد تمام اشتهای تو برگشته " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 654  
 

لبخندش رو در صداش پنهون نکرد. روش چرخیدم و بهش با ترشرویی نگاه کردم . با لبای آویزون و 

 اخمای توهم گفتم :

" " دیشب و امروز صبح رو فراموش کردی؟؟   

 " هیچ چیزی در مورد اونا فراموش شدنی نیست " 

نیشش باز شد و وقتی که این کارو کرد خیلی جوون ، القید و خوشحال دیده شد. باسنم رو با دستاش قاب 

 گرفت :

 " تو باسن محشری داری خانم گری " 

 " تو هم همینطور " 

 ابروم رو براش باال انداختم :

وششه " " اگرچه که مال تو هنوز زیر پ  

 " و تو میخوای در موردش چی کار کنی خانم گری؟ " 

 " ای بابا آقای گری میخوام تو رو برهنه کنم. همه ی تو رو " 

 نیشش باز شد. زیر لب گفتم :

 " و فکر میکنم کلی چیزها در مورد تو شیرین و دوست داشتنی هست " 

ش ناپدید شد .به متن آهنگی که هنوز داشت تکرار میشد اشاره کردم. لبخند  

 اوه نه ....

 زمزمه کردم :

 " هستی " 

 پایین خم شدم و گوشه لباش رو بوسیدم. چشماش رو بست و دستاش رو دورم محکمتر کرد. 

" کریستین تو هستی. تو این هفته رو اینقدر برام خاص و فوق العاده کردی... حتی با وجود اتفاقی که 

 برای ری افتاده بود . ممنونم " 
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بزرگ و جدی خاکستریش رو باز کرد و چهره اش قلبم رو فشرد . زیر لب گفت : چشمای  

دوستت دارم "  که" بخاطر این  

 " میدونم. منم دوستت دارم " 

 صورتش رو نوازش کردم :

 " و تو برام با ارزش هم هستی. اینو میدونی مگه نه ؟ " 

 ثابت شد ، گم شده دیده میشد. 

شیرین. اوه کریستین....پنجاهِ   

 زمزمه کردم:

 " باورم کن " 

 " راحت نیست " 

 صداش عمال قابل شنیدن نبود. 

 " سعی کن. سخت سعی کن. بخاطر اینکه واقعیت همینه " 

یکبار دیگه صورتش رو نوازش کردم ، انگشتام رو بروی خط ریشش کشیدم. چشماش دریای خاکستری 

و بغلش کنم. هر کاری انجام بدم که این  ونش نفودد و آسیب بودن. میخوام که به دراز گم شدگی و در

ن دنیامه ؟؟؟ که اون فراتر از سزاوار برای عشق وقف کنه. کی متوجه میشه که برای منگاه رو مت

ورزیدنه، عشق پدر مادرش .... خواهر برادرش؟؟ و بهش بارها و بارها گفتم و هنوز اینجاییم و 

. فقط زمان میخواد. ..اره. زمانکریستین این نگاه گمشده و طرد شده رو د  

 " سرما میخوری. بیا " 

موقرانه بلند شد و ایستاد و منم باال کشید و کنارش قرار داد. دستم رو دور کمرش فرستادم و به اتاق 

خواب قدم زنان برگشتیم. بهش فشار نمیارم ، ولی از زمانی که ری تصادف کرده برام خیلی مهمتر شده 

ش دارم. که بدونه چقدر دوست  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 656  
 

چند لحظه  وقتی که وارد اتاق خواب شدیم ، اخم کردم ، نا امیدانه سعی میکردم که حال خوش و سرحالِ 

 پیشم رو بدست بیارم. پرسیدم :

 " تلوزیون ببینیم؟ " 

 کریستین هوا رو استهزا آمیز از بینیش بیرون داد :

 " فکر میکردم که قراره بریم راند دوم " 

و کالش من برگشته. ابروم رو براش باال انداختم و جلو تخت ایستادم.  و پنجاه دمدمی مزاج  

 " خب در اون صورت فکر میکنم که من مسئولم " 

هلش دادم و سریعا با پاهای باز بروی بدنش روی تخت نشستم. دستاش رو  مکرد و منبهم کپ کرده نگاه 

 کنار سرش میخکوب کردم . با نیش باز نگام میکرد :

 " خب خانم گری، حاال که منو داری چی کار میخوای باهام بکنی؟ " 

 پایین خم شدم و تو گوشش زمزمه کردم :

 " میخوام که با دهنم بکنمت " 

 چشماشو بست و تیز نفس گرفت و من دندونام رو در طول فکش نرم کشیدم.

 

 

 

 روشن و پر نشاطی هست و اون یه چیزی رو ، فکر کنم ایمیل کریستین با کامپیوترش مشغول بود. صبحِ 

، تایپ میکرد. از درگاهی در خجالت زده زیر لب گفتم : بود  

 " صبح بخیر " 

 چرخید و بهم لبخند زد:

 " خانم گری . زود بیدار شدی " 
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 دستاش رو برام باز نگه داشت. سریعا فاصله رو طی کردم و تو بغلش گوله شدم :

" " مثل تو   

 " من فقط کار میکردم " 

 در حالی که روی موهام رو میبوسید جابجا شد. پرسیدم :

 " چی شده ؟ " 

 احساس کردم یه چیزی درست نیست.  آه کشید :

کاراگاه کالرک یه ایمیل گرفتم. میخواد با تو در مورد اون هاید عوضی صحبت کنه "  " از  

 " واقعا ؟؟ " 

. عقب رفتم تا کریستین رو ببینم  

" آره. بهش گفتم که تو االن پورتلندی برای همین باید صبر کنه. ولی گفت که خودش میاد اینجا و 

 صحبت میکنه "

 " میاد اینجا؟؟ " 

 " به نظر میاد " 

 کریستین هم گیج دیده میشد . اخم کردم :

 " چی اینقدر مهمه که نمیتونه صبر کنه ؟؟ " 

 " دقیقا " 

 " کی میاد ؟ " 

هش ایمیل میزنم " " امروز. ب  

 " من چیزی برای قایم کردن ندارم. در عجبم که چی میخواد ؟ " 

 " وقتی بیاد میفهمیم. منم کنجکاو شدم " 
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 کریستین دوباره جابجا شد :

 " صبحانه به زودی میرسه. غذا بخوریم بعد میریم تا پدرت رو ببینیم " 

 سرم رو پایین تکون دادم :

اینجا بمونی. میدونم که سرت شلوغه "" میتونی اگر میخوای   

 چهره اش عبوس شد:

 " نه. میخوام باهات بیام " 

 " باشه "

 نیشم باز شد و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و بوسیدمش. 

 ری عصبی و بدخلقه . این باعث شادیه. اون بی قرار ، خشن ، کم صبر و معذبه. 

" بابا ، تو تصادف جدی کردی . زمان میخواد تا بهبود پیدا کنی. منو کریستین میخوایم تو رو به سیاتل 

 منتقل کنیم " 

 " نمیدونم که چرا اذیتم میکنی. من خودم تنها اینجا خوبم " 

 " این حرف مسخره رو نزن" 

 دستش رو با محبت فشردم و اون بهم لطف کرد و لبخند زد :

داری ؟ " " چیزی نیاز   

 " میتونم بخاطر دونات آدم بکشم "

 مهربون نیشم باز شد:

 " برات یکی دو تا میخرم. ما قراره به وودوو بریم "

 " عالیه !! " 

 " قهوه ام میخوای؟ " 
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ه!! " " آره معلوم  

 " باشه برات میگیرم " 

اینجا دفتر داشته باشه. به  کریستین بازم تو اتاق انتظار بود ، با تلفن حرف میزد. اون واقعا بهتره که

طرز عجیب غریبی تنهاست اگر چه که باقی تخت های آی سی یو پر هستن . با خودم فکر کردم که شاید 

 کریستین باقی مالقات کننده ها رو ترسونده و فراری داده. گوشی رو قطع کرد. 

بعد از ظهر اینجاست "  4" کالرک ساعت   

 اخم کردم. چی اینقدر ضروریه؟؟؟ 

 " باشه. ری قهوه و دونات میخواد " 

 کریستین خندید :

 " فکر میکنم منم اگه تصادف کرده بودم میخواستم. از تیلور بخواه که بره بگیره" 

 " نه خودم میرم " 

 " تیلور رو با خودت ببر" 

 صداش جدی و عبوس شد. 

 " باشه " 

 چشم غره رفتم و با خیرگی و خصمانه نگام کرد. بعد ریشخند زد و سرش رو به یه طرف کج کرد. 

 " هیچ کسی اینجا نیست " 

صداش به طرز شیرینی آرومه و میدونم که داره تهدیدم میکنه که در باسنم میزنه. میخواستم بگم جرات 

زنه آروم گریه میکرد.  نداره و جری اش کنم ولی همون زمان یه زوج وارد اتاق شدن ،  

خواهانه برای کریستین شونه ام رو باال انداختم و اونم سرش رو پایین تکون داد. لب تاپش رو  عذر

 برداشت ، دستم رو گفت و منو به خارج از اتاق برد . زیر لب گفت :

ا بیشتر از ما به فضای خصوصی نیاز دارن. خوشگذرونی رو بعدا انجامش میدیم " " اون  
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ون تیلور صبورانه منتظر بود .بیر  

 " بیاید همه بریم قهوه و دونات بخریم " 

 

 

 

 

تقه ای به در زده شد . تیلور کاراگاه کالرک رو به داخل اتاق فرستاد، کسی که بد  4دقیقا در ساعت 

شکلیه.  دیده میشه . شاید کال صورتش همین اخالقتر از همیشه دیده میشد. اون همیشه بداخالق  

کردید منو ببینید " لوگری ، خانم گری ممنونم که قب قای" آ  

 کریستین باهاش دست داد :

 " کاراگاه کالرک " 

و اونو راهنمایی کرد تا بشینه. بروی کاناپه جایی که دیشب کلی لذت بردم نشستم. فکرش باعث شد که 

 قرمز بشم. 

 " من میخوام خانم گری رو ببینم " 

لور که در درگاهی در ایستاده بود گفت. کریستین سرش رو بلند کرد و مستقیما اینو به کریستین و تی

تیلور پایین تکون داد اونم چرخید و اتاق رو ترک کرد ، و در رو پشت سرش  طرف نامحسوس به

 بست. 

چیزی که میخوایید به همسرم بگید میتونید جلوی من بگید "  " هر  

مت من چرخید :سه رسمی بود. کاراگاه کالرک ب کریستین صداش سرد و  

 " مطمئنید که میخوایید همسرتون باشه؟ " 

 بهش اخم کردم : 
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کنید ؟ "میخوایید با من صحبت " البته. من چیزی برای قایم کردن ندارم. شما فقط   

 " بله خانم " 

 " دوست دارم شوهرم باشه " 

 کریستین کنارم نشست و تنش ازش ساطع میشد. کالرک تسلیم شده زیر لب گفت :

 " باشه " 

 گلوش رو صاف کرد :

" خانم گری، آقای هاید ادعا کردن که شما از نظر جنسی ایشون رو آزار دادید و اشاره ها و کنایه های 

 شهوانی متعددی رو به ایشون نشون دادید "

سر  ین برای نگه داشتنش گذاشتم چونتقریبا از خنده منفجر شدم ولی دستم رو بروی رون کریست اوه ! 

 جاش به سمت جلو تکون خورد. جلز و ولز کنان گفت :

 " این احمقانه و مضحکه " 

 پای کریستین رو فشار دادم تا ساکتش کنم. آروم گفتم :

" این واقعیت نداره. در واقع دقیقا بر عکس بوده . اون به من با رفتاری فوق العاده متجاوزانه و 

" اشگرانه پیشنهاد داد و اخراج شدپرخ  

ن کالرک کوتاه به خط صاف و محکمی قبل از اینکه صحبتش رو ادامه بده تبدیل شد :ده  

اونو اخراج کنید. اون  " هاید مدعی شده که شما شایعه کذبی در مورد حمله جنسی اون پخش کردید تا

چون پیشنهاد شما رو رد کرده این کارو کردید و اینکه شما شغل اونو میخواستید "  گفت که  

دادم:ر میکردم کالش و توهمیه. سرم رو منفی تکون جک فراتر از چیزی که فک گندش بزنن.. اخم کردم  

 " این واقعیت نداره "

مدید تا همسر من رو با چنین تهمت های مضحکی و" کارگاه کالرک لطفا بهم نگید که تمام این راه رو ا

 اذیت کنید " 
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نداخت. با خویشتن داری عالی گفت :کاراگاه کالرک نگاه ثابت و آهنینش رو به کریستین ا  

 " نیاز داشتم که اینو از زبون خانم گری بشنوم آقا "  

کردم که خونسرد بمونه. میساکت التماسش و یکبار دیگه پای کریستین رو فشردم ، خاموش   

جیف گوش بدی آنا " ا" تو مجبور نیستی به این ار  

ه چه اتفاقی افتاده " " فکر میکنم که بهتره بزارم کاراگاه کالرک بدون  

 کریستین چند لحظه خنثی به من خیره شد بعد دستش رو تو هوا تسلیم شده تکون داد. 

 " چیزی که هاید گفته کامال دروغه " 

، اگرچه که هر احساسی به غیر از آرامش داشتم. توسط چنین اتهام هایی حیرت صدام آروم شنیده میشد 

بازی جک چیه؟؟ بشه.  زده ام و مضطربم که کریستین منفجر  

" آقای هاید یک شب منو در آشپزخونه ی محل کار گیر انداخت . بهم گفت که باید تشکر کنم که استخدام 

شدم و اون انتظار داره منم لطفش رو به صورت جنسی جبران کنم. اون سعی کرد از من اخاذی کنه ، 

نمیدونستم که اون زمان هنوز همسر من نبود.  از ایمیل هایی که به کریستین زده بودم استفاده کنه ، کسی

چک میکرده. اون فریبکاره... اون حتی به من تهمت زد که من از طرف که هاید ایمیل های من رو 

کریستین به عنوان جاسوس فرستاده شدم ، و احتماال میخوام بهش کمک کنم تا کمپانی رو بگیره. اون 

ل خریده " نمیدونست که کریستین اِس آی پی رو از قب  

به دو طرف تکون  ،اون مواجهه پر تنش با هاید دآوری اون خاطره ی پریشون کننده وسرم رو با یا

 دادم. 

 " در آخر من ، من اونو زمین زدم " 

 کالرک ابروش رو سورپرایز شده باال رفت . پرسید :

 " زمین زدی؟ " 

میدونم که چطور از خودم دفاع کنم "  م" پدر من ارتشی سابقه . هاید....اممم ، لمسم کرد ، و من  

 کریستین کوتاه پر افتخار نگام کرد. 
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 " متوجه ام " 

کشید . کریستین تقریبا سرزنده و خونگرم پرسید :عمیقی آه به پشتی کاناپه تکیه داد ،  کالرک  

؟ " از منشی های سابق هاید صحبت کردین" شما اصال با یکی   

واقعیت اینه که ما نمیتونیم هیچ کدوم از اونها رو وادار به صحبت کنیم. " بله این کارو کردیم. ولی 

ونه ای بوده ، حتی با این که هیچ کدومشون بیشتر از سه ماه براش رئیس نممیگن که اون  اهمگی اون

 کار نکردن " 

 کریستین زیر لب گفت :

 " ما هم همین مشکل رو داشتیم " 

رک کپ کرده نگاه کردم. اوه ؟؟؟ به کریستین مثل کاراگاه کال  

تا منشی سابق هاید صحبت کرده "  5" رئیس حراستم. اون با   

؟؟ " ن کارو کردین" و چرا ای  

 کریستین نگاه خیره و سختش رو بهش انداخت :

" بخاطر اینکه زنم براش کار میکرد و من سابقه و گذشته همه ی افرادی که با زنم کار میکنن رو چک 

 میکنم " 

به دنیای من  -کالرک قرمز شد . منم برای کاراگاه عذر خواهانه شونه ام رو باال انداختم و لبخند کاراگاه 

بهش زدم. کالرک زیر لب گفت : -خوش اومدی  

حقیقات بیشتر و " که اینطور. فکر میکنم که موضوع فراتر از این حرفهاست آقای گری. ما فردا ت

اون این مدت اونجا  که تا شاید یه چیزی پیدا کنیم. اگر چهآپارتمانش انجام میدیم گسترده تری رو در 

 زندگی نکرده "

؟ " " اونجارو قبال گشتین  

 " بله. دوباره انجامش میدیم. این سری دنبال اثر انگشتیم " 

 کریستین نرم گفت :
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؟ " " شما هنوز اونو به جرم قصد کشتن رز بیلی و من متهم نکردین  

 چی؟؟؟؟ 

ازی شما بدست بیاریم آقای گری. شواهد بیشتری رو در مورد کارشکنی وسیله ی پرو" ما امیدواریم که 

چیزی فراتر از یه اثر انگشت جزئی نیاز داریم و زمانی که اون بازداشت هست میتونیم شکایت  به

 قانونی ترتیب بدیم " 

؟ " وم چیزی هست که شما بخاطرش اومدین" این تم  

 کالرک به حالت تدافعی گفت :

له آقای گری . همینه . مگر اینکه شما ایده و فکر بیشتری مربوط به نامه برای گفتن داشته باشید " " ب  

کدوم نامه؟؟ نامه؟؟  

 " نه بهتون گفتم. برای من هیچ معنی نداره " 

 کریستین نتونست آزردگی اش رو پنهون کنه. 

رو پشت تلفن صحبت کنیم "  که ما چطور نتونستیم این قضیه " و متوجه نمیشم  

" فکر میکنم که بهتون گفتم که من مصاحبه حضوری رو ترجیح میدم. من به پورتلند اومدم و خاله 

..... دو نشون " وبزرگم رو مالقات کردم. یه سنگ   

یت همسرم نترسید. نو از عصبا چهره کالرک سنگی باقی موند  

م دادن دارم " " خب ، اگر تموم شده ، من کلی کار برای انجا  

مودب گفت : .کریستین ایستاد و کاراگاه کالرک متوجه منظورش شد  

خانم گری "  " ممنونم که زمان دادین  

 سرم رو پایین تکون دادم .

 " آقای گری "

 کریستین در رو براش باز کرد و کالرک رفت. 
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 شل بروی کاناپه نشستم. کریستین منفجر شد :

 " اون عوضی رو باورت میشه؟؟ " 

 " کالرک ؟" 

 " نه ، اون هاید آشغال " 

نه ، نمیشه "  "  

 از بین دندون های بهم قفل شده اش زمزمه کرد : 

 " بازی مزخرفش چیه ؟؟ " 

 " نمیدونم. فکر میکنی کالرک حرفم رو باور کرد ؟ " 

شده ست" " البته که باور کرد. اون میدونه که هاید یه آشغال نابود   

 " خیلی مطمئنی " 

 ریشخند زد :

 " مطمئنی؟؟ این اصال یه کلمه است ؟؟1 "

 " االن هست " 

 غیر منتظره نیشش باز شد و کنارم نشست منو بین بازو هاش کشید. 

" در مورد اون عوضی فکر نکن. بیا بریم باباتو ببینیم و سعی کن که درمورد جابجایی فردا باهاش 

 حرف بزنی " 

تسلیم ناپذیره، میخواد پورتلند بمونه و اذیت نشه "  " اون  

 " باهاش حرف میزنم " 

 " من میخوام باهاش بیام " 

                                                             
 صفتی که آنا گفت از خودش ساخته بود و در انگلیسی نیست 1
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 کریستین چند لحظه بهم زل زد ، فکر کردم که مخالفت کنه.

تو رو برونه "  8" باشه. منم میام. سوایر و تیلور ماشین ها رو میارن. میزارم سوایر امشب ماشین آر   

 

 

 

ری محیط جدید ، روشن و دلبازش رو در مرکز توانبخشی بیمارستان نورسوست سیاتل بررسی  روز بعد

 میکرد. ظهره و خواب آلود دیده میشه. مسافرتش با هلیکوپتر اونو خسته کرده. آروم گفت :

 " به کریستین بگو ازش ممنونم " 

 " میتونی خودت بهش بگی. امشب میاد اینجا " 

 " نمیری سر کار؟ " 

احتماال. فقط میخوام مطمئن بشم که درست جابجا شده باشی " "   

 " برو به کارت ادامه بده. الزم نیست نگران من باشی " 

 " دوست دارم نگرانت باشم " 

چک کردم ، نمیشناختم. ری پرسید: بلک بریم لرزید ، شماره اش رو  

 " جواب نمیدی؟ " 

ام بده. یه چیزی آوردم تا بخونی" " نه. نمیدونم کیه. پیام صوتی میتونه کارو انج  

ی از مجله های ورزشی کنار تختش اشاره کردم. به توده ا  

 " ممنونم آنی " 

 " خسته ای مگه نه ؟ " 

 سرش رو پایین تکون داد .
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 " میزارم بخوابی"

 پیشونیش رو بوسیدم. زیر لب گفتم :

 " فعال بابایی " 

 " بعدا میبینمت عزیزم. و ممنونم " 

گرفت و نرم فشرد :دستم رو   

 " دوست دارم که بابایی صدام میکنی. به گذشته برمیگردم " 

 اوه بابایی... فشار دستش رو پاسخ دادم. 

وایر و ماشین اِس یو وی میرفتم شنیدم که کسی اسمم رو در حالی که از در خارج میشدم و به طرف س

زد. صدا   

 " خانم گری! خانم گری!  " 

و دیدم که به سمتم میدوید ، مثل همیشه مرتب و آراسته دیده میشد فقط کمی گرین ر ترچرخیدم ، دک

 عصبی بود. 

؟ اخیرا زنگ زدم " تون چطوره؟ پیامم رو دریافت کردین" خانم گری حال  

 " نه " 

 پوست سرم سوخت. 

"  تا قرار مالقاتمون رو کنسل کردین 4" خب من با خودم فکر کردم که چرا شما   

چطور؟؟ تا قرار مالقات رو از دست دادم؟؟   4من کپ کرده نگاش میکردم. تا قرار مالقات ؟؟  4  

؟ " ار بیرون برم.... االن زمان دارینمیخواستم برای نه " شاید بهتر باشه که تو دفتر من صحبت کنیم.  

 مطیعانه سرم رو پایین تکون دادم :

 " البته ، من .... "

من برای تزریقم دیر کردم ، لعنتی !تا قرار مالقات از دست دادم؟؟  4هنم خارج شدن. من ذکلمات از   
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تا قرار مالقات رو از  4گیج و سرگشته دوباره اونو به طرف بیمارستان و تا دفترش دنبال کردم. چطور 

.. ولی چهار تا ؟؟؟ .... هانا گفته بود . ه بوددست دادم؟؟؟ به طرز مبهمی یادم اومد که یکی تغییر داده شد

تا از دست دادم؟؟  4چطور   

 دفتر دکتر گرین بزرگ ، محافظه کارانه و کامال برگزیده و عالی بود. گفتم :

" ونم که قبل رفتنم منو پیدا کردین " خیلی ممن  

 هنوز شوکه ام :

و من تازه اونو از پورتلند به اینجا منتقل کردم "  " پدرم تصادف کرده بود  

فم. حالش چطوره ؟ " " اوه متاس  

"  " خوبه ممنونم. رو به بهبودیه  

 " خوبه. و این روشن میکنه چرا روز جمعه رو کنسل کردید " 

 دکتر گرین موس روی میزش رو تکون داد و کامپیوترش روشن شد. 

 " بله..... این بیشتر از سه هفته ست. تقریبا نزدیک هستی. بهتره که قبل از تزریق دیگه ای اول تست

 بگیریم " 

 زمزمه کردم :

 " تست؟ " 

 تمام خون از سرم خارج شد. 

 " تست حاملگی " 

دستش رو به سمت کشوی میزش دراز کرد: اوه نه...  

 " میدونی با این باید چی کار کنی " 

 یه جعبه استوانه ای کوچیک بهم داد:

 " دستشویی بیرون دفترم هست " 
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کار عمل میکردم و وارد دستشویی شدم. مثل حالت خلبان خود ،خلسه وار بلند شدم  

چطور تونستم بزارم این اتفاق دوباره بیوفته ؟؟؟ یکدفعه حالم لعنتی !!!  لعنتی ، لعنتی ، لعنتی ، لعنتی ،

. . این خیلی زوده . این خیلی زودهخواهش میکنم نه . خواهش میکنم نه بد شد و شروع به دعا کردم : 

 این خیلی زوده... 

وقتی که به دفتر دکتر گرین برگشتم بهم لبخند منقبض شده ای زد و دستشو به طرف صندلی روبروی 

میزش تکون داد. نشستم و ساکت بهش نمونه رو دادم. وسیله باریک کوچیک سفید رنگی رو داخلش 

ی کمرنگ پدیدار شد ابروش رو باال انداخت. بآ  رنگ فرستاد و نگاش کرد. وقتی که   

ه معناست؟ " " آبی به چ  

عمال داشت خفه ام میکرد.  سرتنش و است  

 به من نگاه کرد ، چشماش جدی بودن : 

"  ، به معنای اینه که شما حامله اید" خب خانم گری   

 چی؟؟ نه . نه . نه . لعنتی ! 
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«فصل بیستم »   

 

 

 

 

به دکتر گرین کپ کرده نگاه میکردم ، دنیام به دورم فرو میریخت. یه بچه . یه بچه . من بچه 

 نمیخوام.... نه االن. لعنتی. در اعماق وجودم میدونم کریستین وحشت زده میشه. 

 " خانم گری، خیلی رنگتون پریده. یه لیوان آب میخواین؟ "

 " لطفا " 

ه تکاپو افتاد. حاملگی ؟؟ ِکی؟؟؟ صدام به سختی قابل شنیدنه. ذهنم ب  

 " سورپرایز شدین " 

مثبت ، آورد  برام وقتی که یه لیوان آب از آب سرد کن داخل اتاقش، ساکت سرم رو برای دکتر خوبه 

 تکون دادم. یه جرعه نوشیدم. زمزمه کردم :

 " شوکه شدم " 

فته. بر اساس واکنش شما ، مشکوکم که " میتونیم سونوگرافی انجام بریم تا ببینیم حاملگی تا کجا پیش ر

هفته حاملگی. متوجه شدم که شما هیچ  5یا  4فقط دو هفته و یا کمی بیشتر از زمان لحاق گذشته باشه... 

 عالئمی نداشتین؟ "

 سرم رو منفی تکون دادم. عالئم؟؟ فکر نمیکنم. 

  " من فکر میکردم.... من فکر میکردم که این یه روش جلوگیری معتبره "

 دکتر گرین ابروش رو باال انداخت. سرد گفت :

رو انجام بدی "  ت" معموال هست ، وقتی که یادت باشه تزریقات  
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 " من فکر میکنم که زمان بندی رو از دست دادم " 

 کریستین قراره وحشت زده بشه ، میدونم. 

 " اصال خونریزی داشتین؟ " 

 اخم کردم :

 " نه "

 " این برای روش دپوپرورا نرماله. بیا سونوگرافی انجام بدیم باشه؟ من زمان دارم " 

حیرت زده و گیج سرم رو پایین تکون دادم و دکتر گرین به میز چرمی مشکی مخصوص پشت حفاظ 

 اشاره کرد. سریع گفت :

ز اونجا میریم " روی میز خودتون رو بپوشونین. افقط دامن و شورتتون رو در بیارین و با پتوی  "  

شورت؟ من فکر میکردم که قراره از روی شکم بررسی اش کنیم. چرا نیازه که شورتم رو در بیارم ؟؟ 

شونه ام رو مات و گیج باال انداختم بعد همون کاری رو که گفت انجام دادم و بروی مالفه نرم سفید دراز 

 کشیدم. 

 " خوبه " 

دستگاه مخصوص امواج فراصورتی رو جلو کشید . یک سیستم دکتر گرین در انتهای تحت پیداش شد ، 

رو تکون داد و  یم جفتمون تصویر رو ببینیم و موسمجهزه . نشست، صفحه نمایش رو تنظیم کرد تا بتون

 صفحه سیستم روشن شد. گفت :

"  ین، بعد کامال از هم باز کن ینرو باال بیار ونرو بلند و زانو هات ون" پاهات  

کردم.  محتاطانه اخم  

ما با این دستگاه میتونیم بچه رو پیدا  ن" این سونوگرافی از طریق واژنه. اگر که تازه حامله شده باشی

 کنیم " 

 یه وسیله میله مانند سفید رو باال گرفت. 

 اوه ، داری باهام شوخی میکنی!!
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 خجالت زده گفتم :

 " باشه " 

وی اون ژل برای دومی بروی وسیله کشید و برین کانو همون کاری رو که گفت انجام دادم. دکتر گر

 روون شدنش ریخت. 

"  " خانم گری ، ریلکس باشین  

ریلکس؟؟؟ من حامله ام لعنتی !! چطور انتظار داری ریلکس باشم ؟؟ قرمز شدم و تالش کردم تا مکان 

 شده آتالنتیسجایی نزدیک جزیره گم خشنود و خوشحال کننده ام رو پیدا کنم... جایی که جابجا شده و به

ل مکان کرده. نق  

 خیلی آروم و نرم وسیله میله شکل رو واردم کرد. 

 گندش بزنن!!

که بیشتر رنگ قهوه ای  و صدا و ... صفحه ببینم تصویر چند بعدی و سر  یوتمام چیزی که میتونم بر

واس پرت کن مایل به سرخ تیره ست. آروم ، دکتر گرین وسیله رو به اطراف تکون داد ، و این خیلی ح

 بود. زیر لب گفت :

 " اینجاست " 

دکمه ای رو زد ، تصویر بروی صفحه ثابت شد و بعد به یک بلیپ1 کوچولو بین اون آشوب قهوه ای و 

 سرخ رنگ اشاره کرد. 

منه. خیلی ریزه. واو. معذب بودن و  کوچولو و ریزه میزه تو شکم یه بلیپ کوچولو هست. یه بلیپ

تی خودمو زمانی که شوکه و حیرت زده به بلیپ نگاه میکردم فراموش کردم. ناراح  

هفته، میتونم بگم "  5یا  4" هنوز خیلی زوده که بشه ضربان قلبی شنید. ولی قطعا حامله هستین.   

 اخم کرد :

 " به نظر میاد تزریق زودتر از موعد اثرش از بین رفته . اوه خب ، این گاهی اتفاق میافته " 

                                                             
 بلیپ به یک نقطه نورانی بروی صفحه رادار میگن که پژواکی از هدفه 1
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کامال واقعی و درست. بیش از حد شوکه ام تا بتونم چیزی بگم. اون بلیپ کوچولو بچه ی منه. یه بچه 

بچه من. گندش بزنن . یه بچه ! بچه کریستین.  

 " میخواین که عکسش رو براتون پرینت کنم؟ " 

بعد آروم  سرم رو مثبت تکون دادم . هنوز نمیتونستم حرف بزنم و دکتر گرین دکمه ای رو فشار داد .

اک کنم. ید و بهم دستمال کاغذی داد تا خودم رو پاون وسیله رو بیرون کش  

ستادم گفت :یدر حالی که میا  

هفته دیگه رو پیشنهاد میدم. بعد  4" تبریک میگم خانم گری. نیازه که بعدا یه وقتی رو تعیین کنیم. من 

میتویند االن لباستون رو  ین کنیم.و روز احتمالی زایمان رو تعی میتونیم سن دقیق بچه رو مشخص

" بپوشید  

 " باشه " 

وقتی که از پشت حفاظ بیرون  پوشیدم. من یه بلیپ دارم. یه بلیپ کوچولو. م رومن گیجم و سریعا لباس

م دکتر گرین به پشت میزش برگشته بود. اومد  

ران قبل از زایمان رو " در این مدت زمان میخوام که شما این قرص های فولیک اسید و ویتامین های دو

"  ینم لیست کارهای مجاز و غیر مجازمصرف کنید. ا  

بهم بسته ای قرص و یه برگه داد و به صحبت کردنش ادامه داد ولی من گوش نمیدادم. من شوکه ام. 

از زوده. سعی  ...حداقل. این خیلی زوده....فراترسالم میبود 30ا باید وشحال باشم. قطعگیجم. قطعا باید خ

و تسکین بدم. کنم وم ررو به رشدم رو آ کنم که ترِس می  

وارد هوای  رفتم و سرگشته دوباره به سمت خروجی و بیرون کتر گرین مودبانه خداحافظی کردم.با د

یخ زدم.  ،دلواپسی ساس عمیق بدشگونخنک پاییزی بعد از ظهر شدم. توسط سرمای خزنده و اح

ر و چطوری ، هیچ ایده ای ندارم. کلماتش به ذهنم اومدن :کریستین وحشت میکنه اینو میدونم ولی چقد  

 " من هنوز آماده نیستم تو رو با کسی شریک شم " 

م غلبه کنم. ، سعی میکردم به سرمای درون کتم رو محکم دور خودم کشیدم  
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اِس یو وی پیاده شد و در رو برام باز نگه داشت. وقتی که صورتم رو دید اخم کرد ،  سوایر از ماشین

 ولی من چهره نگران اونو نادیده گرفتم. نرم پرسید :

 " کجا بریم خانم گری؟ " 

ی پی " " اِس آ  

در صندلی عقب ماشین لم دادم و چشمام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. باید خوشحال 

ده. شغلم چی میشه؟؟ اِس آی از زو ل باشم. ولی نیستم. این خیلی زوده. فراتراشم. میدونم که باید خوشحاب

ون طفولیت میا رو ا خوب میمونیم. اون خوب میمونه. امیشه؟؟؟ منو کریستین چی؟؟ نه .نه . نه . مچی 

د باید به دکتر فلن اینو یدوست داشته.... یادمه کریک بهم گفت.... االنم بیش از حد دوستش داره. شا

کریستین بگم . شاید من .... شاید بهتر باشه که تمومش کنم. افکارم رو از اون راه بگم... شاید نباید به 

تیره و تاریکی که به سمتش میرفتن متوقف کردم ، هشیار شدم که به چه مقصدی در حال حرکتن. 

ی من. اشک در ار گرفت. نه. بلیپ کوچولوکمم قرغریزانه دستم حفاظت گرانه پایین رفت و بروی ش

 چشمام جوونه زد. چی کار کنم؟؟؟

به ذهنم  ،مو مسی و چشمای براق خاکستری ، که در علفزار خونه جدید میدویدی تصویر یه پسر بچه 

هجوم آورد ، با احتماالت و شاید هایی منو دست میانداخت و تشویق میکرد. اون پسر وقتی که منو 

 و خوشحال جیغ میکشید . کریستین اونو تو دستاش میچرخوند و اونو ش میدویدیم میخندیددنبال نکریستی

در آغوشش زمانی که دست تو دست به سمت خونه بر میگشتیم حمل میکرد. تصویرم تغییر شکل داد ، 

 م ، سنگین و یه بچه دارم. کریستینکریستین منزجر شده از من رو برگردوند . من چاق و بدترکیب شد

، صدای قدم هاش در سرسرا  والنی آینه کاری شده رو طی کرد، از من دور میشدبلند و ط یاهرور

. کریستین...ها ، دیوار ها و کف زمین اکو میشدنبروی آینه   

 تکون خوردم و بیدار شدم. نه. اون وحشت زده میشه. 

تمون رفتم. هانا تا به دفتر وقتی که سوایر بیرون اِس آی پی ایستاد ، از ماشین پیاده شدم و داخل ساخ

 رسیدم پرسید :

 " آنا ، چه خوبه میبینمت. پدرت چطوره؟؟ " 

 خنثی و سرد نگاش کردم :
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 " خوبه ممنونم. میشه تو دفترم ببینمت ؟ " 

 " حتما " 

 سورپرایز شده بود و دنبالم اومد:

 " همه چی خوبه ؟ " 

و یا کنسل کردی؟ " دادی تغییر " میخوام بدونم که تو قرار مالقاتی رو با دکتر گرین  

تا از قرار ها رو. بیشترش به خاطر این بود که تو در جلسه  3یا  2" دکتر گرین ؟ آره. اینکارو کردم. 

و یا تا دیر وقت مشغول بودی. چرا ؟  "  بودی دیگه ای  

گفتم : میق و یکنواختی!! تو سرم سرش جیغ کشیدم . نفس ع بخاطر اینکه من االن حامله ام لعنتی  

 " اگر هر قراری رو تغییر دادی میشه به من بگی؟ من همیشه تقویمم رو چک نمیکنم " 

 هانا آروم گفت :

 " حتما. متاسفم . من کار اشتباهی کردم ؟ " 

 سرم رو به دو طرف تکون دادم و بلند آه کشیدم :

خبر بوده تعریف " میشه برام چایی درست منی؟ بعد بیا در مورد اینکه این چند وقت نبودم اینجا چه 

" کن  

 " باشه. االن میام " 

 سرحال از دفترم خارج شد. به رفتنش خیره موندم. آروم با بلیپ صحبت کردم :

باشه که تو االن اینجایی" این " اون زنو دیدی؟؟ اون ممکنه دلیل   

بلیپ  یه مم آروم ضربه ای زدم بعد کامال احساس یه احمق به تمام معنا کردم بخاطر اینکه بابروی شک

 تکون دادم ، از دست خودم و هانا حرف میزنم. بلیپ کوچولوی ریزه میزه ی من. سرم رو به دو طرف

یوترم رو کالفه ام....اگر چه که در اعماق وجودم واقعا نمیتونم هانا رو سرزنش کنم. افسرده ، کامپ

کریستین داشتم :طرف روشن کردم. یه ایمیل از   
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_________________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع : دلم برات تنگ شده

13:58      2011، سپتامبر ،13تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 خانم گری

ساعته که به دفترم برگشتم و همین االنم دلم برات تنگ شده.  3من فقط   

امیدوارم که ری به راحتی در جای جدیدش جابجا شده باشه. مامانم بعد از ظهر قراره ببینش و حالشو 

 چک کنه. 

ببینیم. اینکه به خونه بریم ، و میتونیم ری رو قبل از میام دنبالت  6عصر ساعت   

 خوبه؟ 

 همسر دلبند تو

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

___________________________ 

 

 پاسخ سریعی نوشتم :
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___________________________ 

 

 از طرف: آناستازیا گری

 موضوع : دلم برات تنگ شده

14:10    2011،سپتامبر ، 13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 حتما 

X 

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی

___________________________ 

 

طرف: کریستین گریاز   

 موضوع : دلم برات تنگ شده

14:14     2011،سپتامبر ،13تاریخ:   

 به : آناستازیا گری

 

 حالت خوبه؟



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 678  
 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

____________________ 

 

نه کریستین ، خوب نیستم. من از وحشت تو وحشت زده ام. نمیدونم چی کار کنم. ولی نمیخوام از طریق 

 ایمیل بهت بگم. 

___________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری

 موضوع : دلم برات تنگ شده 

14:17    2011،سپتامبر ،13تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 خوبم. سرم شلوغه.

نمت.میبی 6ساعت   

X 

 

 آناستازیا گری

 مامور ویراستار اِس آی پی
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_________________________ 

 

؟ شاید موقع سکس؟ نه. این ممکنه برای جفتمون خطرناک 6ی بهش بگم؟؟ امشب؟؟ شاید بعد از ساعت کِ 

 باشه. وقتی که خوابه؟؟ سرم رو بروی دستام گذاشتم . من چه غلطی بکنم؟؟؟ 

 

 

 

 

 " سالم " 

تی که سوار ماشین اِس یو وی شدم اینو گفت. زیر لب گفتم :کریستین وق  

 " سالم " 

 اخم کرد :

 " چی شده ؟ " 

مارستان حرکت کرد به دو طرف تکون دادم. یسرم رو زمانی که تیلور راه افتاد و به سمت ب  

 " هیچی " 

باهامون هست بهش ه در یک فضای بسته و محدود هستیم و تیلور ونم االن زمانی کشاید االن بگم؟؟ میت

 بگم . کریستین بازم سوال کرد :

 " سر کار همه چی خوبه؟ " 

ممنونم "  " آره خوبه.  

 " آنا ، چی شده ؟؟ " 

 لحن صداش کمی مصر تر شده بود ولی من چیزی نگفتم :
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 " من فقط دلم برات تنگ شده بود ، همش همینه. و برای ری نگران بودم " 

 کریستین آشکارا ریلکس شد : 

ال راضیه " ت کردم و اون از روند بهبودش کام" ری خوبه. با مامانم بعد از ظهر صحب  

 کریستین دستم رو گرفت :

 " پسر ، دستت یخ کرده. امروز غذا خوردی؟؟ " 

عصبانی سرزنشم کرد : نقرمز شدم. کریستی  

 " آنا "

دیوونه و عصبی بشی. خب من چیزی نخوردم چون میدونم که تو وقتی که بهت بگم حامله ام قراره   

 " شب غذا میخورم. امروز خیلی زمان نداشتم " 

 مستاصل سرش رو به دو طرف تکون داد :

رو هم اضافه کنم ؟؟ "  -غذا دادن به زنم-" میخوای که من به لیست وظایف گروه امنیتی   

 " متاسفم . غذا میخورم. فقط روز عجیبی بوده. میدونی ، جابجایی بابا و همه چی " 

لباش به خط صاف محکمی تبدیل شدن ولی چیزی نگفت. از شیشه ماشین به بیرون خیره موندم. بهش 

 بگو !! ذهن ناخودآگاهم هیس وار بهم گفت. نه . من یه بزدلم. 

 کریستین افکار قطار مانندم رو قطع کرد :

 " من ممکنه به تایوان برم " 

 " اوه ، ِکی؟ " 

" خر هفته . شایدم هفته بعد ا" او  

 " باشه " 

 " میخوام که تو هم باهام بیای " 
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 آب دهنم رو قورت دادم :

 " کریستین خواهش میکنم . من شغل دارم. بیا دوباره این بحث رو پیش نکشیم " 

ون شدن ، بدخلق گفت :وون عبوس آویزآه کشید و لباش مثل یه نوج  

 " فقط میخواستم درخواست کنم " 

 " چه مدت میری؟ " 

نمیشه. آرزو میکنم که بهم بگی چی داره اذیتت میکنه "  زاز دو رو" بیشتر   

 چطور میتونم بگم ؟؟ خب ، حاال که شوهر دلبندم داره میره.... 

 کریستین انگشتام رو بوسید :

 " خیلی مدت طوالنی نمیرم " 

 " خوبه " 

 ضعیف بهش لبخند زدم . 

 

 

 

 

 د. توسط حس قدردانی که به کریستین نشون دابودوقتی که دیدمش خیلی سرحال تر ، خوش خلق تر ری 

تحت تاثیر قرار گرفتم و لحظاتی خبر قریب الوقوعم رو زمانی که نشستم و به صحبت های اونا در مورد 

فراموش کردم. ولی ری به راحتی خسته میشد.  ،و مارینرها گوش دادم یماهیگیر  

 " بابا ما میریم تا استراحت کنی " 

ن یزم .دوست داشتم که یه سر اومدید. کریستین مامانت رو هم امروز دیدم. خیلی اطمینا" ممنونم آنا عز

های مارینر هاست " بخش بود. و اونم یکی از طرفدار  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 682  
 

 کریستین در حالی که بلند میشد محتاط گفت :

 " البته خیلی دیوونه ی ماهیگیری نیست "

 ری نیشش باز شد :

داشته باشن هوم ؟ " " زنای زیادی رو نمیشناسم که دوست   

بوسیدمش :   

 " فردا میبینمت ، باشه؟ " 

نکرده  نکه کریستین تو رو راهی بیمارستا ش رو بهم فشرد : این در صورتیهناخود آگاهم لبا ذهن

 باشه.... و یا حتی بدتر. روحیه و دل و دماغم سقوط کرد. کریستین دستش رو برام دراز کرد :

 " بیا " 

مارستان رو ترک کردیم. دستش رو گرفتم و بی  

با غذام بازی میکردم. خانم جونز چیکن چاسر1 درست کرده بود ولی من گرسنه نیستم. شکمم با 

 دلشورگی سختی گره خورده. 

میگی چی شده ؟؟؟ "  م" لعنت بهش ! آنا ، به  

 کریستین بشقاب خالی اش رو آزرده به عقب هل داد. بهش زل زدم .

 " خواهش میکنم. داری منو دیوونه میکنی " 

هنم رو قورت دادم و سعی کردم به ترس رو به رشدم غلبه کنم. یه نفس عمیق و یکنواخت گرفتم . دآب 

. یا االن یا هیچ وقت  

 " من حامله ام " 

 ثابت شد ، و خیلی آروم رنگ از صورتش پرید . با صورت سفید شده زمزمه کرد :

 "چی؟ " 

                                                             
 خوراک مرغی با شراب سفید و ادویه و سبزیجات و قارچ 1
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 " من حامله ام " 

 پیشونیش چین خورد ، درک نمیکرد :

 " چطوری؟ " 

به نظرت چطوری  –؟؟ قرمز شدم و بهش نگاه سخره ایه؟؟؟ این دیگه چه سوال می.... چطوریچطور

انداختم. طرز بدن و حالتش یکدفعه عوض شد ، چشماش سنگی و سخت شدن . غرید : –  

ت؟ " " تزریقات  

 اوه لعنتی... 

ت رو فراموش کردی؟ "" تزریقات  

 بهش زل زدم ، توانایی صحبت کردن نداشتم. خدایا اون عصبانیه... واقعا عصبانیه. 

 " خدایا آنا !! "

تقریبا صندلی نهار خوری رو  ،مشتشو محکم به میز کوبید ، باعث شد سر جام بپرم و یکدفعه بلند شد

 پرت کرد:

عنتی ! باورم نمیشه. چطور تونستی اینقدر احمق " فقط یه چیز ، یک چیز قرار بود یادت باشه . ل

 باشی؟؟"

احمق ! نفسم منقطع شد. لعنتی. میخوام بهش بگم که تزریق ها بی فایده بودن ولی کلمات از ذهنم خارج 

 شدن. به انگشتام پایین خیره شدم. زمزمه کردم :

 " من متاسفم " 

 دوباره گفت :

 " متاسفی؟؟ لعنتی !!  " 

ان بندی ام خیلی خوب نبوده " " میدونم که زم  

 داد زد :
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دقیقه لعنتی بیشتر نمیشناسیم . من میخواستم دنیا رو به تو نشون بدم و  5" خیلی خوب نبوده ؟؟ ما همو 

بهش! کهنه ی بچه و استفراغ و این کثافت کاری ها !  "  لعنتحاال....   

. ولی در این مبارزه شکست خورداعصابش رو کنترل کنه چشماشو بست . فکر میکنم که سعی میکرد   

 " فراموش کردی؟ بهم بگو . یا اینکه از قصد اینکارو کردی؟ " 

میدون جنگ به سمتم ساطع  حمله ارتش بهمثل چشماش برق میزدن و عصبانیت و غضب از چشماش 

. زمزمه کردم :میشد  

 " نه " 

میدونم. داد زد :نمیتونم در مورد هانا چیزی بهش بگم... اونو اخراج میکنه ،   

 " فکر میکردم که ما سر این قضیه توافق کرده بودیم ! " 

 " میدونم . آره. من متاسفم " 

 نادیده ام گرفت :

ه چنین مسائل مزخرفی ای همین دیگکه کنترل کردن رودوست دارم . بر دلیلی هست" این دلیلیشه. این 

 پیش نمیاد تا همه چیزو به گند بکشه! " 

کوچولوی من...نه.... بلیپ   

 " کریستین خواهش میکنم. سرم داد نزن " 

 اشکام شروع به ریختن بروی صورتم کردن. توپید :

اشک ریختن استفاده نکن. لعنتی !  " " االن از اسلحه   

کرد  :این کارو تکرار دستش رو داخل موهاش کشید ، دوباره  یک  

 " تو فکر میکنی من آماده ی پدر شدنم؟؟ " 

و سخت بود و مخلوطی از خشم و ترس درش دیده میشد.  صداش گرفته  
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وجوونی از ن صبانیتیو تمامش برام روشن شد، ترس و انزجار به بزرگی در چشماش دیده میشد.... ع

شوک بوده. با صدای خفه ای گفتم : م.اوه پنجاه ، من خیلی متاسفم. برای منضعیف و ناتوان   

اتفاق نیستیم ولی فکر میکنم که تو پدر فوق العاده ای میشی. ما از  " میدونم که هیچ کدوم از ما آماده این

 پسش بر میایم " 

 بلندتر داد زد :

 " تو از کجا مطمئنی؟ بهم بگو چطوری؟ " 

چشمای خاکستریش میسوختن و کلی احساسات از صورتش گذشتن. ترس از همه ی اونا بارز تر بود. 

 تحقیر آمیز نعره زد :

"   " اوه لعنت به این  

و دستاش رو به حالت تسلیم باال گرفت . بروی پاشنه پاش چرخید و به سمت راهرو راه افتاد ، کتش رو 

و با رد  ندر حینی که نشیمن رو ترک میکرد چنگ زد . صدای قدم هاش بروی زمین چوبی اکو میشد

جام بپرم.  شدن از درهای راهرو ناپدید شد ، در رو پشت سرش کوبید و باعث شد یکبار دیگه سر  

من با سکوت تنها شدم ....بی حرکت ، یه سکوت تهی کننده در اتاق نشیمن. ناخواسته زمانی که کرخت 

و بهت زده به درهای بسته شده نگاه میکردم به خودم لرزیدم. اون منو تنها گذاشت و رفت. لعنتی! 

فرستادم و دستام رو  واکنشش فراتر از چیزی بود که من حتی تصورش رو میکردم. بشقابم رو عقب

سرم بروی ساعد هام قرار بگیره.  ،روی هم گذاشتم و اجازه دادم زمانی که شروع به اشک ریختن کردم  

 

 

 

 

 " آنا ، عزیزم "

 خانم جونز در کنارم قرار گرفت. سریعا نشستم ، اشکام رو از صورتم پاک کردم. نرم گفت :
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 " من شنیدم. متاسفم . دمنوش یا چیز دیگه ای میخوای؟ " 

 " یه جام شراب سفید میخوام " 

خانم جونز چند ثانیه مکث کرد و من یاد بلیپ افتادم. حاال من نمیتونم الکل بخورم ، میتونم؟؟ باید حتما 

رو بخونم.  هبرگه ای کارهای مجاز و غیر مجازی که دکتر گرین بهم داد  

ارم "" براتون می  

 " راستش، یه فنجون چایی میخورم ، لطفا " 

 بینیم رو پاک کردم . بهم مهربانانه لبخند زد:

 " یه فنجون چای االن میرسه " 

بار نشستم ، به اون که  آشپزخونه رفت. دنبالش رفتم و بروی صندلی بشقاب هامون رو برداشت و سمت

 چایی رو آماده میکرد نگاه میکردم. 

اگ که ازش بخار بلند میشد قرار داد.در مقابلم یه م  

 " چیز دیگه ای نیاز داری برات بیارم آنا؟ " 

 " نه همین خوبه. ممنونم " 

 " مطمئنی؟ خیلی غذا نخوردی" 

 بهش نگاه کردم :

 " گرسنه نیستم " 

" آنا ، تو بهتره غذا بخوری . فقط دیگه تو نیستی. خواهش میکنم بزار برات چیزی درست کنم. چی 

ت داری؟ " دوس  

بهم خیلی امیدوارانه نگاه میکرد ولی واقعا نمیتونم به هیچی لب بزنم. شوهرم همین االن منو ترک کرد و 

رفت چون من حامله ام. بابام یه تصادف جدی کرده و یک جک هاید دیوونه هم وجود داره که سعی 

ابل کنترلی داشتم که زیر خنده میکنه اثبات کنه که من از نظر جنسی اذیتش کردم. یکدفعه احساس غیر ق
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بزنم. ببین با من چی کار کردی بلیپ کوچولو! شکمم رو نوزاش کردم . خانم جونز مهربون بهم لبخند 

 زد. نرم پرسید :

 " میدونی چند وقتته؟ " 

هفته، دکتر مطمئن نبود "  5یا  4" حاملگی خیلی تازه ست.   

ی" " اگر غذا نمیخوری بهتره که حداقل استراحت کن  

سرم رو پایین تکون دادم و چایی ام رو برداشتم ، به سمت کتابخونه راه افتادم. اینجا پناهگاه منه. بلک 

بریم رو از کیفم در آوردم و قصد داشتم که به کریستین زنگ بزنم. میدونم که این برای اون یه شوکه.... 

هم ابروی به طرز عالی برداشته شده ولی اون واقعا داره بیش از حد واکنش نشون میده. ذهن ناخود آگا

نابود شده .  ی ی بیش از حد واکنش نشون نداده؟؟  آه کشیدم. پنجاه سایهاش رو باال انداخت : کِ   

 " آره ، این باباته بلیپ کوچولو. امیدوارم که آروم شه و برگرده..... به زودی " 

دن کردم. ه کارهای مجاز و غیر مجاز رو بیرون کشیدم و شروع به خونبرگ  

نمیتونم تمرکز کنم. کریستین قبال هیچ وقت منو رها نکرده و بره. اون خیلی در این چند روز گذشته به 

فکر و مهربون بوده ، خیلی محبت و عشق داده و حاال .... اگر اون هیچ وقت برنگرده چی؟؟؟ لعنتی! 

نابودی و از دست دادنم. اون در شاید بهتر باشه به فلن زنگ بزنم. نمیدونم چی کار کنم. من در مرز 

بد واکنش نشون میده. اون این  ،و میدونستم که به این خبر مورد خیلی از مسائل شکننده و آسیب پذیره

به  اون هفته خیلی مهربون و شیرین بوده. تمام اون پیشامد ها فراتر از کنترل اون بودن ، با این حال

د بوده. خوبی مدیریتش کرده. ولی این خبر بیش از ح  

از موقعی که من مالقاتش کردم ، زندگی من سخت و پیچیده شده. بخاطر اونه ؟؟ یا بخاطر بودن ما با هم 

هست؟ اگر از این مسئله نتونه بگذره چی؟؟ اگر طالق بخواد ؟؟ زرداب از گلوم باال اومد . نه . نباید 

گرده. میدونم با وجود داد زدن و اینطور بهش فکر کنم. اون برمیگرده. اون برمیگرده. میدونم برمی

 کلماتش خشنش عاشق منه .... آره. و عاشق تو هم میشه بلیپ کوچولو. 

 به صندلی تیکه دادم ، شروع به چرت زدن کردم. 
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شبه. اوه آره.... تو . به شکمم آروم  11سرگشته و سرد شده بیدار شدم. لرزون ساعتم رو چک کردم. 

چند بار ضربه زدم. کریستین کجاست؟ برگشته ؟ با کوفتگی عضالنی که داشتم از صندلی دسته دار بلند 

 شدم و رفتم و بدنبال شوهرم گشتم. 

یدوارم اتفاقی براش نیافتاده باشه. خاطره انتظار طوالنیم دقیقه بعد متوجه شدم که اون خونه نیست. ام 5

. نه . به این چیزا فکر نکن. اون زمانی که چارلی تانگو گم شده بود دوباره به ذهنم برگشت. نه. نه 

احتماال به ...... کجا رفته ؟؟ اون پیش کسی میره تا ببینش؟؟ ایلیوت؟؟ و یا شاید با فلن باشه. امیدوارم. 

رو در کتابخونه پیدا کردم و بهش پیام دادم : بلک بریم  

 

"  کجایی؟؟"   

 

 به سمت حموم رفتم و برای خودم وان رو آماده کردم. خیلی سردمه. 

 

 

 

 

به همراه  1930وقتی که از حموم بیرون اومدم هنوز برنگشته بود. لباسم رو با لباس خواب ساتن مدل 

ربدوشامبرش عوض کردم و به سمت نشیمن رفتم. در سر راهم به اتاق اضافی دیگه کوتاه سر زدم. شاید 

، به این واقعیت  اینجا بتونه اتاق بلیپ کوچولو باشه. از فکرش یکه خوردم و در درگاهی در ایستادم

شیرین توسط این واقعیت  کنیم؟؟ این فکرِ ب اتاق رو به رنگ آبی یا صورتی رنگعمیق فکر کردم. این 
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نیاد ، تلخ شد. لحاف تخت اتاق اضافی رو برداشتم و  شکه شوهر گمراه شده ام ممکنه از این ایده خوش

 به سمت نشیمن رفتم تا شب زنده داریم رو ادامه بدم. 

 

 

 

 

چیزی بیدارم کرد. یه صدا . یه   

 " لعنتی !! "

 کریستینه که تو راهرو هست. شنیدم که میز دوباره بروی زمین کشیده شد. دوباره گفت :

 " لعنتی !!" 

 و خوران از درهای ورودی وارد شد.این سری صداش خفه تر بود. باالخره نشستم تا دیدم کریستین تلو تل

کریستین مسته ؟؟ میدونم که چقدر از مست کردن متنفره.  اون مسته. پوست سرم سوخت. لعنتی.  

 بلند شدم و به سمتش دویدم :

 " کریستین ، حالت خوبه ؟ " 

تحقیر آمیز و بریده گفت : .به چهارچوب در تکیه داد  

 " خانم گری " 

 گند. اون خیلی مسته. نمیدونم باید چی کار کنم. 

 " اوه..... تو خیلی خوب دیده میشی آناستازیا " 

 " کجا بودی؟ " 

باش گذاشت و یکوری بهم لبخند زد :انگشتاش رو روی ل  

"  !" هیییییییش  
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 " فکر میکنم که بهتره بیای تو تخت " 

 " با تو ..... " 

 زد زیرخنده. 

ه سختی میتونست بیاسته و به میخنده!! اخم کردم. نرم دستم رو دور کمرش گذاشتم بخاطر اینکه اون ب

 تنهایی راه بره. اون کجا بوده ؟؟؟ چطور به خونه رسیده ؟؟ 

 " بزار کمکت کنم و به تخت ببرمت. به من تکیه بده " 

 " تو خیلی خوشگلی آنا "

 به سمتم خم شد و موهام رو بو کشید ، تقریبا جفتمون نزدیک بود بیوفتیم. 

ت تو تخت " " کریستین راه برو. میخوام بزارم  

 گفت :

 " باشه " 

. مانگار که سعی میکنه تمرکز کنه. تلو تلو خوران سرسرا رو طی کردیم و باالخره به اتاق خواب رسیدی

 با نیش باز گفت :

 " تخت " 

 " بله تخت " 

 اونو لبه تخت رسوندم ولی منو گرفت و گفت :

 " به من ملحق شو " 

ی بخوابی " " کریستین ، فکر میکنم که تو نیاز دار  

 " و ببین شروع شد. من در موردش شنیده بودم " 

 اخم کردم :

 " در مورد چی؟ " 
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م سکسن " " بچه ها به معنای عد  

 " مطمئنم که این واقعیت نداره. وگرنه همه ی ما تک فرزند میبودیم "

 بهم به سمت پایین خیره شده بود :

 " تو بامزه ای " 

 " تو مستی " 

 لبخند زد : 

 " آره " 

ن هام اولی لبخندش وقتی که بهش فکر کرد تغییر کرد و فکری از چهره اش گذشت ، نگاهی که تا استخو

 رو یخ کرد. نرم گفتم :

یستین " " یاال کر  

اک و زشتی صحبت میکنه که هیچ بچه ای نباید باهاش ناز این چهره متنفرم. در مورد خاطرات هول

 روبرو بشه. 

بزاریم " " بزار تو رو تو تخت  

، اون چهره پخش شد و با نیش باز بهم نگاه کرد  آروم هلش دادم و اون بروی تخت افتاد ، در تمام جهات

بریده گفت : بریدهی هولناک از بین رفته بود.   

 " بیا پیشم " 

 " اول بزار لباسات رو در بیارم " 

 مست و گشاده نیشش باز شد :

 " حاال داری حرف خوب میزنی " 

بامزه و بازیگوشه. من اونو بعدا هم یه زمانی حسابی عصبانی اش میکنم.  ،مست زنن. کریستینِ گندش ب  

 " بشین. بزار کتت رو در بیارم " 
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 " اتاق داره میچرخه " 

 لعنتی.... االن باال میاره ؟؟ 

 " کریستین ! بشین !! " 

 بهم ریشخند زد :

" " خانم گری ، تو یه موجود کوچولوی رئیس بازی ...   

 " آره. همون کاری که گفتم انجام بده . بشین ! " 

دستام رو به لگنم زده بودم  . دوباره نیشش باز شد ، به سختی بروی آرنجاش و بعد کامل به طرز کامال 

غیر کریستینی با استایل کامال احمقانه نشست. قبل از اینکه دوباره به پشت بیوفته و پخش بشه، کرواتش 

. بیرون آوردم به نوبترو ی کتش رو از تنش در آوردم ، هر دست رو گرفتم و به سخت  

 " بوی خوبی میدی " 

 " تو بوی مشروب الکلی قوی میدی " 

 " آره..... بوربون "

هر حرفش رو چنان غلو آمیز تلفظ کرد که مجبورم کرد خنده ام رو سرکوب کنم. کتش رو بروی زمین 

واتش کردم. دستاش رو بروی لگنم گذاشته بود. گفت :کنار خودم انداختم. شروع به باز کردن کر  

 " من احساس این پارچه رو روی تو دوست دارم آناشتاژیا " 

کرد :رو اشتباه بیان کلمات   

اس ساتن و ابریشمی باشی "" تو بهتره همیشه در لب  

کشید ، دهنش رو بروی شکمم  به سمت خودش کشید و بعد منو جلومیدستاش رو بروی لگنم باال و پایین 

 چسبوند :

اینجا یه متجاوز داریم "  " و ما حاال  

 نفس کشیدنم قطع شد  . گندش بزنن . داره در مورد بلیپ کوچولو حرف میزنه.  به شکمم گفت :
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 " تو قراره همش منو بیدار نگه داری مگه نه ؟؟ " 

باال نگاه کرد ،چشمای خاکستریش کدر و ابری اوه خدای من... کریستین از زیر مژه های تیره اش بهم 

 بودن . قلبم فشرده شد . ناراحت و غمگین گفت :

 " تو اونو به من ترجیح میدی " 

" کریستین تو نمیفهمی داری چی میگی . مسخره نباش..... من کسی رو به کس دیگه ترجیح نمیدم. و 

 اون ممکنه دختر و یا پسر باشه1 "

 اخم کرد :

... اوه خدایا " " یه دختر..  

بند  به سمت عقب و تخت خودشو پرت کرد و چشماش رو با بازوش پوشوند. کرواتش باز شده بود. یک

رابش رو در آوردم و بعد سراغ بعدی رفتم. وقتی ایستادم متوجه شدم کفشش رو باز کردم و کفش و جو

و پف  به نظر خوابه و آروم خرکه چرا هیچ گونه مقاومتی نداشتم.... کریستین کامال بیهوش شده بود. 

  میکرد.

بهش خیره شدم. اون به طرز لعنتی زیباست،حتی با اینکه مسته و خر پف میکنه. لبای تراش خورده اش 

، قی بروی موهای پریشون شده اش قرار گرفتهاز هم فاصله گرفتن ، یک دستش باالی سرش مثل طا

جوونه. شوهر جوون ، استرسی ، مست و  صورتش ریلکسه. جوون دیده میشه....و خب اون واقعا

 ناراحتم... فکرش سنگین بروی قلبم قرار گرفت. 

خب حداقل اون خونه است. هنوز کروات و کمربندش تنشه. کنارش بروی تخت رفتم ، کرواتش رو از 

غر کنان زیر لب یه چیزی رو غردور گردنش در آوردم و نرم دکمه باالی پیراهنش رو باز کردم. 

از حلقه های دور کمر شلوارش  وگفت ولی بیدار نشد. با دقت کمربندش رو باز کردم و اون نامفهوم

کامل بیرون اومد . پیراهنش از شلوارش بیرون  ،دست و پنجه نرم کردنکلی بیرون کشیدم و بعد از 

ش. م و بوسیدمخم شدیان کرده بود. نتونستم مقاوت کنم. از شکم عضالنی اش رو نما اومده بود و کمی

 جابجا شد ، لگنش رو به سمت باال فرستاد ، ولی همچنان خواب بود. 

                                                             
 کریستین در جمله قبل، اون بچه رو پسر خطاب کرد 1
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، پنجاه..... من با تو چی کار کنم؟؟ انگشتام رو داخل  نشستم و دوباره بهش خیره شدم. اوه پنجاه ، پنجاه

ن و شقیقه اش رو بوسیدم .ا موهاش کشیدم. خیلی نرم  

یدونه که کجا رفته باشی ، من عاشقتم . همیشه " من عاشقتم کریستین. حتی اگر مست باشی و خدا م

 عاشقت میمونم "

 زیر لب گفت :

 " هوووووم " 

وشوندم. میتونم کنارش ند شدم و با لحاف اضافی بدنش رو په شقیقه اش رو بوسیدم، بعد از تخت بلدوبار

 بخوابم، از یک طرف در عرض تخت .... آره اینکارو میکنم. 

یدگی کنم. سرم رو به دو طرف تکون دادم و جوراب ها و کرواتش رو اما اول باید به لباساش رس

بروی زمین افتاد. از کتش برداشتم و کتش رو بروی دستم انداختم. وقتی اینکارو کردم ، بلک بریش 

برش داشتم و ناخواسته قفل گوشیش باز شد . صفحه پیامش روشن شد. میتونم پیامم رو باالی اون پیام 

 ببینم. 

وست سرم سوخت...لعنتی. پ  

 

 خوب بود که دیدمت. االن متوجه ام . 

 .  دلواپس نباش. تو پدر فوق العاده ای میشی

 

خانم النا هرزه ی عوضی رابینسون. از طرف اونه.   

 لعنتی.... این جایی هست که اون رفته. اون رفته اون زنو ببینه! 
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«فصل بیست و یکم »   

 

 

 

خیره شدم. اون تا ساعت  ،همسر خوابم و بلند و بهر کردم و بعد سرممیبه پیام گوشی کپ کرده نگاه 

آروم خروپف میکرد. با  اونم با اون زن !! بیرون بوده و نوشیدنی می خورده ....  بنصف ش 1:30

ظاهری کامال معصوم و بی گناه تو خواب عمیق بود ، بی خبر و مست...  بسیار متین و بزرگوار دیده 

 میشد. 

سقوط کردم. نار تخت به آرومی روی صندلی کناباور پاهام مثل ژله شل شدن و ه . نه . اوه نه . ن

ست کشید. چطور تونست؟؟ چطور تونمیخیانت دیدن درونم تیر حس ، تحقیر آمیز و  احساسات خام ، تلخ

وزان به همراه خشم بروی گونه هام آروم جاری شدن. خشم و ترسش پیش اون بره؟؟ اشک هام داغ و س

بیش  النه ست. ولی این .... این خیانتادنیازش به پرخاشگری بهم رو متوجه میشم و میبخشمش.... ع، 

ه سینه ام چسبوندم و دستام رو دور پاهام حلقه کردم ، خودم و سشیدم و به قفاز حده . زانو هام رو باال ک

ریختم. بلیب کوچولوم رو حمایت میکردم. آروم به جلو و عقب تکون میخوردم و اشک می  

چه توقعی داشتم ؟؟ من خیلی با این مرد زود ازدواج کردم. میدونستم..... میدونستم این اتفاق میافته. چرا 

ن ه که من چه احساسی نسبت به اون زچطور تونست این کارو با من بکنه؟؟؟ اون میدونچرا؟!؟ . چرا . 

و دردناک در اعماق قلبم پیچونده دارم. چطور تونست پیش اون بره ؟؟ چطور؟؟ این چاقو به آهستگی 

 میشد ، منو عذاب میداد. همیشه قراره همینطوری باشه؟؟ 

من چون عاشقش  اوه کریستین. اشکام ژست طاق باز خوابیده اش کدر و لرزون دیده میشد.  پشتاز 

تولد  بودم باهاش ازدواج کردم ، و در اعماق وجودم میدونم که اونم عاشق منه. میدونم اینطوره. کادو

هنم اومد :به ذشیرین و تودلبرو اش   

ن تولدت به عنوان همسر دلبندم .رای تمام تجارب اولیه مون و اولیب   

  دوستت دارم 
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X  ک 

نه. نه .نه ... نمیتونم باور کنم که این قراره همیشه به این شکل باشه، دو قدم جلو و سه قدم به عقب.  

ولی این همین روشیه که اون همیشه بوده. بعد از هر عقبگرد ما به جلو حرکت کردیم ، یک اینچ یک 

این قضیه جون سالم بدر  اینچ. اون برمیگرده و آگاه میشه....اون متوجه میشه. ولی منم میشم؟؟ من از

فکر کردم.  مون، دهابه طرز وحشتناکی فوق الع ی آخر هفته ، درمیبرم.... از این خیانت ؟؟؟ به اون 

محکم و قوی موندنش زمانی که پدر خونده ام تصادف کرده و در آس سی یو تو کما بود... مهمونی تولد 

و پایین خم کرد و در یک  بم..... منو به عقسورپرایزیم ، جمع کردن تموم خانواده و دوستان کنار ه

اوه کریستین تو به تمام اعتماد و ایمان من ضربه زدی ..... و من عاشقتم...مکان عمومی بوسید....   

و االن دیگه فقط من نیستم. دستام رو بروی شکمم گذاشتم. نه. نمیگذارم که اون این کارو با من و بلیپ 

گفت که من بهتره بهش مزایای شک و تردید رو بدم .... خب ، دیگه این کوچولو انجام بده.  دکتر فلن 

 سری نه. اشکام رو پس زدم و بینیم رو با پشت دستم پاک کردم. 

کریستین تکون خورد ، و چرخید ، پاهاش رو از کنار تخت باال آورد و در زیر لحاف تو خودش گوله 

، بعد غرغر کرد و اخماش تو هم رفت ولی بازم شد. دستش رو کنار دراز کرد و به دنبال چیزی گشت 

 به خواب فرو رفت ، دستش کشیده باقی مونده بود. 

نیاز دارم که  اوه پنجاه ، من با تو چی کار کنم؟؟ و تو با اون زن هرزه ی عوضی چه غلطی میکردی؟؟ 

 بدونم. 

عمیق گرفتم ، پیامش رو به بلک نده نگاه کردم و سریعا یه نقشه ریختم. نفس هدیکبار دیگه به پیام آزار

بری خودم ارسال کردم . قدم اول انجام شد. سریعا پیغام های اخیر دیگه اش رو چک کردم ولی فقط پیام 

هایی از طرف ایلیوت ، آندریا ، تیلور ، رز و خودم دیدم. هیچی از طرف النا نبود. خوبه ، فکر کنم. از 

پیامی نداده تسکین پیدا کردم ، و قلبم  تین به اون زن هیچکریسصفحه ی پیام ها خارج شدم از اینکه دیدم 

بروی عکس از چهره ی من بود ، یک  ه خدای من ! پس زمینه گوشی اش عکساوبه دهنم اومد. 

ماه عسلمون ، هفته اخیر قایق سواری و عکس چند تیکه از آناستازیا کوچولو در ژست های مختلف.... 

باشه.  اخیرا انجام داده. ِکی اینکارو کرده ؟؟ باید حتما ی خوزه پروازمون و چند تا از عکس ها  

میتونم ایمیل های کریستین رو متوجه برنامه ی ایمیلش شدم و ایده ای وسوسه انگیز به ذهنم خزید..... 

صحبت کرده یا نه. انجام بدم ؟؟ ضمیر درونم پوشیده شده در ابریشم سبز زن ببینم که با اون بخونم. 
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م رو بگیرم بتونم جلوی خودش رو مثبت تکون داد ، دهنش عبوسانه کج شده بود. قبل از اینکه یشمی سر

 به فضای خصوصی اش تجاوز کردم. 

صدها و صدها ایمیل داشت. به طرف پایین میرفتم و نگاه میکردم ، و همگی شون مثل یه آب راکد در 

ن بودن و تعدادی متفرقه از طرف ا و میمزخرف بودن.... بیشترشون از طرف رز ، آندر ،گودال

کمپانی . هیچ کدوم از طرف اون هرزه ی عوضی نبود. در حالی که سرگرم این کار بودم ،  یاهمدیر

از طرف لیال هم نیست. پیامی  خیالم راحت شد که هیچ  

یک ایمیل توجهم رو جلب کرد . از طرف بارنی سولیوان ، مسئول آی تی کریستین و موضوعش : جک 

بود. گناهکارانه به کریستین نگاه کردم ولی هنوز آروم داشت خروپف میکرد. هیچ وقت تا حاال هاید 

 نشدیم خروپف کنه. ایمیل رو باز کردم :

_____________________________ 

 

 از طرف : بارنی سولیوان

 موضوع : جک هاید 

14:09     2011،سپتامبر،13تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

دوربین های مدار بسته در سیاتل یک وانت سفید رنگ رو در خیابان جنوبی آروینگ ردیابی کردن. قبل 

ه سکونت میداشته.قط، برای همین هاید باید در اون مناز اون من هیچ ردی نتونستم پیدا کنم   

ه بوده، همونطوری که ولچ به شما گفت ماشین ناشناخته با شماره پالک قالبی توسط یک زن کرایه شد

 هر چند که هیچی اونو به جنوب خیابان آروینگ مربوط نمیکنه. 

اطالعات مدیر و کارمندای اِس آی پی که در اون منطقه زندگی میکنن به ایمیل پیوست شده ، که برای 

 ولچ هم فرستادم. 
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عنوان در کامپیوتر اِس آی پی هاید هیچ گونه اطالعاتی در مورد منشی های سابقش وجود نداشت. به 

 یادآوری ، این لیستی از جزئیاتی هست که از کامپیوتر هاید در اِس آی پی گرفته شده.  

  

 آدرس منزل گری ها :

ملک در سیاتل  5  

ملک در دیتروئید  2  

 

 جزئیات رزومه : 

 کریک گری

 ایلیوت گری

 کریستین گری

 دکتر گریس تراولیان

 آناستازیا استیل 

 میا گری

 

که نشر شدن : آنالین مرتبطی هایمقاله و روزنامه ها   

 دکتر گریس تراولیان

 کریک گری

 کریستین گری

 ایلیوت گری
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 عکس ها :

 کریک گری

 دکتر گریس تراولیان

 کریستین گری

 ایلیوت گری 

 میا گری

 

 من به جستجوم ادامه میدم ، ببینم چی دیگه میتونم پیدا کنم. 

 

 بی . سولیوان 

 مدیر بخش آتی 

__________________________________ 

 

نحرف کرد. بروی پوشه پیوست شده زدم تا به اسم ملحظاتی منو از شب اندوهبارم  ،عجیب این ایمیلِ 

 های لیست نگاه کنم ولی خیلی بزرگ و زیاد بود تا بشه روی بلک بری نگاش کرد. 

از طرف او هرزه ی  یتم. هیچ ایمیلمن دارم چی کار میکنم؟؟؟ دیر وقته. من روز خسته کننده ای داش

. سریعا به ساعتم نگاه کردم ، بعد هخیالم راحت شد ،و کمی بابت این عوضی و یا لیال ویلیامز وجود نداره

شوهرم با دشمن همنشینی کرده . صبحه. امروز روز افشا سازی بوده. من قراره مادر بشم ، و  2از 

من اینجا پیشش نمیخوابم. ، بزار که آزرده بشه و به خودش بپیچه. خب  
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کیفم رو از کنار  ،روی پا تختیبمیتونه فردا تنهایی از خواب بیدار بشه. بعد از قرار دادن بلک بریش 

 تخت برداشتم ، نگاهی به فرشته ی خیانت کار خوابیده ام انداختم و اتاق رو ترک کردم. 

و شوفاژ در کابینت هست.  تشوییکلید اضافی اتاق بازی در مکان غیر معمولی در اتاق مخصوص رخ

اتاق  برداشتم و بعد درِ  پتو و مالفه  رفتم. از کمد مخصوص مالفه ، بالشت وش و به طبقه باالبرداشتم

 ای این اتاق برامضو روشن کردم. عجیبه که رایحه و فبازی رو باز کردم و واردش شدم، چراغ ها ر

بار من در اینجا کلمه ی نجات استفاده کردم. آرامش بخش و راحت بود ، با وجود اینکه در آخرین  

بح کریستین دیوانه وار لید بروی قفل بمونه . میدونم فردا صکدر رو پشت سرم قفل کردم، گذاشتم که 

کنه. خب ، به خوبی  ، اینجا رو چکاینجا قفل باشه رده تا پیدام کنه ، و فکر نمیکنم که اگر درِ دنبالم میگ

 به خدمتش میرسه. 

کت شکل گوله شدم ، خودم رو در زیر پتو در آغوش گرفتم و بلک بریم رو از تو کیفم مپه نیاانبروی ک

یامی رو که از طرف اون هرزه ی عوضی بود و برای خودم درآوردم. پیام هامو چک کردم ، اون پ

پیدا کردم . فوروارد رو زدم و نوشتم : فرستاده بودمش  

 

پیام بحث میکنیم خانم لینکلن هم حضور داشته "دوست داری که زمانی که در مورد این 

 باشه؟؟ باعث میشه دیگه مجبور نباشی به سمتش دوان دوان بری. همسرت . " 

 

ارسالش کردم و گوشی رو به حالت سایلنت گذاشتم. در زیر پتو گوله شدم . با وجود تموم شجاعت 

کریستین در هم شکستم. این باید االن اوقات خوشی میبود.  انه یو حیله ی قبیح ظاهریم ، توسط فریب

خدایا ، ما داریم پدر مادر میشیم. کوتاه دوباره زمانی که به کریستین گفتم حامله ام بیاد آوردم و با خودم 

خیال پردازی کردم که اون خوشحال و سر خوش جلوم زانو میزنه ، منو تو آغوشش میکشه و بهم میگه 

رو دوست داره. وبلیپ کوچولکه چقدر من و   

ولی االن اینجام ، تنها و سرد در اتاق بازی فانتزی بی دی اس ام.... یکدفعه احساس پیری کردم ، بیشتر 

از سن خودم... مقابله کردن با کریستین همیشه یک چالش بوده ، ولی این سری واقعا زیاده روی کرده . 
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د ، من باهاش میجنگم . هیچ راهی نداره که اجازه بدم به چی فکر میکرده؟؟؟ خب ، اگر که جنگ میخوا

جون سالم در  ،یم فرار کنهدخورشیطانی هر وقت که ما به مشکلی  که به طرف اون زن ،از این قضیه

و یا من و بلیپ کوچولومون. بینیم رو آروم باال کشیدم ، ولی اون باید انتخاب کنه..... اون زن ر ببره.

ام زود به خواب رفتم. بخاطر اینکه خیلی خسته   

 

 

 

بخاطر  اوه آره ... من تو اتاق بازی ام. تکون خوردم و بیدار شدم ، لحظاتی گیج و سرگشته بودم.... 

ه در باال و پایین یرنمیدونم االن ساعت چند و چه وقت از روزه. دستگ ،اینکه اینجا هیچ پنجره ای نداره

 شد.

 کریستین از بیرون داد زد :

 " آنا !! " 

های مبهمی شنیدم ، ولی فاصله گرفتن. نفسم رو بیرون دادم و ساعت رو یخ زدم ، ولی داخل نیومد. صدا

تا تماس از دست رفته و دو تا پیام صورتی دارم.  4صبحه. و من  7:30بروی بلک بریم چک کردم. 

ستین احتماال کریاوه نه ... ولی یکی هم از طرف کیت داشتم .  نبیشتر تماس ها از طرف کریستین بود

 بهش زنگ زده. زمانی ندارم که به پیام صوتی هام گوش بدم . نمیخوام دیر به سر کارم برسم. 

تم. قفل در رو آروم باز پتو رو دور خودم پیچیدم و کیفم رو قبل از اینکه به طرف در راه بیوفتم برداش

این کمی ملودرامه . به خودم ...وه لعنتیبیرون سرک کشیدم. هیچ نشونه ای از فردی نبود. ا کردم و به

   م غره رفتم ، یک نفس عمیق گرفتم ، به سمت طبقه پایین روانه شدم. چش

تیلور ، سوایر ، رایان ، خانم جونز و کریستین در ورودی نشیمن ایستاده بودن و کریستین بی وقفه در 

و کپ کرده خیره موندن. حال گفتن دستور العمل بهشون بود. همگی شون به یکباره به سمتم چرخیدن 

کریستین هنوز لباسی رو که دیشب باهاش خوابیده بود تنشه. اصطالح نکرده ، رنگش پریده و به طرز 

فوق العاده ای زیبا دیده میشه. چشمای درشت خاکستریش گشاد شده بودن و من نمیدونم که از ترسه و یا 

 از خشم. سخته که بگی. 
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 گفتم :

تا بریم "  ه دیگه آماده امدقیق 20ر ، من تا " سوای  

 ی همه پتو رو محکمتر به عنوان حفاظ و حمایت دور خودم گرفتم. سوایر سرش رو پایین تکون داد و

بود. مونده م ها به طرف کریستین چرخیدن ، کسی که همچنان سخت و نافذ به من خیره چش  

 خانم جونز پرسید :

خانم گری؟" " صبحانه میخورین   

ن دادم :سرم رو منفی تکو  

 " گرسنه نیستم . ممنونم " 

 خانم جونز لباشو بهم فشرد ولی چیزی نگفت . کریستین پرسید :

 " کجا بودی؟ " 

صداش آروم و خش دار بود. یکدفعه سوایر ، تیلور ، رایان و خانم جونز به تکاپو افتادن ، به طرف اتاق 

فرار کردن.  ،مثل موش های ترسیده از کشتی در حال غرق شدن ،کار تیلور ، راهرو ، آشپزخونه  

ت سرم بلند گفت :پشت اتاق خواب راه افتادم. رو نادیده گرفتم و یه سمکریستین   

و بده " ، جوابم" آنا   

 صدای قدم هاشو پشت سرم زمانی که به سمت اتاق خواب و به دنبالش وارد حموم شدم ، میشنیدم. 

ضربه زد : ردم قفل کردم . به عا در رو پشت سرسری  

 " آنا !! " 

 دوش رو باز کردم ، به در دوباره ضربه وارد شد :

 " آنا ، این در لعنتی رو باز کن " 

 " برو !  " 

 " من هیچ جایی نمیرم " 
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 " هر کار میخوای بکن " 

 " آنا خواهش میکنم " 

آبشار وار  ،شفا دهنده . آبِ ..وه گرمها موثری جلوی راهش رو گرفته بودم .به زیر دوش رفتم ، به طرز 

بروی بدنم ریخته میشد ، خستگی شبم رو از تنم میشست. اوه خدای من. این حسش خیلی خوبه. برای 

لحظات کوتاهی میتونم تظاهر کنم که همه چی خوبه. موهام رو شستم و زمانی که تموم کردم ، احساس 

رو  موهامبا قطار باری که کریستین گری هست ، هستم . رودرویی  داشتم ، قوی تر بودم و آمادهبهتری 

 در حوله پیچیدم ، سریعا بدنم رو با حوله دیگه خشک کردم و دور خودم پیچیدمش. 

بیرون اومدم و کریستین رو تکیه داده به دیوار روبروی حموم دیدم. دستاش رو  در رو باز کردم ،قفل 

شکارچی درنده بود. با قدم های بلند از کنارش گذشتم و پشتش گذاشته بود. چهره اش محتاط ، مثل یه 

ایستاد پرسید :میوارد اتاقک لباس شدم . ناباور در حالی که در درگاهی در اتاقک لباس   

 " داری منو نادیده میگیری؟؟ " 

زیر لب گفتم : ،حواس پرت در حالی که دنبال این بودم که چی بپوشم  

 " زرنگی نه ؟ " 

چکمه های مشکی پاشنه بلندم رو انتخاب  ،از جالباسی بیرون کشیدمشآه آره.... لباس گوجه ای رنگم. 

کردم ، و به سمت اتاق خواب برگشتم. در کنار کریستین کمی مکث کردم تا از سر راهم کنار بره ، که 

رو بروی خودم ذش . نگاه تیز و نافرفتار مودب و خوبش وارد عمل شد این کارو کرد ، باالخره......

رم میرفتم حس میکردم ، و تو آینه زیر چشمی نگاهی بهش انداختم ، بی حرکت وازمانی که به سمت در

لیاقت برنده شدن جایزه اسکار بود، در درگاهی در ایستاده بود ، منو نگاه میکرد. در نمایش و بازی که 

ه بدن برهنه ام بی توجهم. صدای نفس وله ام بروی زمین بیوفته و تظاهر کردم که باجازه دادم که ح

 منقطع و سرکوب شده اش رو شنیدم ولی اعتنایی نکردم. 

 پرسید :

 " چرا اینکارو میکنی؟ " 

 صداش آروم بود .
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 " چی فکر میکنی؟ " 

 صدام مثل مخمل نرمه زمانی که شورت زیبای مشکی توری مارک لپرال رو بیرون آوردم. 

 " آنا .... " 

ت شد. در حالی که به دنبال ست مناسب ون دادم و شورتم رو پام کردم ساکتکرو م وقتی که من خود

 سوتین برای شورت بودم گفتم :

 " برو از خانم رابینسونت بپرس . مطمئنم که برات یه توضیحی داره " 

 " آنا ، قبال هم بهت گفتم اون زن خانم ..... "

خوام بشنوم کریستین "یم" ن  

کون دادم :دستم رو تحقیر آمیز ت  

" زمان حرف زدن دیروز بود ، ولی تو بجاش تصمیم گرفتی پرخاش کنی و با زنی که سالها از تو سو 

م که اون بیشتر از من خواستاره که االن به تو گوش بده"استفاده کرده مست کنی. بهش زنگ بزن. مطمئن  

دستاش  و اتاق بیشتر قدم زد وم تنم کردم و قفلش رو بستم. کریستین توتین ست شورتم رو پیدا و آروس

 رو به کمرش زده بود. گفت :

 " چرا جاسوسی منو کردی؟ " 

م قرمز شدم. توپیدم :ا با وجود تصمیم قاطع  

ن اع سخت میشه تو به سمت اون زن دوان دوا" مسئله این نیست کریستین. واقعیت اینکه که وقتی اوض

 میری " 

 لباش به خط صاف محکمی تبدیل شدن  :

ن طور نبوده " " ای  

 " مشتاق نیستم بدونم " 
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جوراب ساق بلند مشکی ام رو که در باالش توری بود برداشتم و به سمت تخت رفتم. نشستم ، نوک پام 

م باال کشیدم. ه ظریف و توری رو تا باالی رونرو کشیده کردم و آروم پارچ  

 پرسید :

 " کجا بودی؟ " 

دنبال میکردن ولی من به کارم ادامه دادم و اونو  ،باال میکشیدجوراب رو که  بروی پام چشماش دستم رو

. زمانی که جوراب رو در پای دیگه ام هم کردم ایستادم . خم شدم تا با حوله موهام رو منادیده گرفت

اه سخت و نافذش کفش و برهنه اش رو ببینم و نگ خشک کنم. از بین پاهای از هم بازم میتونم پاهای بدون

م. وقتی که کارم تموم شد ، صاف شدم و دوباره به سمت دراورم رفتم و سشوار رو رو حس میکرد

 برداشتم. 

 " جوابم رو بده " 

ه صداش رو نمیشنیدم و از زیر صداش آروم و خش دار بود. سشوار رو روشن کردم برای همین دیگ

یرگی و خصومت نگام ام از تو آینه زمانی که انگشتام رو در موهام میکشیدم نگاش میکردم. با خمژه

میکرد ، چشماش باریک و سرد ، حتی یخ زننده بودن. نگاهم رو گرفتم. بروی کارم تمرکز کردم و سعی 

رو سرکوب کنم. آب دهنم رو سخت قورت دادم و روی خشک  لرزشی رو که درونم راه افتاده بودکردم 

از دست من عصبانیه؟؟؟ چطور  کردن موهام متمرکز موندم. هنوز عصبانیه. با اون زن بیرون رفته و

ف کردم . آره .... وقتی که موهام وحشیانه و افسار گسیخته دیده شدن ، کارم رو متوقجرات میکنه؟؟ 

دارم. سشوار رو خاموش کردم . زمزمه کرد : دوستشون  

 " کجا بودی؟ " 

. صداش منجمد کننده ست  

 " اهمیت میدی؟ " 

 " آنا ، بس کن. همین االن " 

اتاق رو به سمتم با قدم های بلند طی کرد. چرخیدم ، و زمانی که بهم رو باال انداختم ، سریعا شونه ام 

 رسید یه قدم به عقب برداشتم. هیس وار گفتم :
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 " نمیخوام بهم دست بزنی" 

 یخ زد. دوباره محکم گفت :

 " کجا بودی؟ " 

 دستاش کنار بدنش مشت شده بودن. عصبانی گفتم :

م و مست نکردم . تو باهاش خوابیدی؟؟ " فتبقم بیرون نر" من با رابطه سا  

 نفسش قطع شد :

 " چی؟!! نه !! " 

کپ کرده بهم نگاه میکرد و در یک زمان هم رنجیده و آزرده و هم عصبانیت در چشماش دیده میشد. 

 ذهن ناخودآگاهم نفس آسوده خیالی رو کوتاه بیرون داد. با لحن حق به جانبی گفت :

ی که من بهت خیانت کردم ؟؟ " " فکر میکن  

 با خشم گفتم : 

پیش اون  ت" این کارو کردی. با بردن مسائل خصوصی زندگیمون و فاش کردن بی دل و جربزه بودن

 زن این کارو کردی " 

هنش باز موند :د  

 " بی دل و جربزه ! تو این فکرو میکنی؟" 

 چشماش میسوختن. 

 " کریستین ، من پیام رو دیدم. این چیزیه که میدونم " 

 غرید :

 " پیام برای تو نبوده " 
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وردم میاوقتی که لباسات رو در  تاون پیام رو زمانی که بلک بریت از کت ن" خب واقعیت اینکه که م

ی که ردیدم. هیچ ایده ای دا ودی تا بتونی خودت این کارو بکنی افتاد،بخاطر اینکه تو بیش از حد مست ب

و دیدن اون زن چقدر منو رنجوندی و بهم آسیب زدی؟؟ "  نبا رفت  

لحظاتی رنگش پرید ولی من در نقشم باقی موندم ، هرزه ی درونم مهار و عنان خودشو از دست داده 

 بود. 

 " دیشب که خونه اومدی رو یادته ؟؟؟ یادته چی گفتی؟ " 

چهره اش یخ زده بود . مات بهم خیره مونده بود ،  

" خب ، تو درست میگفتی. من این بچه بی پناه رو به تو ترجیح میدم. این کاریه که هر پدر مادر عاشقی 

انحام میده . این کاریه که مادر تو باید برای تو انجامش میداده. و من متاسفم که این کارو نکرده.... چون 

یکردیم. ولی االن تو یک فرد بزرگسالی ... تو نیاز داری که اگر کرده بود ما االن این بحث رو با هم نم

یک نوجوون خام و  بهتر بشه و دست از رفتار کردن مثلبزرگ بشی و درک و شعورت از موقعیت 

عبوس لعنتی برداری. تو شاید با وجود این بچه خوشحال نباشی . منم سرخوش و سر مست نیستم. زمانم 

این بچه از خون تو  و خام تو دنیای جدیدی وارد شدم، اردومنشی تازه  رو فدا کنم  وقتی که در حد یک

 ، درولی تو یا باهام همراه میشی یا خودم به تنهایی انجامش میدم. تصمیم با خودته. زمانی که تو .هست

لجن و مرداب گودال مانند خود ترحمی و خود تحقیری ات دست و پا میزنی من میخوام برم سر کارم. و 

ه برگشتم وسایل هامو بر میدارم و به طبقه باال میرم "وقتی ک  

 شوکه شده بهم پلک میزد .

 " حاال منو ببخشید ، میخوام که لباس پوشیدنم رو تموم کنم " 

به سختی نفس میکشم. خیلی آروم کریستین یه قدم به عقب رفت ، ظاهر و ژست بدنش سخت شده بود. 

 زمزمه کرد :

  " این چیزیه که میخوای؟ "

 " من دیگه نمیدونم چی میخوام " 
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لحن صدام آینه اون بود ، و تالش عظیمی رو میخواست تا زمانی که سر انگشتام رو در کرم مرطوب 

به خودم در آینه  .، تظاهر به بی عالقگی و بی طرفی کنمکننده فرو بردم و آروم بروی صورتم مالیدم

تو داری عالی یده ، ولی گونه های سرخ شده. نگاه میکردم. چشمای آبی گشاد شده ، صورت رنگ پر

 انجامش میدی . االن عقب نکش . االن عقب نکش ! 

 زمزمه کرد :

 " منو نمیخوای؟ " 

توپیدم : اوه ، نه...... اوه نه این کارو نمیکنی گری .   

 " من هنوز اینجام ، نیستم ؟ "

ریملم رو برداشتم . کمی به مژه های چشم راستم زدم.    

 " تو به رفتن فکر کردی؟ " 

 صداش به سختی قابل شنیدن بود. 

 " وقتی که شوهرت همنشینی با خانم سابقش رو به تو ترجیح میده ، معموال نشونه ی خوبی نیست " 

و طفره  حس بیزاری و تحقیر رو دقیقا در زمان مناسبی استفاده کردم از سوالش اینطوری جاخالی دادم

قوی بمون استیل.... امم،  براق شده ام رو در آینه غنچه کردم و بیرون دادم.  بایرفتم . حاال برق لب. ل

گری. گندش بزنن، من حتی اسمم رو هم بیاد نمیارم. چکمه هام رو برداشتم ، یکبار دیگه با قدم های بلند 

لباس زیر و به سمت تخت رفتم ، اونها رو پام کردم و تا باالی زانو هام باال اومدن. بله . من فقط در 

 بوت های بلند هستم و هات دیده میشم. اینو میدونم. 

ایستادم ، عاری از هر گونه احساسی به کریستین زل زدم. بهم پلک زد ، نگاهش سریع و حریصانه تا 

 پایین چرخ خورد . زیر لب گفت :

 " میدونم داری چی کار میکنی" 

 و صداش آروم و وسوسه آمیز بود. 

 " واقعا ؟ " 
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شکست . نه ، آنا.... تحمل کن!  آب دهنش رو قورت داد و یه قدم به سمتم اومد . عقب رفتم و  صدام

 دستام رو باال گرفتم . اخطار گونه زمزمه کردم :

 " حتی فکرشم نکن گری " 

 تهدید آمیز نرم گفت :

 " تو زنمی " 

" من یه زن حامله ام که تو دیروز ترکش کردی و اگر بهم دست بزنی اونقدر جیغ میکشم که خونه خراب 

 شه " 

 ابروهاش ناباور باال پریدن :

 " جیغ میکشی؟؟ " 

 " به طرز وحشتناکی " 

 چشمام رو باریک کردم . زیر لب گفت :

 " کسی صداتو نمیشنوه " 

نه ، نه ، نه ! نگاه خیره اش نافذ بود و کوتاه منو یاد صبحمون در اسپن انداخت.   

 بی نفس گفتم :

 " داری سعی میکنی منو بترسونی؟ " 

 عمدا تالش کردم تا اونو منحرف کنم. 

 عمل کرد . ثابت شد ، و آب دهنش رو قروت داد و اخم کرد :

 " نیتم این نبود " 

اگر لمسم کنه ، من تسلیم میشم. من قدرتی رو که اون ازش بروی من و بدن  به سختی میتونم نفس بکشم.

گفت :خیانتکارم استفاده میکنه رو میشناسم. میدونم. بروی عصبانیتم باقی موندم.   
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رو حل و فصل کردیم. من  هامون" من با کسی که زمانی بهش نزدیک بودم نوشیدنی خوردم. ما مسلئه 

    دیگه نمیرم اونو ببینم" 

 " بیرون بهش برخورد کردی؟ " 

 " نه اول سعی کردم تا فلن رو ببینم ولی خودم رو جلوی در سالن پیدا کردم " 

ه نمیری ببینیش؟ " که دیگ " و توقع داری که من باور کنم  

ادامه دادم:ستم خشم و عصبانیتم رو زمانی که هیس وار اینو گفتم پنهون کنم. ننتو  

که ما دائم خواهیم داشت،  ی رد شدم چی؟؟ این بحث همیشگیهخط مرز فرض " دفعه دیگه که من از یک

انگار که بروی چرخ ایکسون1 قرار داریم؟؟ اگر من دوباره گند زدم ، تو به طرف اون زن 

" برمیگردی؟؟  

 با قطعیت سردی گفت :

ره متوجه شد که من چه احساسی دارم " من دیگه اونو نمیبینم. اون باالخ "  

دم :بهش پلک ز  

 " این یعنی چی؟ " 

عصبانی و ساکت داخل موهاش کشید. راه دیگه ای رو امتحان کردم :صاف شد و دستش رو کالفه ،   

 " چرا تو میتونی با اون صحبت کنی و با من نمیتونی؟ " 

 " من از دست تو عصبانی بودم ، مثل االن " 

 توپیدم :

عصبانیم . عصبانیم که تو دیروز زمانی که بهت نیاز " حق نداری اینو بگی! خب منم االن از دست تو 

از دستت عصبانیم که گفتی من عمدا این کارو کردم. با این که اینطور  .یداشتم اینقدر سرد و سنگدل بود

 نبوده. عصبانیم که بهم خیانت کردی " 

                                                             
 ایکسون اسطوره یونانی شاهی که برای تنبیه اون رو روی چرخ گردونی بستند  1
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ار که بهش تالش کردم تا بغضم رو فرو بدم. شوکه شده دهنش باز موند و چشماش رو کوتاه بست انگ

آروم باش آناستازیا ...سیلی زدم. آب دهنم رو قورت دادم .   

 گفتم:

قصد انجام ندادم. این  کارو ازود که حواسم برای تزریق هام بیشتر جمع میبود. ولی من اینب" من بهتر 

ی منم یک شوک بود"حاملگی برا  

 سعی کردم که صحبت مودبانه و خوبی داشته باشم :

دم موفق بودن تزریق ها هم باشه "" این میتونه از ع  

 ساکت وبا خیگری نگام میکرد  . زمزمه کردم :

 " تو واقعا دیروز گند زدی " 

 عصبانیتم جوشید :

 " من در این هفته های اخیر کلی مسائل برای سر و کله زدن داشتم "

بدی " هفته پیش گند زدی . یا هر زمانی که یادت رفته تزریقاتت رو انجام  4الی  3" تو   

 " خب ، خداوند منع کرده که من بتونم مثل تو عالی باشم !! " 

ایستادیم و بهم میتوپیم. زمزمه کرد : اوه بسه ، بسه ، بسه ... ما  

 " این یه نمایش و هنر پیشگی عالیه خانم گری " 

 " خب ، خوشحالم که اگر حتی گند زدم بازم سرگرم کننده ام " 

زیر لب گفت :مات و خنثی بهم خیره موند.   

 " من به یه دوش نیاز داریم " 

 " و من به اندازه کافی نمایش روی صحنه بازی1 کردم "

                                                             
 نمایش های لختی در کالب منظورشه، جوری که برای کریستین فیلم بازی کرد و لخت گشت 1
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 زمزمه کرد :

 " نمایش خیلی خوبی بود " 

 جلو قدم برداشت و من دوباره عقب رفتم:

 " نکن " 

 " متنفرم که نمیزاری بهت دست بزنم " 

 " طعنه آمیزه مگه نه ؟ " 

باریک کرد :شاش رو میکبار دیگه چ  

؟ "  " ما خیلی حل و فصل نکردیم، آره  

 " میتونم بگم نه. مگر اینکه من این اتاق رو ترک کنم " 

 چشماش گشاد و سوزان شدن :

 " اون زن هیچ معنی برای من نداره " 

 " به استثنای مواقعی که بهش نیاز داشته باشی" 

 " من بهش نیاز ندارم. به تو نیاز دارم " 

 " دیروز نیاز نداشتی. اون زن برای من محدودیت دشواره کریستین " 

 " اون بیرون از زندگیه منه "

 " آرزو میکردم که میتونستم باورت کنم "

 " محض رضای خدا آنا " 

 " خواهش میکنم بزار لباس بپوشم " 

 آه کشید و دستش رو یکبار دیگه داخل موهاش کشید  . گفت :

 " شب میبینمت " 
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صداش سرد و تهی از هر حسی بود. و برای لحظات کوتاهی میخوام که اونو تو بغلم بگیرم و تسکینش 

بدم ... ولی مقاومت کردم  چون خیلی عصبانیم. چرخید و به سمت حموم رفت . یخ زده تا موقعی که 

سر جام موندم.  ،شنیدم در بسته شد  

ادم. ضمیر درونم و ذهن ناخودآگاهم جفتشون تلو تلو خوران به طرف تخت رفتم و شل بروی تخت افت

به اشک ریختن ، جیغ زدن و یا قتل کردن و حتی تسلیم مهارت و متوسل من ایستاده برام کف میزدن. 

توانایی سکسیش نشدم. من الیق مدال افتخار کشورم ولی احساس پست بودن میکنم. لعنتی.... ماهیچی رو 

ازدواجمون در خطره؟؟؟ چرا نمیتونه بفهمه که یه فرد کامال و تمام  حل نکردیم. ما در لبه پرتگاهیم. االن

عوضی بوده که به سمت اون زن رفته ؟؟ و منظورش چیه که میگه دوباره اون زنو نمیبینه ؟؟ چطور 

هست. لعنتی !! نمیخوام دیر  8:30اصال من میتونم اینو باور کنم ؟؟ به ساعت رادیویی نگاه کردم ...

گرفتم.  برسم. نفس عمیق  

مم چندتا ضربه زدم و زمزمه کردم :بروی شک  

ا ، ولی امیدوارم که اینطور نباشه. چربه بن بست رسید بلیپ کوچولو . بابایی ممکنه که ببازه  " راند دوم

 اوه چرا اینقدر زود اومدی بلیپ کوچولو؟؟؟ اوضاع داشت تازه خوب میشد " 

عواطف و احساساتم رو تحت کنترلم در آوردم. لبام لرزیدن ولی نفس پاک کننده ای گرفتم و   

 " یاال بریم به حساب کار برسیم "

 

 

 

 

با کریستین خداحافظی نکردم. وقتی که منو سوایر خونه رو ترک میکردیم هنوز تو حموم بود. در حالی 

دن. شمام رو پر کرودداریم رو از دست دادم و اشکام چرون خیره بودم خیکه از شیشه دودی ماشین به ب

خلق و خوی ام انعکاسی از آسمون خاکستری و دلگیر بود و احساس عجیب نگرانی و بدشگونی داشتم. 
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ساعت وقت داشتم تا خبر وجود بلیپ کوچولو  24ما در واقع در مورد بچه بحث نکردیم. من کمتر از 

 رو درک و هضم کنم . کریستین حتی وقت کمتری داشته. 

نه " " اون حتی اسم تو رو هم نمیدو  

 شکمم رو نوازش کردم و اشکام رو از صورتم پاک کردم .

 " خانم گری " 

 سوایر افکارم رو بهم زد :

 " ما رسیدیم "

 " اوه ، ممنونم سوایر " 

 " من میخوام به فروشگاه برم خانم. میتونم چیزی براتون بگیرم ؟ " 

 " نه ممنونم. نه . گرسنه نیستم "     

 

 

 

آماده کرده بود. کمی بو اش کردم و شکمم پیچید. شرمنده گفتم : هانا کافه الته ام رو  

 " امم..... میتونم یه چایی داشته باشم لطفا ؟؟ " 

 میدونستم یه دلیلی بوده که هیچ وقت قهوه رو دوست نداشتم. خدایا ، بوی گندی میده. 

 " حالت خوبه آنا؟ " 

پناه بردم. بلک بریم لرزید . کیته . بدون هیچ گونه سرم رو مثبت تکون دادم و سریعا به دفتر امن خودم 

 مقدمه ای پرسید :

 " کریستین برای چی دنبال تو میگشت ؟ " 

 " صبح بخیر کیت ، حالت چطوره ؟ " 
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الت رو تموم کن استیل. چه اتفاقی افتاده ؟ " " این خزعب  

 کاترین کاوانای سرسخت شروع کرد... 

مینه " " منو کریستین دعوا کردیم. همش ه  

 " بهت صدمه زده ؟ " 

 چشم غره رفتم :

 " آره. ولی نه اونطوری که تو فکرشو میکنی " 

نمیتونم االن با کیت سر و کله بزنم. میدونم که گریه میکنم و االن من به خودم مفتخرم که امروز صبح 

 مقابل کریستین نشکستم. 

 " کیت من جلسه دارم. بعدا بهت زنگ میزنم " 

کامال خوبی؟ " " خوبه. تو   

 " آره "

 نه !!

 " بعدا بهت زنگ میزنم باشه؟ " 

 " باشه آنا هر جوری که راحت. من کنارت هستم " 

 زمزمه کردم :

 " میدونم " 

من گریه نمیکنم. من گریه پس بزنم .  درونم ایجاد شد رو و جنگیدم که احساساتی رو که از کلماتش

 نمیکنم.

 " ری خوبه ؟ " 

کردم :یک کلمه زمزمه   

 " آره " 
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 زمزمه کرد :

 " اوه آنا " 

 " نکن " 

 " باشه. بعدا حرف میزنیم "

 " آره " 

 

 

 

 

ایمیلم رو چک میکردم ، امیدوار بودم که حرفی از طرف کریستین یکبار در طی صبح هر چند وقت 

ارتباطی ببینم. ولی هیچی نبود. همینطور که روز میگذشت متوجه شدم که اون اصال قرار نیست با من 

بر قرار کنه و همچنان عصبانیه. خب منم هنوز عصبانیم. خودم رو غرق کار کردم ، فقط در زمان نهار 

وقتی که یه چیزی فوق العاده ای  زاستراحت کردم و ماهی سالمون کبابی و پنیر خامه ای خوردم. به طر

بهتری داشتم.  خوردم حس  

یار سوایر بیش از حد گوش به زنگ و هش ری رفتم. با سوایر به سمت بیمارستان و دیدن 5در ساعت 

 بود. آزار دهنده ست. در حالی که به اتاق ری نزدیک میشدیم دور من چرخ میخورد . پرسید :

 " زمانی که پدرتون رو مالقات میکنید براتون چایی بیارم؟ " 

 " نه ممنونم سوایر . من خوبم " 

 " بیرون اتاق منتظر میمونم"

ستش خالص شدم. ری بروی تختش نشسته بود و شحال شدم که مدتی از دوز کرد و خدر رو برام با

 مجله میخوند. اصالح کرده ، پیراهن راحتی تنشه ... مثل گذشته اش دیده میشه. 

 " هی آنی " 
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 نیشش باز شد و بعد چهره اش وار رفت. 

 " اوه بابایی... " 

ی دستاش رو برام باز و بغلم کرد. زمزمه غیر همیشگرفش هجوم بردم و در یک حرکت کامال طبه 

:کرد  

 " آنی؟؟ چی شده ؟ "

محکم منو نگه داشته بود و روی موهام رو میبوسید. وقتی که در بین بازوهاش قرار گرفتم متوجه شدم 

دوست دارم تو آغوش  این دلیلی هست که چرا اینطوری بوده ؟؟؟که چقدر چنین لحظاتی بین ما کم بوده. 

ازش جدا شدم و بروی صندلی کنار تختش نشستم. پیشونی ری نگران و  م؟؟ بعد از لحظاتیکریستین بخز

 دلواپس چین خورده بود. 

 " به مرد پیرت بگو " 

 سرم رو به دو طرف تکون دادم .اون االن به مشکالت من نیاز نداره. 

تو خوب دیده میشی " " هیچی بابا.    

 دستش رو گرفتم. 

 " بیشتر مثل خود سابقم احساس میکنم. اگر چه که این پای تو گچ خیلی هرزه و عوضیه " 

 " هرزه و عوضی؟ " 

 این کلمه اش بروی صروتم سریعا لبخند آورد. اونم بهم لبخند زد :

 " هرزه و عوضی بهتر از خارش آوره " 

 " اوه بابا ، خیلی خوشحالم که خوبی " 

نوه ام رو باال و پایین تکون  ،که یه روزی روی همین زانوی داغون هرزه" منم آنی . من دوست دارم 

 بدم. حاضر نیستم اون لحظه رو به هیچ عنوان از دست بدم"

وشه چشمام رو میسوزوندن جنگیدم. گخبر داره؟؟؟ و با اشک هایی که لعنتی. بهش پلک زدم.   
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 " تو و کریستین خوبین؟ " 

 زمزمه کردم :

م " " با هم دعوا کردی  

ی که در گلوم ایجاد شده بود بگذرم و حرف بزنم :ضسعی کردم که از گره و بغ  

 " درستش میکنیم "

 سرش رو پایین تکون داد. اطمینان بخش گفت :

 " اوه مرد خوبیه، همسرت " 

 " اون معایب خاص خودشم داره. دکتر ها چی گفتن ؟ " 

ع دردناک برای صحبت کردنه. نمیخوام االن در مورد شوهرم حرف بزنم. اون یه موضو  

 

 

 

 وقتی به آسکاال برگشتم، کریستین خونه نبود. خانم جونز عذر خواهانه بهم خبر داد :

" گفت که تا دیر وقت مشغوله کاره" کریستین زنگ زد و   

 " اوه. ممنونم که خبر دادی" 

رو به یه سطح جدید و چرا به خودم زنگ نزده ؟! خدایا ، اون جدا میزان ترشرویی و گوشه گیری اش 

یاد بد خلقی و بهانه  ،باالتری ارتقا داده. کوتاه یاد بحث کوچیکمون در مورد تعهد های ازدواجمون افتادم

و با برقی گیری بزرگش بعد از اون بحث... ولی االن من کسی ام که آزرده شده. خانم جونز مصمم 

 پوالدین و سخت در چشماش پرسید :

ین ؟ " " چی دوست دارین بخور  

 " پاستا " 
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 لبخند زد :

 " اسپاگتی ، پنه یا فاسیلی؟ "

 " اسپاگتی ، با سس مخصوص ایتالیایی " 

" االن آماده میشه و آنا..... بهتره بدونی که امروز صبح آقای گری فکر کردن شما رفتین و دیوونه شده 

 بودن. بسیار آشفته و پریشون بودن " 

 مهربانانه بهم لبخند زد .

 اوه....

شده و هنوز خونه نیومده. در پشت میزم در کتابخونه نشستم، با خودم فکر میکنم که کجاست .  9ساعت 

 بهش زنگ زدم. 

 با صدای سردی گفت :

 " آنا " 

 " سالم " 

 آروم نفس گرفت و با صدای آرومتری گفت :

 " سالم " 

 " خونه میای؟ "

 " بعدا " 

 " تو دفترتی ؟ " 

ی کجا باشم ؟ "" آره، توقع دار  

 با اون زن باشی! 

 " میزارم به کارت برسی " 

 جفتمون پشت خط موندیم ، سکوت در بینمون کش میومد و پر تنش میشد.  باالخره گفت :
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 " شب بخیر آنا " 

 " شب بخیر کریستین " 

 گوشی رو قطع کرد. 

ار کنم ؟؟ من بهش اجازه نمیدم که به بلک بریم خیره موندم. نمیدونم اون توقع داره من چی کاوه لعنتی... 

بانیه ، عادالنه ست. منم عصبانی ام. ولی ما گند زدیم و ار کنه و شکستم بده. باشه اون عصباهام بد رفت

دهن لقی نکردم. میخوام که  و باید قبولش کنیم. من به طرف معشوقه سابق بچه بازم دوان دوان نرفتم

بول نیست. متوجه بشه که این یه روش رفتاری قابل ق  

به پشتی صندلیم تکیه دادم ، به میز بیلیارد تو کتابخونه زل زدم و یاد اوقات خوش و سرگرم کننده بازی 

.. و سنوکر افتادم. دستم رو بروی شکمم گذاشتم . شاید االن خیلی زود باشه ، قرار نبود اتفاق بیوفته ..

اگر من این حاملگی رو خاتمه بدم ،  نه !!! هن ناخودآگاهم جیغ میزنه :حتی وقتی که بهش فکر میکنم ذ

 هیچ وقت خودم رو نمیبخشم.... یا حتی کریستین رو. 

 " اوه بلیپ تو با ما چی کار کردی؟ " 

نمیتونم تحمل کنم تا با کیت حرف بزنم. نمیتونم اصال با هیچ کسی حرف بزنم. به کیت پیام دادم ، قول 

زنگ میزنم.  بعدا دادم که بهش به زودی  

،  دیگه نمیتونستم چشمام رو باز نگه دارم. تسلیم شدم ، به طرف باال و اتاق قدیمی راه  11در ساعت 

افتادم. در زیر پتو گوله شدم ، باالخره خودم رو رها کردم تو بالشتم اشک ریختم. یک گریه سنگین و 

 کامال غیر خانومانه و اندوهناک .... 

 

 

 

از پنجره های بزرگ اتاق به داخل میتابید. به  ،پر شور پاییزی نورِ  سرم وقتی که بیدار شدم سنگین بود.

کریستین صبحه. اولین و سریع ترین فکرم این بود که  7:30ساعتم نگاه کردم ودیدم که ساعت 

کروات نقره ای خاکستری  ،نشستم و پاهام رو از تخت پایین آوردم. بروی زمین کنار تخت کجاست؟؟ 
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ن یمین اتاق اومدم اینجا نبود . از زمورد عالقه ی منه ، افتاده بود. دیشب که به اکریستین ، اونی که 

برداشتمش و بهش خیره شدم ، پارچه ابریشمی اش رو بین شصت و انگشت اشاره ام لمس کردم ، بعد 

سویی  کم امیدِ  اونو در مقابل گونه ام بغل کردم. اون اینجا بوده..... منو تو خواب نگاه میکرده. و نورِ 

 درونم جرقه زد. 

 

 

 

 وقتی که پایین رسیدم خانم جونز تو آشپزخونه مشغول بود . سرحال گفت :

 " صبح بخیر " 

 پرسیدم :

 " صبح بخیر. کریستین؟ " 

 صورتش وار رفت :

 " اون رفته " 

 " پس خونه اومده ؟ " 

 نیاز دارم که چک کنم ، حتی با اینکه کرواتش رو به عنوان شاهد داشتم. 

 " بله اومده " 

 مکث کرد بعد ادامه داد :

" آنا، خواهش میکنم ببخش که حرفی میزنم که بهم مربوط نیست ولی ازش دست برندار. اون مرد 

 لجبازیه " 

نشون میداد که میگم نمیخوام االن در بهش سرم رو پایین تکون دادم و اون ثابت شد. مطمئنم که صورتم 

زنم. مورد شوهر گمراه شده ام حرفی ب  
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که دیدم یک ایمیل از طرف کریستین  دم ، ایمیل هام رو چک کردم. زمانیوقتی که به محل کارم رسی

: دارم قلبم شروع به تند تپیدن کرد  

____________________________ 

 

 از طرف : کریستین گری

 موضوع : پورتلند 

6:45     2011،سپتامبر ،15تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

 

 آنا 

 من امروز به پورتلند پرواز میکنم.

لت واشنگتون دارم. ایک سری کارها با دانشگاه ای  

 فکر کردم که شاید بخوای بدونی. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری

______________________________ 
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شکمم بهم پیچید. لعنتی ! داره حالم بد میشه. سریعا به طرف  ین؟!اوه... اشک در چشمام جوونه زد . هم

که خورده بودم تو توالت خالی  سرویس بهداشتی رفتم و دقیقا به موقع انجامش دادم . تمام صبحانه ای

. بروی زمین اتاقک سقوط کردم و سرم رو بروی دستام گذاشتم. بیشتر از این میتونم فالکت بار شد

حظه تقه ای آروم به در زده شد. باشم؟؟ بعد از چند ل  

 " آنا؟ " 

لعنتی...هانا بود.   

 " بله ؟ "

 " خوبی؟ " 

 " چند لحظه دیگه میام بیرون " 

 " بویس فاکس اینجاست تا تو رو ببینه " 

 لعنتی!! 

 " بهش اتاق جلسه رو نشون بده . یک دقیقه دیگه میام"

 " چایی میخوای ؟ " 

 " لطفا " 

 

 

دوباره ماهی سالمون کبابی و پنیر خامه ای ، چیزی که میتونستم پایین و تو معده ام نگه  ،بعد از نهارم....

م که چطور م ، به دنبال یک الهام و ایده اترم خیره مونده بودیوو حوصله و دمغ به کامپ لدارم، بی حا

 منو کریستین چنین مشکل بزرگی رو حل کنیم. 

به صفحه گوشیم نگاه کردم ....میاست. خدایا ، این تمام چیزی بلک بریم لرزید ، باعث شد سر جام بپرم. 

 بود که نیاز داشتم ، انرژی باال و پر شور و حرارت میا. 
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مکث کردم ، با خودم گفتم شاید بتونم نادیده اش بگیرم ولی ادب و نزاکتم پیروز شد.  سر حال جواب 

 دادم:

 " میا " 

 " خب سالم آنا..... خیلی وقته حرف نزدیم " 

لعنتی !!! . ی آشناست یه صدای مردونه  

نیام از پوست سرم سوخت و تموم موهای بروی بدنم زمانی که آدرنالین درون وجودم تیر کشید و د

سیخ شدن.  هشیار شده ،ایستاد باز چرخش  

 این جک هاید هست. 
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«فصل بیست و دوم »   

 

 

 

 

جک ""    

صدام خاموش شد ، توسط ترس خفه شدم. چطور بیرون از زندانه ؟؟؟ چرا گوشی میا دستشه؟؟ خون از 

کردم.  گفت :میصورتم رفت و احساس منگی و گیجی   

 " تو یادته " 

 لحن صداش نرم بود. لبخند طعنه آمیز و تلخش رو حس کردم .

 " آره ، البته"

 جوابم زمانی که ذهنم به تکاپو افتاده بود اتوماتیک وار گفته شد. 

 " تو احتماال با خودت فکر میکنی که چرا بهت زنگ زدم "

 " آره " 

 گوشی رو قطع کن !

 " قطع نکن. من با خواهر شوهر کوچولوت صحبت میکردم " 

زمزمه کردم :چی؟؟ میا !! نه !!   

 " تو چی کار کردی؟؟ " 

ترسم رو سرکوب کنم . سعی میکردم   
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" گوش بده ، جنده کیر شق کن پول پرست ، تو زندگی منو نابود کردی . گری زندگی منو نابود کرد. تو 

من این هرزه کوچولو رو پیش خودم دارم. و تو ، و اون مرتیکه کیر ساک زن که باهاش  مدیونی.به من 

 ازدواج کردی و تمام خانواده ی لعنتیش تقاصش رو پس میدن " 

یعنی چی؟؟  خانواده کریستین؟؟ تحقیر و لحن تلخ هاید شوکه ام کرده بود.   

 " چی میخوای؟ " 

یخوام. اگر اوضاع متفاوت میبود ، میتونست این من باشم. پس " پول اونو میخوام. من واقعا پول اونو م

میلیون دالر امروز پول میخوام "  5تو قراره اونو برای من بیاری. من   

 " جک من به چنین مقدار پولی دسترسی ندارم " 

 نفسش رو قاطع از بینیش بیرون داد :

یچ کسی هیچی نمیگی وگرنه این هرزه " تو دوساعت وقت داری که بیاریش. همینه..... دو ساعت . به ه

کوچولو حسابش رسیده میشه. نه پلیس ها . نه اون شوهر دست خرت. نه گروه امنیتیش. اگر اینکارو 

 کنی من میفهمم. فهمیدی؟ " 

گلوم رو مهر و موم کرده بود. داد زد : ،مکث کرد و سعی کردم که جواب بدم ولی ترس و وحشت  

 " فهمیدی؟؟ " 

:زمزمه کردم   

 " آره " 

 " وگرنه میکشمش " 

 نفسم قطع شد. 

ش رو میرسم و بعد میکشمش. تو دو اب" تلفنت همراهت باشه. به هیچ کسی چیزی نگو وگرنه اول حس

 ساعت وقت داری " 

 " جک ، من زمان بیشتری نیاز دارم. سه ساعت. چطور بدونم که تو اونو داری؟؟ " 
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یره موندم ، دهنم از ترس خشک شده بود و مزه تلخ و آهنی تلفن رو قطع کرد. وحشت زده به گوشیم خ

از ترس رو در دهنم باقی گذاشته بود. میا ، اون میا رو داره. یا واقعا داره؟؟؟؟ ذهنم به تکاپو افتاد. 

احتمال زشت و وقیحش شکمم دوباره پیچ خورد . فکر میکنم که االن حالم بد میشه ولی عمیق نفس 

م کنم و حالت تهوع و دل آشوبم آروم شد. ذهنم در مورد وررسم رو ثابت و آم. سعی کردم که تگرفت

 احتماالت سریعا فکر کرد. 

به کریستین بگم ؟؟؟ به تیلور؟؟؟ به پلیس زنگ بزنم ؟؟ چطور جک متوجه میشه؟؟ اون واقعا میا رو 

به زمان نیاز دارم ، زمان که فکر کنم.....ولی فقط میتونم که دستور اعالم شده از طرف  نمداره؟؟؟ 

 جک رو انجام بدم. کیفم رو برداشتم و به سمت در راه افتادم. 

" هانا ، من باید برم بیرون. مطمئن نیستم چقدر طول میکشه. قرارهای بعد از ظهرم رو کنسل کن. به 

دم به یک کار فوری برسم " الیزابت بگو که من مجبور ش  

 " حتما آنا. همه چی خوبه ؟ " 

ارش میگذشتم نگاه میکرد مچاله زمانی که منو که سریع از کن رو ، نگرانی صورتش هانا اخم کرده بود

بود. حواس پرت گفتم : کرده  

 " آره " 

رفتم.  ،سریعا به سمت پذیرش ، جایی که سوایر منتظرم بود  

 " سوایر " 

 از صندلی دسته دارش از لحن صدای من وقتی که منو دید بلند شد و اخم کرد. 

 " من حالم خوب نیست. خواهش میکنم منو ببر خونه " 

 " حتما خانم. میخوایید اینجا منتظر باشید تا من ماشین رو بیارم ؟ " 

خونه برسم " به " نه ، باهات میام. عجله دارم   
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ه نقشه ام رو مرور میکردم از پنجره ماشین به بیرون خیره بودم.  برسم بیروح و وحشت زده زمانی ک

خونه ، لباس عوض کنم ، دسته چک رو پیدا کنم ، به طریقی از دست رایان و سوایر از آسکاال فرار کنم 

میلیون دالر چقدر فضا میخواد ؟؟؟ وزنش چقدره؟؟ نیازه که چمدون دسته دار  5، به بانک برم .  خدایا ، 

اشته باشم؟؟ میا . میا . اگر میا رو نداشته باشه چی؟؟ اگر به گریس زنگ بزنم اونو مشکوک میکنم و د

احتماال میا رو به خطر می ندازم. اون گفت که میفهمه. به پشت سرم نگاه کردم.  تعقیب میشیم؟؟ قلبم 

اوه سوایر ، یشن. تپید. اونا بی خطر دیده ممیوقتی که ماشین های پشت سرمون رو چک کردم تندتر 

سوایر قفل شد و پیشونیش چین روبرو به چشمای  نگاهم در آینه بزرگِ تندتر برو خواهش میکنم.  

. سوایر دکمه ای رو بروی گوشی هدفون بلوتوثی اش زد تا تماسی رو پاسخ بده :خورد  

"  ن" تی ..... میخوام که بهت خبر بدم که خانم گری با من هست  

دیگه از آینه قبل از اینکه به پشت سرش نگاه کنه به من افتاد و ادامه داد :چشمای سوایر یکبار   

 " اون حالش خوب نیست. من اونو به آسکاال بر میگردونم..... متوجه ام......آقا " 

 نگاه سوایر از جاده دوباره به من تو آینه افتاد:

 " باشه " 

 موافقت کرد و گوشی رو قطع کرد.  زمزمه کردم :

 " تیلور؟ " 

 سرش رو پایین تکون داد .

 " با آقای گری هست ؟ " 

 " بله خانم " 

 نگاه سوایر با حس دلسوزی نرم تر شد  .

 " هنوز پورتلند هستن ؟ "

 " بله خانم " 
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خوبه. باید کریستین رو در امنیت نگه دارم. دستم بروی شکمم پایین رفت و محسوس نوازشش کردم. و 

. جفتتون رو در امنیت نگه دارم. تو رو بلیپ کوچولو..  

 " میشه عجله کنی؟ من حالم خوب نیست " 

 " بله خانم " 

 به گاز فشار وارد کرد و ماشین در ترافیک شهر به سرعت به راهش ادامه داد. 

 

 

 

نبود حدس  د. از اونجایی که ماشینش در پارکینگوقتی که منو و سوایر به خونه رسیدیم ، خانم جونز نبو

میزنم که با رایان رفته تا چیزی بخره. سوایر وقتی که من وارد دفتر کار کریستین میشدم به اتاق کار 

 تیلور رفت. گیج و تلو تلو خوران و با ترس میز کریستین رو گشتم. 

رفت. کشو های میزش رو باز میکردم تا دسته چکش رو پیدا کنم. اسلحه لیال در جلوی دیدم قرار گ

اسلحه رو ایمن نکرده. اون هیچی در مورد اسلحه ها این تم که کریستین اس تیز ناخوشایندی رو داشاحس

میتونه صدمه ببینه.  اون نمیدونه. خدایا ،  

بعد از چند لحظه تردید ، هفت تیر رو برداشتم ، چک کردم تا پر باشه ، و در پشت کمر شلوارم قرارش 

آب دهنم رو قورت دادم ، من فقط بروی هدف های مخصوص تمرین دادم. شاید بهش نیاز پیدا کنم. سخت 

 5کار کردم. من هیچ وقت به طرف کسی شلیک نکردم. حواسم رو به پیدا کردن دسته چک برگردوندم. 

هزار دالر  54ک. گری و خانم آ.گری بود. من تو حساب خودم  آقای تا بودن و تنها یکی از اونها به نام

میلیون دالر راحت  5ارم که در این حساب چقدر پول هست. ولی کریستین باید حتما دارم. هیچ ایده ای ند

داشته باشه. شاید در گاو صندوق پول باشه؟؟؟ گند ... من نمیدونم رمزش چیه. اون گفته بود که رمز اون 

شه تو کشو های بایگانی اش هست؟؟؟ کشو ها رو چک کردم ولی قفل بودن. لعنتی !! مجبورم به همون نق

 اولیه برگردم. 
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نفس عمیق گرفتم و با رفتاری آرام تر ولی مصمم به سمت اتاق خوابمون رفتم. احساس تیز درد کردم. 

ش پنجاه سایه ا کردنم با کسی که به انتخاب خودشاید بهتر میبود که دیشب اینجا میخوابیدم. نتیجه دعو

الن وقت ندارم به این مسائل فکر کنم. است چیه؟؟ اون حتی االن با من حرف هم نمیزنه. نه ..... ا  

سریعا شلوار پارچه ای رسمی ام رو درآوردم ، شلوار جین پام کردم و یه سوئیشرت کاله دار و کفش 

م. از کمد یک کیف بزرگ پارچه دشت کمر شلوار جینم قرار دااسنیکر به تن زدم و اسلحه رو در پهای 

میشه؟؟؟ کیف ورزشی کریستین در پایین کمد افتاده بود. میلیون دالر تو این جا  5ای بیرون آوردم.   

ورزشی اش تمیز و مرتب  بازش کردم ، توقع داشتم که کلی لباس کثیف داخلش ببینم ولی نه .... کیف

داخل  ش رو بروی زمین ریختم و اونوبود. خانم جونز جدا حواسش به همه چیز هست. محتوای داخل

به عنوان  ک گواهینامه ماشینم روباید کافی باشه. چک کردم که مدرکیف پارچه ای گذاشتم. خب ، این 

دقیقه از زمانی که جک تماس گرفته  31و ساعتم رو چک کردم. داشته باشم کارت شناسایی برای بانک 

 گذشته. حاال باید بدون اینکه سوایر منو ببینه از آسکاال خارج شم. 

مدار بسته که بروی آسانسور تنظیم شده  ز دوربینف سرسرا رفتم، آگاه ابی سر صدا به طرو آروم 

در دفتر کار تیلور باشه.  زسوایر هنوهستم. فکر میکنم که   

محتاط در راهرو رو باز کردم تا جایی که میشد صدای کمی ازش بلند کردم. و پشت سرم آروم بستمش. 

دوربین مدار بسته باالی سرم خارجم. گوشی ام رو از  دید یبه درگاهی در ایستادم از محدوده چسبیده 

سوایر زنگ زدم. به کیفم در آوردم و   

 " خانم گری " 

 " سوایر ، من تو اتاق طبقه باال هستم. میشه بیای و برای آوردن چیزی کمکم کنی؟ " 

گفت :صدام رو پایین نگه داشتم ، میدونم که اون االن در اون طرف راهرو پشت در بسته است.    

 " االن میام خانم " 

متوجه گیج شدنش شدم. من هیچ وقت قبال به اون برای کمک گرفتن زنگ نزده بودم. قلبم تو گلومه ، با 

شدت و سرعت جنون آمیزی میتپه. این نقشه کار میکنه ؟؟؟ گوشی رو قطع کردم و به صدای قدم هاش 

م. یک نفس عمیق و یکنواخت دیگه گرفتم . که از راهرو میگذشت و به سمت طبقه باال میرفت گوش داد

 به این واقعیت طعنه آمیزی که من از خونه ی خودم مثل مجرما دارم فرار میکنم کوتاه فکر کردم. 
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وقتی که سوایر به طبقه باال رسید ، به سمت آسانسور دویدم و دکمه اش رو زدم . درها با صدای پینگ 

وانه وار دکمه طبقه پایین آماده ست. سریعا داخل رفتم و دیبلندی باز شدن که اعالم میکرد آسانسور 

درها آروم بسته شدن و وقتی که این کارو میکردن  ،زدم. بعد از مکثی اعصاب خرد کنپارکینگ رو 

 صدای بلند سوایر رو شنیدم :

 " خانم گری!! " 

ناباور داد زد:  .جوم آورددقیقا قبل از زمانی که درها کامال بسته بشن سوایر رو دیدم که داخل راهرو ه  

 " آنا !!! "

 ولی خیلی دیر کرده بود و از دیدم خارج شد. 

آسانسور نرم به طبقه پایین میرفت . چند دقیقه بیشتر زمان ندارم و میدونم که سوایر سعی میکنه که منو 

. در ماشین رو ام نگاه کردم  8متوقف کنه. زمانی که به سمت ماشین سب میرفتم ، آرزومند به ماشین آر 

 باز کردم ، کیف پارچه ای رو بروی صندلی شاگرد انداختم و سوار ماشین شدم. 

ثانیه  11ماشین رو روشن کردم ، و زمانی که با سرعت به سمت خروجی رفتم تایر ها جیغ کشیدن و 

 زجر آور رو برای باز شدن کامل در خروجی پارکینگ صبر کردم. 

خارج شدم ، سوایر رو کوتاه از آینه بزرگ ماشین زمانی که از آسانسور ن مجرد اینکه درها باال رفتبه 

 چهره که چرخیدم و وارد خیابان چهارم شدم ، وقتی دیدم.  ،شدمی اتی بیرون میاومد و وارد پارکینگخدم

. آزرده بود و به دنبال من میگشتو  زده حیرتاون   

به کریستین و تیلور زنگ میزنه ولی با اون  نفس عمیق حبس شده ام رو رها کردم. میدونم که سوایر

قضیه زمانی که مجبور شدم سرو کله میزنم..... االن زمان ندارم که بهش فکر کنم. سر جام معذب به 

من باید میا  فکر نکن !!!شغلش رو از دست بده.  هخودم پیچیدم. در اعماق قلبم میدونم که سوایر ممکن

میلیون دالر پول بگیرم. به عقب از آینه نگاه کردم ، مضطربانه  5رو نجات بدم. باید به بانک برم و 

منتظر بودم که ردی از ماشین اِس یو وی که از پارکینگ خارج میشه ببینم ولی در حالی که دور میشدم 

 ، هیچ ردی از سوایر نبود. 
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کف زمین و  مدرن و کوچیک بود. صداهای هیس مانند ، اکو شدن اصوات بروی نک بسیار شیک ،با

نقش و نگار های شیشه ای سبز کمرنگ در همه جا دیده میشدن. با قدم های بلند به سمت اطالعات راه 

 افتادم. 

 " میتونم کمکتون کنم خانم ؟ " 

زن جوون پشت میز بهم لبخند سر حال و مصنوعی زد و لحظاتی پشیمون شدم که لباسم رو با شلوار 

 جین عوض کردم. 

غ هنگفتی برداشت کنم " " میخوام که مبل  

ابروش رو مصنوعی تر باال انداخت : ،خانم لبخند مصنوعی  

 " شما در اینجا حساب دارید ؟ " 

 شکست خورد تا حس طعنه و تمسخرش رو پنهون کنه.  توپیدم :

 "  بله . منو شوهرم اینجا حساب های مختلفی داریم. اسمش کریستین گری هست " 

حالت مصنوعی و غیر صمیمی اش به حالت شوک تبدیل شد. چشماش  چشماش خیلی کم گشاد شدن و

یکبار دیگه سرتا پای منو چک کردن ، این سری با مخلوطی از حیرت و ناباوری اینکارو کرد. زمزمه 

 کرد :

 " از این طرف خانم " 

گ سبز کمرن ی فتر مبله ی کوچک و درخشانی با دیوار های بیشتر نقش و نگار شدهو منو به سمت د

 برد. 

شینید " " لطفا ب  
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شه ای که کامپیوتر و تلفن آخرین مدل روش بود اشاره صندلی چرمی مشکی که کنار میز شی به سمت

 کرد. شیرین پرسید :

 " شما چقدر میخوایید از حساب برداشت کنید ؟ " 

میلیون دالر "5"   

انگار که من هر روز چنین مبلغی رو درخواست میکنم. رنگش پرید : ،ه بودمرمستقیم تو چشماش خی  

 " که اینطور . میرم به مدیر اطالع بدم . اوه لطفا منو ببخشید که میپرسم ، شما کارت شناسایی دارید ؟ " 

 " دارم. ولی دوست دارم که با مدیر صحبت کنم " 

 " البته، خام گری " 

فتم و موجی از حالت تهوع زمانی که اسلحه در پشت کمر شلوارم سریعا بیرون رفت. تو صندلی فرو ر

نفس عمیق پاک کننده ای االن نه. االن نمیشه که حالم بد بشه. به سمتم خیز برداشت.  ،بهم فشار آورد

بود.  2:25ساعتم رو چک کردم . و موج عظیم فروکش کرد. مضطرب  گرفتم  

کمی ریخته بود ولی کت شلوار شیک و گرون قیمت سیاه یه مرد میانسال وارد اتاق شد. موهاش در جلو 

 مایل به قهوه ای با کروات ست شده باهاش تنش بود. دستش رو به سمتم دراز کرد . لبخند زد :

 " خانم گری. من تروی ویلن هستم "

 با هم دست دادیم و در پشت میز در مقابلم نشست. 

برداشت کنین " شما میخواین مقدار زیادی پول  " همکارم بهم گفت که  

میلیون دالر " 5" درسته.   

نش چرخید و چند تا دکمه و عدد زد. دربه سمت کامپیوتر براق و م  

 " ما معموال برای مبالغ هنگفت  به پیش آگهی نیاز داریم " 

مغرورانه گفت : ،یا لبخند اطمینان بخش و پر افاده امکث کرد ، و ب  

انه ، با این وجود ، ما برای کل منطقه شمال غربی در حساب های پس اندازمون پول داریم " " خوشبحت  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 734  
 

 خدایا ، داره سعی میکنه منو تحت تاثیر قرار بده ؟؟ 

" آقای ویلن ، من عجله دارم. چه کاری الزمه انجام بدم ؟ من مدرک شناسایی گواهینامه ام رو دارم و 

. فقط یه چک بنویسم ؟ " همینطور دسته چک حساب مشترکمون  

 از نقش پر افاده ی سرخوشانه اش به یک بانکدار جدی تبدیل شد:

 " یکی یکی خانم گری. میتونم مدرک شناسایی شما رو ببینم؟ "

 " بفرمایید "

مه ام رو بهش دادم. گواهینا  

 " خانم گری... این نوشته آناستازیا استیل " 

 اوه لعنتی.... 

 " اوه .... بله. اممم " 

 " به آقای گری زنگ میزنم " 

 " اوه نه ، الزم نیست " 

گفتم:لعنتی !!   

 " باید حتما یه چیزی با اسم بعد از ازدواجم داشته باشم " 

عکس  سریعا کیفم رو گشتم. چی دارم که اسمم روش باشه؟؟ کیف پولم رو در آوردم ، بازش کردم و

کارت  نمیتونم اینو بهش نشون بدم !. دیدم تخت در کابین فیر لیدی هستیمکه تو  کریستین و خودم رو

 اعتباری امکس مشکی ام رو در آوردم :

 " بفرمایید " 

 ویلن خوند :

 " خانم آناستازیا گری . بله این خوبه " 

 اخم کرد . ادامه داد :
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 " این خیلی غیر معمول و غیر استاندارد هست خانم گری "

شما اصال همکاری مناسبی رو انجام نمیده ؟؟ "  من به همسرم اطالع بدم که بانک که" دوست دارید   

شونه هام رو صاف و محکم کرده بودم و نگاه خیره ام تماما زننده و خطرناک بهش معطوف بود. مکث 

کرد. گفت:تی فکر کنم منو دوباره ارزیابی کرد ، لحظا  

 " نیازه که چک بنویسید خانم گری " 

 " البته . این حساب؟ " 

 دسته چک رو نشونش دادم ، سعی میکردم که قلب تپنده ام رو آروم کنم. 

" همین خوبه. همینطور نیازه که یه سری برگه های اداری دیگه ای رو هم پر کنید. چند لحظه منو 

 ببخشید ؟ " 

رفت. دوباره نفس حبس شده ام  سرم رو مثبت تکون دادم و اونم بلند شد و با قدم های بلند از دفتر بیرون

رو رها کردم. هیچ ایده ای نداشتم که این اینقدر میتونه سخت باشه. ناشیانه دسته چک رو باز کردم و 

خودکاری از داخل کیفم بیرون آوردم. پول نقد بگیرم ؟؟ هیچ ایده ای ندارم. با انگشتای لرزون نوشتم  : 

$ 5,000,000میلیون دالر، 5  

رو انجام میدم. میا ، میا ، به میا فکر کن. نمیتونم به هیچکی بگم.  یمیدوارم که کار درستاوه خدایا ، ا  

 کلمات زننده و سرد جک به ذهنم خطور کرد :

 " به هیچکی چیزی نگو وگرنه اول حسابش رو میرسم و بعد میکشمش "

 آقای ویلن با صورتی رنگ پریده و ترسو برگشت . زیر لب گفت :

 " خانم گری؟ همسرتون میخوان که باهاتون صحبت کنن " 

نه .  چی؟؟و به تلفن که بروی میز شیشه ای بین ما بود اشاره کرد.   

 " پشت خط هستن. فقط دکمه رو فشار بدید . من بیرون منتظر میمونم " 
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اونقدر ادب و نزاکت داشت که شرمنده دیده بشه. بندیکت آرنولد1 اصال به پای ویلن نمیرسه. بهش با 

 ترشرویی نگاه میکردم . زمانی که از دفتر خارج میشد، دوباره احساس کردم که خون از صورتم رفت. 

یه  لعنتی ! لعنتی ! لعنتی ! چی به کریستین بگم ؟؟؟ اون میفهمه. اون مداخله میکنه. اون برای خواهرش

گوشی رو در مقابل گوشم قرار دادم دست دراز میکردم میلرزیدن.  خطره. دستام زمانی که به سمت تلفن

 ، سعی میکردم که نفس های مرتعش و لرزونم رو آروم کنم و دکمه خط یک رو زدم. 

 زیر لب گفتم :

 " سالم " 

م کنم. کردم که اعصابم رو آرومیبیهوده تالش   

 " داری ترکم میکنی؟ " 

چی؟؟؟کلمات کریستین بی نفس و در عذاب بیان شدن.   

" نه!  "    

بکنه ؟؟ بخاطر پول؟؟ اون میتونه این فکرو ، چطور وه نه ، اوه نه ، اوه نه آینه صدای اون بود. ا صدام

تنها  ش افشا کننده ای متوجه شدم کهو در لحظات موحاونم به خاطر پول؟؟؟ ،  فکر میکنه که دارم میرم

نجات بدم..... اینه که  راهی که میتونم کریستین رو دور نگه دارم ، از آسیب دور باشه ، و خواهرش رو

 دروغ بگم. 

 زمزمه کردم :

 " آره " 

 دردی سوزان درون بدنم تیر کشید ، اشک در چشمام جوونه زد. نفسش منقطع شد ، تقریبا هق زد :

 " آنا ، من .... "

 ساکت شد. 

                                                             
بندیکت آرنولد ژنرالی در طول جنگ انقالبی آمریکا بود کسی که در ارتش برای قاره آمریکا جنگید ولی بعد به ارتش بریتانیا پیوست. آنا ویلن  1

 رو مثل این شخصیت، فردی ترسو که حزب خودشو عوض میکنه و به طرف جبهه مقابل که قوی تره پناه میبره تعبیر کرده.
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دستم رو زمانی که سعی کردم احساسات آشوبم رو کنترل کنم جلوی دهنم گرفتم. نه !!   

 " کریستین خواهش میکنم ، نکن " 

 اشکام رو پس زدم. گفت :

 " داری میری؟ " 

 " آره " 

 " ولی چرا پول؟؟ همیشه به خاطر پول بوده ؟؟ " 

ک بروی صورتم روان شد. زمزمه کردم :اش غیر قابل شنیدن بود.  نه!! اش صدای عذاب کشیده  

 " نه " 

میلیون دالر کافیه ؟ "  5"   

، بس کن !! اوه خواهش میکنم  

 " آره " 

 " و بچه ؟ " 

دستم از روی دهنم بروی شکمم رفت . زیر لب گفتم :چی؟؟ صداش انعکاسی از بی نفسی بود .  

 " از بچه مراقبت میکنم " 

 بلیپ کوچولوی من .... بلیپ کوچولوی ما. 

 " این چیزیه که میخوای؟ " 

 نه !!

 " آره " 

 تیز نفس گرفت . هیس وار گفت :

بگیر " " همشو   
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 هق زدم :

ت. برای خانواده ات. خواهش میکنم ، نکن " " کریستین. این برای تو هس  

 " همشو بگیر آناستازیا " 

 " کریستین.... " 

و تقریبا فرو ریختم. نزدیک بود بهش بگم.... در مورد جک ، در مورد میا ، در مورد خرید حق آزادی. 

التماسش میکردم. گفت : ساکت خواهش میکنم ، فقط بهم اعتماد کن !   

 " من همیشه عاشقت میمونم " 

 صداش خش دار بود . گوشی رو قطع کرد. 

 " کریستین ! نه ..... منم عاشقتم " 

خودمون رو در این چند روز اخیر در اون قرار دادیم دیگه بی معنی  ،و موقعیت گندی که ما خودمون

شده بود. من بهش قول داده بودم که هیچ وقت ترکش نمیکنم. من ترکش نمیکنم. من خواهرش رو دارم 

 نجات میدم. بروی صندلی ولو شدم...، و با شدت در دستام شروع به اشک ریختن کردم. 

 ن، اگر چه که از حضورش قدردا مزاحمت ایجاد شد. ویلن داخل اومدام توسط تقه ای آروم به در بر

با  تو حروم زاده بهش زنگ زدی!! نشدم. به هر جایی غیر از من نگاه میکرد. خجالت زده ست.  

 خیرگی و خصومت نگاهش میکردم.  گفت :

رو به پول تبدیل " شما اختیار تام دارید خانم گری. آقای گری موافقت کردن که مقداری از اموالشون 

 کنن. گفتن که شما میتونید هرچقدر که نیاز دارید داشته باشید " 

 از بین دندون های بهم قفل شده گفتم :

میلیون دالر میخوام "  5" من فقط   

 " بله خانم. حالتون خوبه ؟ " 

 توپیدم :

 " به نظر خوب میرسم ؟؟ " 
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 " متاسفم خانم. آب میخواین ؟ " 

ثبت تکون دادم . من االن شوهرم رو ترک کردم. خب ، کریستین فکر میکنه که من عبوسانه سرم رو م

چون خودت بهش گفتی. این کارو کردم.  ذهن ناخودآگاهم لباشو بهم فشرد :   

" میگم همکارم زمانی که پول رو مهیا میکنیم براتون بیاره. فقط اگر میشه اینجا رو امضا کنین خانم ... 

سید و اونم امضا کنید " و چک رو هم نقد بنوی  

ت نقطه چین چک ، و به دنبالش فرم رو مسذاشت. با خطی خرچنگ قورباغه در قفرمی رو بروی میز گ

. ن، کمی برگه رو خیس کرد نیخت.اشکام بروی میز فرو میرآناستازیا گری امضا کردم.   

م " به اونا رسیدگی میکنم خانم. نیم ساعت زمان میبره تا پول رو آماده کنی"   

سریعا ساعتم رو چک کردم. جک گفت دو ساعت..... این مارو به دو ساعت میرسونه. به سمت ویلن 

ین از اتاق بیرون رفت ، منو با بدبختی و فالکتم تنها تکون دادم ، و اونم پاورچین پاورچسرم رو پایین 

 گذاشت. 

مصنوعی با تنگی آب و لیوان وارد  خانم لبخند ،نمیدونم....، چند لحظه ، چند دقیقه ، چند ساعت .... 

کرد گفت :میاتاق شد. نرم در حالی که لیوان رو بروی میز گذاشت و پرش   

 " خانم گری" 

 " ممنونم " 

خارج شد ، منو با افکار آشفته و ترسیده ام تنها گذاشت. من از اتاق لیوان رو برداشتم و قدر دان نوشیدم. 

میکنم.... اگر که خیلی دیر نباشه. حداقل االن از خطر دوره. اوضاع رو با کریستین یک جوری درستش 

االن باید بروی میا متمرکز باشم. اگر جک دروغ گفته باشه چی؟ اگر میا رو نداشته باشه؟؟ قطعا باید به 

 پلیس زنگ بزنم. 

 " به هیچکس چیزی نگو وگرنه اول حسابش رو میرسم و بعد میکشمش " 

ه دادم. حضور اطمینان بخش هفت تیر لیال رو در کمر شلوارم حس کردم ، نمیتونم. به پشتی صندلی تکی

وی من اسلحه کشیده بود قدردان به پشتم فرو میرفت. کی فکرشو میکرد که من روزی از اینکه لیال بر

م؟ اوه ری، خیلی خوشحالم که تو بهم شلیک کردن رو آموزش دادی . باش  
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نفسم قطع شد. اون منتظره که من امشب به دیدنش برم. شاید من به سادگی بتونم پول رو به جک  ی !!ر

خیلی مزخرف و مضحکه!فکر اوه این میتونه زمانی که میا رو به خونه میبرم فرار کنه. اون بدم و   

؟ میخواد بلک بریم لرزید ، آهنگ عشق تو پادشاهه اتاق رو پر کرد. اوه نه ! کریستین چی میخواد؟؟

 چاقو رو تو زخم من بپیچونه ؟؟؟ 

 " همیشه فقط بخاطر پول بوده ؟؟ " 

 یتاوه کریستین..... چطور تونستی این فکرو بکنی؟؟ عصبانیت به درونم هجوم آورد. آره ، عصبان

 کمک میکنه. تماسش رو به پیام صوتی انتقال دادم. بعدا با شوهرم سرو کله میزنم. 

ویلن بود : ه شد.تقه ای به در زد  

 " خانم گری ، پول آماده ست " 

 " ممنونم "

 ایستادم ، و لحظاتی اتاق دور سرم چرخید. پشتی صندلی رو گرفتم.  

 " خانم گری ، حالتون خوبه؟ " 

بهش انداختم. دوباره یک نفس عمیق آرام بخش  -بکش عقب مرتیکه-سرم رو مثبت تکون دادم و نگاه 

لبه های سوئیشرت کاله دارم رو باید این کارو بکنم. باید میا رو نجات بدم.  باید این کارو بکنم.گرفتم. 

کرد و در رو برام باز نگه پایین کشیدم هفت تیر نمایان شده در پشتم رو پنهون کردم. آقای ویلن اخم 

خودم رو به سمت جلو سوق دادم و با پاهای لرزون راه افتادم.  داشت.  

گره خورد و  مایستاده بود، اطراف رو اسکن میکرد. لعنتی !! نگاهمون به ورودی بانک سوایر بیرون درِ 

بهم اخم کرد و واکنشم رو زیر نظر گرفت. اوه ، اون عصبانیه. انگشت اشاره ام رو براش به نشونه ای 

 !گوشی تلفنش رو جواب داد . لعنتی باال گرفتم. سرش رو پایین تکون داد و -یک دقیقه دیگه میام پیشت -

میبندم کریستینه! سریعا چرخیدم ، تقریبا با ویلن که پشت سرم بود برخورد کردم و با سرعت  شرط

 دوباره وارد اتاق شدم. 

 " خانم گری " 

 ویلن وقتی که به دنبالم به اتاق برگشت گیج شده دیده میشد. 
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 سوایر میتونه تموم نقشه های منو خراب کنه. به ویلن به سمت باال زل زدم. 

ون بیرونه که نمیخوام ببینمش. کسی تعقیبم میکنه " " یکی ا  

ویلن گشاد شدن : چشمای  

 " میخواین به پلیس زنگ بزنم ؟ " 

 " نه !! " 

بود. جک االناست که زنگ بزنه .  3:15گندش بزنن نه !! چی کار کنم ؟ به ساعتم نگاه کردم . تقریبا 

ویلن با نوامیدی و حیرت رو به افزایشی بهم نگاه میکرد. باید قطعا فکر کنه که فکر کن آنا ، فکر کن ! 

تو دیوونه ای.  من دیوونه ام. ذهن ناخودآگاهم بهم توپید :   

 " نیاز دارم که تلفن کنم. میشه لطفا تنهام بزارید؟ " 

 ویلن جواب داد :

 " حتما "

رو بست به گوشی میا با انگشتای لرزون زنگ  د که اتاق رو ترک کنه. وقتی که درفکر کنم خوشحال ش

 زدم. جک تمسخر آمیز جواب داد :

 " خب ، اگر که چک و حواله ی من نیست ، ... "

برای مزخرفاتش ندارم.  یاالن وقت  

 " من یه مشکلی دارم " 

 " میدونم. مامور امنیتیت تو رو تا بانک تعقیب کرده " 

 چی؟! چطور میدونه ؟! 

یه ماشین منتظرت هست. ماشین داج مشکی اِس یو وی . الص بشی. در پشت بانک ید از شرش خ" با

 سه دقیقه زمان داری تا بهش برسی "

 ماشین داج !
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 " ممکنه بیشتر از سه دقیقه بشه " 

 یکبار دیگه قلبم به دهنم پرید . 

" تو یه پول پرست جنده ی باهوشی گری. راهش رو پیدا میکنی. و تلفنت رو زمانی که به ماشین رسیدی 

 دور میندازی. فهمیدی هرزه؟؟ " 

"  " آره  

 توپید :

 " بگو ! "

 " فهمیدم " 

 گوشی رو قطع کرد. لعنتی! در رو باز کردم و ویلن رو صبورانه پشت در منتظر دیدم. 

" آقای ویلن ، من نیاز دارم که کیف حاوی پول رو تا ماشین برام حمل کنین. بیرون پارک شده ، پشت 

 بانک . شما در خروجی پشتی دارید؟ " 

 اخم کرد :

 " بله داریم. برای کارکنان " 

  جلوگیری کنم " ممزاحم ناخوشایند بیرونبرخورد با " میتونیم از اون سمت بریم؟ میتونم اینجوری از 

هر جور دوست دارید خانم گری . دو نفر متصدی بانک رو دارم تا کمکتون کنن و دو نفر مامور  "

 امنیتی تا حمایتتون کنن. دنبالم بیاید " 

 " من یک خواهش دیگه ام داشتم " 

 " در خدمتم خانم گری " 
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م. شیشه های ماشین افتادییم ، به سمت ماشین داج راه دو دقیقه بعد ، من و همراهانم وارد خیابون شد

. وقتی که نزدیک شدیم در راننده باز شد و زنی با تونم بگم که چه کسی پشت فرمونهدودی بودن و نمی

لباس مشکی و کاله سایه بان دار مشکی که پایین کشیده شده بود و صورتش رو مخفی میکرد موقرانه از 

 ماشین پیاده شد. 

پول  و باز کرد. دو تا متصدی جوون بانکتاد و در صندوق عقب ربه سمت عقب ماشین راه افالیزابت !!

 سنگین بسته بندی شده رو تا پشت ماشین حمل کردن. 

 " خانم گری "

ر ما دوستیم خونسرد بهم لبخند زد . اگناالیزابت جوری که   

 " الیزابت " 

 خوشامد گوییم سرد و منجمد بود :

 " خوبه که خارج از محل کار میبینمت " 

ی ویلن گلوش رو صاف کرد . گفت :آقا  

 " خب ، بعد از ظهر جالبی بود خانم گری " 

و من مجبور شدم که مالحظات اجتماعی مودبانه رو بکنم و باهاش دست دادم و ازش زمانی که ذهنم 

 منگ و گیج بود تشکر کردم. 

برگشتن و منو با  ه ؟؟ ویلن و گروهش به داخل بانکیعنی چی؟؟ چرا با جک همکاری میکنالیزابت !؟ 

کسی که در آدم ربایی ، اخاذی و احتماال کلی جرایم دیگه دست داره تنها  ،مسئول منابع انسانی اِس آی پی

 گذاشتن . چرا؟؟؟ 

رو باز کرد و منو داخلش فرستاد. پرسید : نالیزابت در عقب ماشی  

 " گوشی تلفنت خانم گری؟ "
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دادم و اونم اون رو داخل سطل آشغال نزدیک اونجا انداخت. منو محتاطانه نگاه میکرد. بهش گوشی رو 

 از خود راضی گفت :

اهشون رو گم کنن " ر" این باعث میشه سگهای ردیاب   

این زن کیه؟؟ الیزابت در رو محکم بست و سوار ماشین شد. آشفته زمانی که وارد ترافیک شهر شد و به 

یر دیده نمیشد. سمت شرق حرکت کرد، پشت سرم رو نگاه کردم . سوا  

 " الیزابت تو پول رو داری. به جک زنگ بزن. بگو بزاره میا بره " 

 " فکر میکنم که خودش میخواد شخصا ازت تشکر کنه " 

لعنتی ! تو آینه جلو ماشین سنگی و سخت بهش خیره شدم. رنگش پرید و آشفتگی و اخم صورت زیباش 

 رو خدشه دار کرد.

بت؟؟ فکر میکردم که از جک خوشت نمیاد " " چرا این کارو میکنی الیزا  

 دوباره کوتاه تو آینه نگام کرد و من دردی گذرا در چشماش دیدم :

 " آنا ، اگر دهنت رو ببندی به مشکلی نمیخوریم " 

تونی این کارو بکنی. این خیلی اشتباهه " ی" ولی تو نم  

 گفت :

 " ساکت " 

 ولی ناراحتی اش رو حس کردم.  پرسیدم :

زی ازت داره که میتونه کنترلت کنه ؟ " " چی  

نگاهش تیز بهم خورد و محکم بروی ترمز زد ، به سمت جلو پرت شدم و صورتم به پشتی صندلی جلو 

 برخورد کرد.  با خشم گفت :

 " گفتم ساکت. و پیشنهاد میکنم که کمربندت رو ببندی " 
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ر وحشتناکه که اونو مجبور کرده که این و متوجه شدم که واقعا جک یه چیزی داره. یه چیزی که اونقد

کارو براش بکنه. با خودم فکر کردم که چی میتونه باشه. دزدی از کمپانی؟ یه چیزی از زندگی 

شخصی؟ یه چیزی مربوط به مسائل جنسی؟ از فکرش لرزیدم. کریستین گفته بود که هیچ کدوم از منشی 

این دلیلی بود که جک هم همین قصه وجود داشته. های سابق جک حرفی نمیزدن. شاید برای تموم اونها 

زرداب در گلوم از این حقیقت و افشا سازی باال اومد. میخواست من رو هم بکنه !   

الیزابت از مرکز شهر سیاتل دور میشد و به طرف تپه ها به سمت شرق میرفت. از مناطق مسکونی 

..یابان جنوبی آروینگ .خ میگذشتیم . یکی از تابلو های خیابون رو شکار کردم :   

وارد یک خیابون خلوت که در یک طرفش زمین بازی داغون شده ی بچه ها قرار داشت و در طرف 

چرخید.  ،دیگه پارکینگ بتونی که در دو طرف توسط خونه های آجری متروکه و خالی احاطه شده بود

ایستاد. به سمت من چرخید .  انتها در مقابل یکی از خونه های آجریدر الیزابت وارد پارکینگ شد و 

 زیر لب گفت :

 " وقت نمایشه " 

پوست سرم سوخت. زمزمه وار جواب دادم : ،تیر کشید مزمانی که ترس و آندرنالین درون  

 " مجبور نیستی اینکارو بکنی" 

ماشین پیاده شد. دهنش به خط صاف محکمی تبدیل و از   

خواهش میکنم حالش خوب باشه، سریعا دعا گونه با خودم گفتم :  این برای میاست. این برای میاست. 

 خواهش میکنم حالش خوب باشه.

 الیزابت توپید :

 " پیاده شو " 

 در عقب رو باز کرد. 

بودم که اصال میتونم بیاستم یا نه. باد سرد و  شدم پاهام به شدت میلرزیدن در عجبیاده لعنتی . وقتی که پ

رو به همراه عطر گچ با خودش حمل میکرد ، بوی خاک و گرد غبار از خونه عطر پاییز در راه  یخنک

میرسید.  مهای متروک شده به مشام  
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 " خب ، اینجارو ببین " 

جک از یکی از ورودی های کوچیک از ساختمون سمت چپ خارج شد . موهاش کوتاه شده بود . 

به سمت من قدم زنان اومد ، وار؟؟ کت شلو کت شلوار تنش بود.  شواره اش رو از گوشش در آوردهگو

 حس تنفر و تکبر در اون کامال نمایان بود. ضربان قلبم باال رفت . لکنت وار گفتم :

 " میا کجاست ؟ " 

 دهنم خیلی خشکه برای همین به سختی میتونم حرف بزنم.  نیشخند زد :

کی هرزه "ی" یکی   

اری اش رو بچشم. روبروم قرار گرفت . تقریبا میتونستم حس تحقیر و بیز  

 " پول؟ " 

ال چک کردن پول داخل کیف بود . حیرت زده گفت :الیزابت در ح  

 " کلی پول اینجاست " 

 زیب هر کدوم رو باز و بسته میکرد. 

 " و تلفنش؟ " 

 " تو سطل آشغال " 

 جک غرش وار گفت :

 " خوبه " 

و خونسردانه اش منو  ی وحشیانهو یکدفعه از ناکجا آباد با پشت دستش محکم به صورتم زد. ضربه 

و سرم با ضربه محکمی به زمین بتونی برخورد کرد. درد در سرم پیچید، چشمام پر از  پخش زمین

افسارگسیخته ای  و زمانی که شوک اصابت ضربه تشدید میشد ، دیدم تار شد ، زجر و دردِ شدن اشک 

 در جمجمه سرم نبض میزد. 

 جک کارش رو با لگد بلیپ کوچولو.جیغ کوتاهی از درد و شوکی که تجربه کردم کشیدم. اوه نه .... 

ه به دنده هام ادامه داد ، و هوا از ریه هام با فشار ضربه ی وارد شده خارج شد. نمحکم و بدخواها
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نفس ارزشمند تقال چشمام رو محکم بستم ، سعی میکردم که با درد و حالت تهوعم مقابله کنم ، برای یک 

بلیپ کوچولو ، بلیپ کوچولو ، اوه بلیپ کوچولوی من...میکردم .   

 جک داد زد :

 " این برای اِس آی پی آشغال هرزه ! " 

نه. نه. نه. پاهام رو باال کشیدم ، گوله شده خودم رو نگه داشتم و منتظر ضربه بعدی بودم.   

 الیزابت گوشخراش داد زد :

روز !!  "  نه تو روشنایی آشکارِ  ،حض رضای خدا" جک ! اینجا نه ! م  

 جک مکث کرد . با حس انتقام جویی به الیزابت گفت :

 " اون هرزه الیقشه! " 

ی ارزشمندی زمان داد تا اسلحه رو از کمر شلوار جینم بیرون بکشم . لرزون به سمتش هدف و بهم ثانیه 

گرفتم ، ماشه رو کشیدم و شلیک کردم. گلوله باالی زانوی جک برخورد کرد و اون در مقابلم بروی 

ود. نعره ن گرفته بداد کشید ، باالی زانوش رو با انگشتاش که توسط خون قرمز میشدزمین افتاد ، با درد 

 زد :

 " لعنتی !!" 

به سمت الیزابت نگاه کردم و دیدم که وحشت زده بهم خیره ست ، دستاش رو باالی سرش باال برد . 

اون در انتهای تونل قرار داره ، تاریکی اونو داره  لعنتی .... نزدیکه .  تاریکیتصویرش کدر شد..... 

و صدا و آشوبی بلند شد . صدای گوشخراش  ر ، سرله ای دوفاصدر بر میگیره. منو در بر میگیره. در 

ماشین ها ..... ترمز گرفتن..... درها ..... داد و بیداد...... دویدن..... صدای قدم ها. اسلحه از دستم 

 افتاد. 

 " آنا !!  " 

میا رو نجات بدید. . میا....  هصدای کریستینه...... صدای کریستینه..... صدای زجر کشیده ی کریستین  

"آنا !!! "   
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 تاریکی...... آرامش. 
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«فصل بیست و سوم »   

 

 

 

فقط درد وجود داره. سرم ، قفسه سینه ام.... یه درد سوزان. پهلو هام ، بازوهام . درد. درد و کلمات 

ای ی نتونستم چشمام رو باز کنم. صداهول ،ردماگر چه که سعی کمن کجام ؟؟ هیس مانند و نامفهوم. 

 زمزمه وار مفهوم تر شدن .... آتش و نوری در تاریکی بودن. 

جمجمه سرش کمی ترک برداشته ولی عالئم  " دنده هاش دچار کوفتگی و کبودی شدن آقای گری و

اش ثابت و قویه "ی حیات  

چرا هنوز بیهوشه؟ " "   

ولی مغزش به صورت نرمال فعاله و دچار هیچ گونه ورم  خورده" آقای گری اون صدمه جدی به سرش 

 مغزی نشده. وقتی که آماده باشه بهوش میاد. فقط بهش زمان بدین " 

 " و بچه ؟ " 

 کلماتش بی نفس و مشوش بیان شدن. 

 " بچه خوبه آقای گری "

 " اوه خدا رو شکر" 

 کلماتش نیایش گونه بودن.... مثل دعا. 

" " اوه خدا رو شکر  

البته . بلیپ کوچولوی من. تالش  بلیپ کوچولو.اون برای بچه نگرانه.... بچه ؟؟ .....  اوه خدای من.

شد. نبیهوده ای کردم تا دستم رو بروی شکمم ببرم. هیچ تکونی نخورد ، هیچ پاسخی داده   

 " و بچه؟؟؟.............. اوه خدا رو شکر "
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 بلیپ کوچولو در امانه. 

....... اوه خدا رو شکر " " و بچه؟؟؟....  

 اون به بچه اهمیت میده.

 " و بچه؟؟؟........... اوه خدا رو شکر " 

اون بچه رو میخواد. اوه خدا رو شکر. ریلکش شدم و ناهشیاری یکبار دیگه منو در بر گرفت ، منو از 

 درد دور کرد.

 

 

 

ن نمیخوره. چشمام و دهنم چیزی تکو، سر ، پلک چشم ها ، هیچ همه چی سنگین و دردناکه. دست و پاها

که  ساکت و دردمند تنها گذاشتن. زمانیعالقه ای برای باز شدن ندارن. منو نابینا ،  ،مصمم بسته موندن

از حالت ابر گرفته و مبهم به سطح اومدم ، هشیاری مثل افسونگری وسوسه آمیز دورم چرخ میزد. 

 صداها مفهوم تر شدن :

 " من تنهاش نمیزارم " 

زجر ی تقال و سخت و یک زمزمه  از م که بیدار بشم ... صداش پراون اینجاست. میخواکریستین ! 

ده ست. یکش  

 " کریستین تو بهتره بخوابی" 

 " نه ، بابا. میخوام زمانی که بیدار میشه پیشش باشم " 

داد براش انجام " من پیشش میشینم. این حداقل کاری هست که میتونم بعد از اینکه اون دختر منو نجات 

 بدم " 

 میا!

" میا چطوره ؟ "    
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رسیده و عصبانیه. چند ساعت طول میکشه که ماده بیهوشی و آرام بخش هیپنول از " گیج و بیحاله.... ت

 بدنش خارج بشه " 

 " خدایا " 

ی " میدونم. فوق العاده احساس حماقت میکنم که امنیت و حراست اونو کم کردم. تو بهم اخطار داده بود

 ولی میا خیلی لجبازه. اگر آنا نبود .... "

" ما فکر میکردیم که جک دیگه کنار گذاشته شده . و زن احمق دیوونه ی من...... چرا اصال بهم هیچی 

 نگفت ؟؟ " 

 صداش پر از درد و تشویش بود. 

  " کریستین آروم باش. آنا یه زن جوون فوق العاده ست. و به طرز خارق العاده ای شجاعه "

"    !لجباز و احمق " شجاع ، سر سخت ،  

 صدای کریستین شکست.  کریک زیر لب گفت :

 3" هی ، بهش اینقدر سخت نگیر، یا به خودت ، پسرم.... بهتره پیش مامانت برگردم. ساعت بعد از 

 نیمه شبه کریستین. تو واقعا بهتره که سعی کنی بخوابی "

 ابر ناهشیاری نزدیک شد. 

 

 

 

ری باال کشیده شد ولی هیچ حسی از زمان نداشتم. ابر ناهشیا  

" اگر تو این دختر رو روی پات نندازی و ادبش نکنی من خودم قطعا اینکارو میکنم. اون با خودش چی 

 فکر کرده ؟؟؟ " 

 " بهم اعتماد کن ری. احتمال داره این کارو انجام بدم " 
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ولی مارپیچ وار به درون فراموشی و ناهشیاری فرو  .بابا ! اون اینجاست . با ابر جنگیدم.....جنگیدم....

نه .... رفتم .   

 

 

 

 " کاراگاه همین طوری که میبینید زن من در موقعیتی نیست که بتونه به سواالت شما پاسخی بده " 

 کریستین عصبانیه. 

آقای گری " سختیه سر جوونِ  " اون زنِ   

 " آرزو میکنم که اون آشغال رو میکشت " 

 " خب انجام اون کار برای من کارهای اداری بیشتری رو درست میکرد آقای گری.... " 

" خانم مورگان مثل بلبل داره برای پلیس اعتراف میکنه . جک واقعا یه عوضی حروم زاده ی به تمام 

 معناست. اون بدخواهی و کینه ورزی جدی نسبت به پدرتون و شما داره .... " 

نه !! احاطه کرد ، و پایین کشیده شدم ... پایین تر. ابر یکبار دیگه منو   

 

 

 

 " منظورت چیه که صحبت نمیکردی؟ "

جانانه و بی عالقه و بی  . به نظر عصبانی میاد. سعی کردم که سرم رو تکون بدم ولی با سکوتِ گریسه

بدنم روبرو شدم.  لحا  

 " چی کار کردی؟ " 

 " مامان.... " 
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دی؟ " " کریستین !  تو چی کار کر  

 " من خیلی عصبانی بودم  " 

 تقریبا به حالت ناله و هق هق گفت..... نه. 

 " هی..... "

 دنیا فرو افتاد و کدر شد و من گم شدم. 

 

 

 

 

 صداهای نامفهومی رو شنیدم. 

کردی " عطق " تو به من گفتی که تمام ارتباطتت رو باهاش  

 گریس صحبت میکرد . صداش آروم و سرزنش آمیز بود. 

 " میدونم " 

 کریستین به نظر تسلیم شده میومد :

باالخره برای من دور نمای واضح و روشنی رو ایجاد کرد. میدونی.... در مورد زن " ولی دیدن اون 

 بچه. برای اولین بار احساس کردم .... کاری که ما میکردیم ..... اشتباه بوده " 

این کارو باهات میکنن. باعث میشن که به دنیا با بینش با تو کرده عزیزم.... بچه ها  اون زن " کاری که 

 و درک متفاوتی نگاه کنی " 

 کریستین زمزمه کرد :

 " اون باالخره پیام رو گرفت و متوجه شد.... و منم همینطور..... من به آنا صدمه زدم "
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متاسفی. و واقعا " ما همیشه به کسانی که دوستشون داریم آسیب میرسونیم عزیزم. تو باید بهش بگی که 

 باشی و بهش زمان بدی " 

 " اون گفت که داره منو ترک میکنه " 

 نه . نه . نه ! 

 " حرفش رو باور کردی؟ " 

 " اولش آره " 

" عزیزم . تو همیشه بدترین چیز رو در مورد آدما باور میکنی ، شامل خودت هم میشه. همیشه اینطور 

 بودی. آنا تو رو خیلی دوست داره و کامال مشخصه که تو هم دوسش داری " 

 " اون از دستم عصبانی بود " 

تونه از دست کسانی که " مطمئنم که بوده. منم االن خیلی از دستت عصبانی ام. فکر میکنم که آدم می

 واقعا دوستشون داره خیلی عصبانی بشه " 

قدر منو دوست داره .... نمونه بارها و بارها بهم نشون داده که چ" من بهش فکر کردم و اون همیشه 

 بارزش به خطر انداختن جون خودشه " 

 " آره اون دوستت داره عزیزم "

 " مامان چرا بهوش نمیاد ؟ " 

: ، ادامه دادستصداش شککریستین   

 " من تقریبا از دستش دادم " 

گریه ی خفه ای به گوشم رسید. نه ....  کریستین !   

نه.....اوه..... تاریکی نزدیکه.   
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آغوشم بگیرم.... "  رد تا اجازه بدی اینطوری تو رو توسال زمان ب 24"   

 " میدونم مامان..... خوشحالم که صحبت کردیم "

همیشه اینجام. باورم نمیشه که دارم مادر بزرگ میشم " " منم عزیزم . من   

 مادر بزرگ! 

 فراموشی و ناهشیاری شیرین فراخونده شد. 

 

 

 

 

کشیده میشد. زمانی که انگشتام رو میفشرد،  پشت دستم هممم. ته ریش نرمش به  

" اوه عزیزم. خواهش میکنم پیشم برگرد. من متاسفم . برای همه چیز متاسفم. فقط بیدار شو. دلم برات 

 تنگ شده . من دوستت دارم.... " 

ولی بدنم نافرمانی کرد و یکبار دیگه به خواب فرو رفتم. سعی میکنم. سعی میکنم. میخوام ببینمش.   

 

 

 

 

م. اتاق تمیز و استریل بیمارستانتم. چشمام رو باز کردم . در فشار و نیاز شدیدی به دستشویی کردن داش

به جز چراغ خواب بغل دستم که روشنه و همه چی ساکته. سر و قفسه سینه ام درد میکنه  ،هوا تاریکه
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ولی بیشتر از اون مثانه ام رو به انفجاره. نیاز دارم دستشویی کنم. دستام رو چک کردم . دست راستم 

زن سرم در آرنج دست راستم شدم. چشمام رو سریعا بستم . سرم رو چرخوندم.... خوبه و متوجه سو

ار من و تکیه داده به ره چشمام رو باز کردم. کریستین کنخوشحال شدم که به درخواستم پاسخ داد.... دوبا

 م رو دراز کردم ، یکبار دیگهخوابیده بود. دست ،تخت و سری که بروی ساعد دستهاش گذاشته شده بود

دان شدم که بدنم پاسخ داد و انگشتام رو داخل موهای نرمش کشیدم. قدر  

یکه خورده و هول زده بیدار شد ، سرش رو اینقدر سریع بلند کرد که دستم ضعیف و ناتوان بروی تخت 

 افتاد. با صدای گرفته و خس خس واری گفتم :

 " سالم " 

 " اوه آنا " 

م رو گرفت ، محکم فشرد و اونو باال در مقابل گونه ی زبر صداش گرفته و خیالش راحت شده بود. دست

 و خشنش نگه داشت. زمزمه کردم :

 " من نیاز دارم که از دستشویی استفاده کنم " 

 چند لحظه کپ کرده نگام کرد بعد لحظاتی اخم کرد  :

 " باشه " 

 سعی کردم که بشینم. هشیار شده سریعا ایستاد :

خبر میکنم "  " آنا ثابت بمون. پرستار رو  

 دستشو دراز کرد و و روی میز کنار تخت دکمه ای رو روی دستگاه زد.  زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم " 

 چرا اینقدر همه جام درد میکنه ؟؟ 

 " نیاز دارم بلند شم " 

کریستین کالفه شده توپید : خدایا، خیلی احساس ضعف میکنم.   

 " یکبار هم که شده میشه به کاری که بهت میگن گوش بدی؟ " 
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 با صدای گوشخراشی گفتم :

 " من واقعا نیاز دارم که به دستشویی برم " 

سالگیش باشه گرچه که  50صدا وارد اتاق شد. باید در دهه  و دهنم خیلی خشکه. پرستاری پرسرگلوم 

بزرگ مرواریدی به گوش داشت : موهاش پر کالغی بودن. گوشواره های بیش از اندازه  

 " خانم گری ، خوش اومدید. به دکتر بارتلی اطالع میدم که بیدار شدین " 

 کنارم به سمت تخت اومد :

 " اسم من نوراست. میدونین کجا هستین؟ " 

. من نیاز دارم که به دستشویی برم " ن" آره . بیمارستا  

 " شما سوند دارین "

ه به کریستین و بعد دوباره به پرستار نگاه کردم. آشفت چی؟! چقدر قبیحانه.   

 " خواهش میکنم. میخوام بلند شم " 

 " خانم گری "

 " خواهش میکنم " 

 کریستین اخطار داد :

 " آنا " 

 یکبار دیگه تالش کردم تا بشینم. 

م گری نیاز به فضای خصوصی دارن "ن" اجازه بدید سوند رو بردارم. آقای گری مطمئنم که خا  

کرد ، با نگاهش اون مرخص میکرد . کریستین با خیرگی گفت :ستقیما به کریستین نگاه م  

 " من هیچ جایی نمیرم " 

 زمزمه کردم :
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 " کریستین خواهش میکنم " 

دستم رو دراز کردم و دستش رو گرفتم . کوتاه دستم رو فشرد بعد نگاه کالفه شده ای بهم انداخت . 

 التماس کردم :

"  " خواهش میکنم  

 توپید :

 " خیلی خب! " 

 و دستش رو داخل موهاش کشید  . به پرستار هیس وار گفت :

 " فقط دو دقیقه وقت داری " 

 و خم شد و قبل از اینکه بروی پاشنه پاش بچرخه و اتاق رو ترک کنه پیشونیم رو بوسید. 

 

 

 

به داخل اتاق هجوم آورد. لباس دو دقیقه بعد زمانی که پرستار نورا بهم کمک میکرد تا بشینم کریستین 

 نازک و بلند بیمارستان تنمه. یادم نمیاد کی برهنه شدم. کریستین گفت :

 " اجازه بدید خودم میبرمش" 

رستار نورا با بدخلقی بهش گفت :سمتمون با قدم های بلند اومد . پ به  

 " آقای گری خودم میتونم انجامش بدم " 

بهش انداخت . زمانی که آویز مخصوص سرم رو از سر راهش کریستین نگاه خیره خصومت آمیزی 

 کنار میزد از بین دندون های بهم قفل شده گفت :

 " لعنتی. اون زنمه. خودم میبرمش " 

ورا اعتراض کرد :نپرستار   
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 " آقای گری!  " 

حلقه تخت بلند کرد . دستام رو دور گردنش روی ایی نکرد ، خم شد ، منو آروم از نکریستین بهش اعت

ی سوئیت به سمت حموم دستشویی امنو به انته د میکنه. خدایا ، همه جام درکردم ، بدنم درد میکرد. 

مد و آویز مخصوص سرم رو هم می آورد. کریستین ن زمان پرستار نورا دنبالمون میاوهمو ،برد

گذاشت گفت :میناراضی زمانی که منو روی زمین بروی پاهام   

شدی " نم گری تو خیلی سبک " خا  

خوردم . پاهام مثل ژله شده بودن. کریستین چراغ رو روشن کرد و لحظاتی توسط به جلو و عقب تلو تلو 

کور شدم. کریستین توپید : ،نور فلورسانت چراغ که روشن و براق شده بود  

 " بشین تا نیافتادی " 

 هنوز منو نگه داشته بود. 

 مردد روی سنگ توالت نشستم :

 " برو " 

م که با دستم کریستین رو بیرون بفرستم. سعی کرد  

 " نه . فقط دستشویی کن آنا " 

 بیشتر از این میتونه خجالت آور باشه؟؟ 

 " نمیتونم. نه وقتی که تو اینجایی " 

 " ممکنه بیوفتی " 

 " آقای گری! " 

اس کردم :جفتمون پرستار نورا رو نادیده گرفتیم . التم  

 " خواهش میکنم "

تسلیم شده باال آورد :دستاش رو   
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 " بیرون میاستم. در باز باشه " 

عقب عقب قدم برداشت تا اینکه بیرون دستشویی کنار پرستار نورای عصبانی قرار گرفت.  درخواست 

 کردم :

 " بچرخ لطفا " 

چرا من اینقدر به طرز مسخره ای از این مرد خجالت میکشم ؟؟ چشم غره رفت ولی به حرفم گوش داد . 

 وقتی که پشتش به سمتم قرار گرفت ... خودمو رها کردم و از راحتی و آسایشش لذت بردم. 

  به طور کلی آسیب هام رو بررسی کردم. سرم درد میکنه ، قفسه سینه ام جایی که جک بهم لگد زد

کنن و تیر میکشن ، جایی که اون بروی زمین هلم داده بود. بعالوه تشنه و یدردمنده و پهلوهام گز گز م

خدایا ، واقعا گرسنه ام. گرسنه ام.   

کامال  دستام رو بشورم چون سینک دستشوییقدر دان شدم که مجبور نبودم بلند شم تا  .کارم تموم شد

اینکه بیاستم رو ندارم . نزدیکم قرار گرفته بود. واقعا انرژی   

 گفتم :

 " تموم شد " 

 دستام رو با حوله خشک کردم. 

بازوهاش قرار گرفتم. دلم برای این بازوها  و قبل ازاینکه بفهمم دوباره بین کریستین چرخید و داخل اومد

 تنگ شده بود. مکث کرد ، نوک بینش رو داخل موهام فرو برد.  زمزمه کرد :

شده بود خانم گری "  " اوه دلم برات تنگ  

غر های پرستار نورا در پشت سرمون منو رو تخت دراز کرد و بی میل ، فکر کنم ، رهام و با غر

 کرد. 

 " اگر کارتون تموم شده آقای گری االن میخوام چکاپ کلی از خانم گری کنم " 

 پرستار نورا عصبانیه. کریستین عقب ایستاد با لحن متین تری گفت :

تیار شماست " " اون در اخ  
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با خشم نفسش رو پوف مانند بیرون داد و توجهش رو به من معطوف کرد .   

 حرص درآره مگه نه ؟ 

 پرستار نورا ازم پرسید :

 " حالتون چطوره ؟ " 

ی  صداش با حس ترحم و همدردی و ردی از آزردگی همراه بود که مشکوکم بخاطر عمل نیکوکارانه

 کریستین باشه. زمزمه کردم :

دردمند . تشنه. خیلی تشنه " "   

دکتر بارتلی شما رو معاینه کردن براتون آب میارم " و " وقتی که عالیم حیاتی رو چک کردم   

در باالی بازوم بست. آشفته به کریستین نگاه میکردم.  نوودستشو به سمت دستگاه فشار سنج برد و ا

حتی شبح زده دیده میشد.... انگار که چند روزه نخوابیده. موهاش بهم ریخته ،  ،بسیار دلهره آور..

و پیراهنش به طرز بدی چروک شده بود.  اخم کردم.  یو نشدهمدت زمان زیادی ش شصورت  

نادیده گرفت : پرستار رو  

 " حالت چطوره ؟ " 

تخت خارج از دسترسم نشسته . روی  

و دردمند. گرسنه "  " گیج  

 " گرسنه ؟! " 

 سورپرایز شده بهم پلک زد. سرم رو مثبت تکون دادم .

 " چی میخوای بخوری؟ " 

 " هر چیزی. سوپ " 

چیزی بخوره "  میتونه " آقای گری ، شما اول نیاز دارید که دکتر تائید بکنه که خانم گری  
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آورد و دکمه ای رو کریستین چند لحظه خنثی بهش خیره موند بعد بلک بریش رو از جیب شلوارش در 

 زد :

 " آنا سوپ میخواد..... خوبه...... ممنونم " 

نگاه  ،کسی که با چشمای باریک شده کریستین رو نگاه میکرد ،گوشی رو قطع کرد. به پرستار نورا

 کردم. سریعا پرسیدم :

 " تیلور؟ " 

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد .

رو بیارم " " فشار خونتون خوبه خانم گری. میرم دکتر   

دستگاه فشار سنج رو از دور بازوم باز کرد ، بدون هیچ حرف دیگه ای با قدم های بلند از اتاق خارج 

 شد ، نارضایتی ازش ساطع میشد. 

رستار نورا رو عصبانی کردی " " فکر میکنم که تو پ  

 کریستین ریشخند زد :

 " من چنین تاثیری روی خانوما دارم " 

ر شد . فسه سینه ام منتشقیکدفعه ساکت شدم چون درد درون د بلند خندیدم و بع  

 " آره ، داری " 

نیدن خنده هاتم " " اوه آنا. عاشق ش  

مانی که اون لیوان رو پر از آب کرد و بهم پرستار نورا با پارچ آب برگشت . جفتمون ساکت شدیم و ز

 داد بهم خیره بودیم. پرستار اخطار داد :

 " جرعه های کوچیک " 

فتم :گ  

 " بله خانم " 
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مزه اش عالیه. یک جرعه دیگه خوردم و  اوه خدای...از خوشایند از آب خنک نوشیدم.  ای و جرعه

 کریستین منو مشتاقانه و سخت نگاه میکرد. پرسیدم :

 " میا؟ " 

 " اون جاش امنه. به لطف تو " 

 " اونا واقعا اونو داشتن ؟ " 

 " آره " 

خدا رو شکر ، خدا رو شکر و آشفتگی ها دلیلی داشت. راحتی خیال درونم رسوخ کرد.  ها گییووند تمام

اخم کردم : ، خدا رو شکر که سالمه.  

 " چطور اونو گرفتن ؟ " 

 ساده گفت :

 " الیزابت مورگان " 

 " نه !! " 

 سرش رو مثبت تکون داد :

 " میا رو از جلوی باشگاهش دزدیدن " 

 اخم کردم ، همچنان متوجه نمیشم. 

ش دارو اونا به " آنا جزئیات ماجرا رو بعدا برات میگم. میا خوبه، تمام کارها از قبل فکر شده بودن .

. به طرز معجزه آسایی صدمه ای ندیده " شوکه و ترسیده دادن . االن گیجه، منگه ،   

کریستین منقبض شد : فک  

 " کاری که تو کردی.. " 

اخل موهاش کشید :دستشو د  

 " به طرز فوق العاده ای شجاعانه و به طرز فوق العاده ای احمقانه بود. میتونست که کشته بشی " 
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ن و میدونم که داره عصبانتیش رو سرکوب میکنه. زمزمه شمای خاکستریش سرد یخی و براق شدچ

 کردم :

" دیگه میتونستم انجام بدم کار " نمیدونستم که چه  

تشین گفت :پر حرارت و آ  

 " میتونستی به من بگی !!  " 

 دستاش در بغلش مشت شده بودن . 

 " اون گفت که اگر به کسی بگم اونو میکشه. نمیتونستم ریسک کنم " 

 کریستین چشماش رو بست ، درد و ترس صورتش رو مچاله کرد :

 " من از پنجشنبه هزاران بار مردم و زنده شدم " 

 پنجشنبه؟؟ 

 " االن چند شنبه ست ؟ " 

 گفت :

 " تقریبا شنبه " 

 ساعتش رو نگاه کرد :

ساعت بیهوش بودی " 24" تو بیشتر از   

 اوه...

 " و جک و الیزابت ؟ " 

 کریستین تلخ گفت :

ودن گلوله ای رو که تو بهش " در بازداشگاه پلیس. البته جک تحت نظر پلیس اینجا بستریه. اونا مجبور ب

وگرنه خودم احتماال میرفتم  تانه نمیدونم که دقیقا کدوم قسمت بیمارستانهبیرون بکشن . خوشبخ زدی،

 میکشتمش" 
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اوه لعنتی. جک اینجاست؟؟ چهره اش تیره و شرور شد.   

هرزه !  "  آشغال " این برای اِس آی پی  

بدنم راه افتاد. رنگم پرید. شکم خالی ام پیچ خورد ، اشک تو چشمام جمع شد و لرزشی عمیق درون  

 " هی "

ه تو انبانود. لیوان رو ازم گرفت و منو مهرکریستین سریعا به سمتم اومد ، صداش پر از دلواپسی ب

 آغوشش قفل کرد . در مقابل موهام زیر لب گفت :

 " تو جات االن امنه " 

 صداش خش دار بود. 

 " کریستین من متاسفم " 

کام شروع به ریختن کردن. اش  

 " هیییییش" 

 موهام رو نوزاش میکرد و منم در گودی گردنش اشک میریختم :

 " چیزی که بهت گفتم. من هیچ وقت نمیخواستم که ترکت کنم "

 " هیییییش عزیزم. میدونم " 

 " میدونی؟ " 

 پذیرشش اشکم رو بند آورد. 

"" به نتیجه رسیدم و فهمیدم. باالخره. واقعا آنا، تو به چی فکر میکردی؟   

قه لباسش گفتم :یصداش سخت و منقبض بود. تو   

حرف میزدیم شوکه و سورپرایز کردی. فکر کردی که میخوام ترکت کنم.  " تو منو وقتی که تو بانک

 فکر میکردم که تو منو بیشتر از اینا میشناسی. من بارها و بارها بهت گفتم که هیچ وقت ترکت نمیکنم " 

.... "" ولی بعد از رفتار رقت انگیزم  
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 صداش عمال قابل شنیدن نبود و دستاش دورم محکمتر شدن :

 " لحظات کوتاهی فکر کردم که تو رو از دست دادم " 

 " نه کریستین. هیچ وقت. نمیخواستم که تو مداخله کنی و جون میا به خطر بیوفته " 

دم :کالفگی یا آزردگی بود. سریعا پرسی این بخاطر عصبانیت،آه کشید و نمیدونم که   

 " تو چطوری به نتیجه رسیدی و فهمیدی؟ " 

 میخواستم حواسش رو از افکارش پرت کنم.  مو ام رو پشت گوشم فرستاد :

" زمانی که بانک باهام تماس گرفت تازه به سیاتل رسیده بودم . آخرین چیزی که ازت شنیده بودم این 

 بود که حالت خوب نیست و به خونه رفتی " 

که سوایر تو ماشین بهت زنگ زد تو پورتلند بودی؟ "  " پس زمانی  

 نرم گفت :

 " اونجا داشتیم آماده پرواز میشدیم. نگرانت بودم " 

 " بودی؟؟ " 

 اخم کرد :

 " البته که بودم " 

 شصت دستش رو بروی لب پایینم کشید  :

م رو با نگران تو بودن میگذرونم. اینو میدونی " یگ" من زند  

زیر لب گفتم :! اوه کریستین    

 " جک به دفترم زنگ زد . بهم دو ساعت وقت داد تا پول رو آماده کنم "

 شونه ام رو باال انداختم : 

 " مجبور شدم که از دفترم برم و مریض بودن میتونست بهترین دلیل باشه " 
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 دهن کریستین به خط صافی تبدیل شد :

 " و تو قایمکی از دست سوایر فرار کردی. اونم از دستت عصبانیه " 

 " اونم ؟ " 

 " مثل من " 

رو بست و سرش رو  رو در بین ته ریشش کشیدم و چشماش مردد صورتش رو نوازش کردم ، انگشتام

 به سمت دستم متمایل کرد. زمزمه کردم :

 " از دستم عصبانی نباش ، خواهش میکنم " 

" احمقانه بود . نزدیک دیوونگی بودستت عصبانیم. کاری که تو انجام دادی به طرز عظیمی " خیلی از د  

 " گفتم که نمیدونستم چه کار دیگه ای انجام بدم " 

: دعصبانی ادامه دا  

" تو به نظر هیچ احترام و مالحظه ای برای سالمتی شخصی خودت قائل نیستی. و االن دیگه فقط تو 

 نیستی " 

ن. اون به بلیپ کوچولو فکر میکنه. لبام لرزید  

پارچه ای  ایی در روپوش سفید و شلوارآفریق-یک زن آمریکاییدر باز شد و جفتمون از جا پریدیم. 

 طوسی با قدم های بلند وارد اتاق شد. 

انم گری ، من دکتر بارتلی هستم " " شب بخیر خ  

داخت ، ازم میخواست انگشتش رو و بعد کامال دقیق شروع به معاینه من کرد ، نوری در چشمانم میان

انجام بدم. تموم رفلکس ام بینیم رو زمانی که یک چشمم رو بستم لمس کنم و همین کارو با چشم دیگه 

های طبیعی بدنم رو چک کرد. صداش نرم و لمسش مهربانانه بود. اون رفتاری خوب و گرم با مریض 

ن به گوشه ای از اتاق رفت و زمانی که این دو نفر به هاش داره. پرستار نورا بهش ملحق شد ، و کریستی

من رسیدگی میکردن چند تا تماس گرفت. سخته که در یک زمان بروی دکتر بارتلی ، پرستار نورا و 
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و خبر داد که من بیدار شدم ،  ، به مادرم و به کیت زنگ زدکریستین تمرکز کنم ولی شنیدم که به پدرش

اشت. و در آخر برای ری پیغامی گذ  

خاطره مبهم صداش در ذهنم برگشت. اون اینجا بود .... آره ، زمانی که هنوز ری . اوه لعنتی.... 

 بیهوش بودم. 

دکتر بارتلی دنده هام رو چک کرد . انگشتاش به آرومی معاینه ام میکردن ولی فشار محکمی بهم وارد 

 نمیکرد . 

 به خودم لرزیدم و از درد تکون خوردم. 

 " اینها کوفتگی و کبودی هستن ، شکستگی نیست . خیلی خوش شانس بودید خانم گری " 

خابش کنم. کریستین هم با اوقات تلخی و خیرگی تکلمه ای نیست که اناین خوش شانس؟؟؟ اخم کردم. 

بود، ولی مطمئن نیستم.  بی کلهدکتر رو نگاه میکرد . به طرف من حرفی رو لب زد. فکر کنم کلمه ی   

بهش نیاز پیدا  نمن مقداری مسکن تجویز میکنم . برای این کوفتگی ها و سر دردی که قطعا االن داری "

. ولی همه چیز همون طوری که باید باشه خوبه خانم گری. پیشنهاد میکنم کمی بخوابید. با توجه نمیکنی

ینگ به شما صبح ر س. همکارم دکتاجازه بدیم که به خونه بریدمیتونیم  تونبه حال و احوال صبح

"  رسیدگی میکنه  

 " ممنونم " 

تقه ای به در زده شد و تیلور با جعبه ای مقوایی مشکی که با آرم فیر مونت المپیک که به رنگ کرم در 

 گوشه ای از جعبه طراحی و حک شده بود وارد اتاق شد. 

 گندش بزن! دکتر بارتلی سورپرایز شده گفت :

 " غذا؟؟ " 

 کریستین گفت :

انم گری گرسنه ست. این سوپ مرغه " " خ  

 دکتر بارتلی لبخند زد :
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 " سوپ مشکلی نداره، فقط آبکی . چیز سنگین نخورید " 

مستقیما به جفتمون نگاهی انداخت و بعد با پرستار نورا از اتاق بیرون رفت. کریستین میز چرخدار رو 

 به سمتم کشید و تیلور جعبه رو روی اون قرار داد. 

مدید خانم گری " " خوش او  

 " سالم تیلور ، ممنونم " 

 " خواهش میکنم " 

 فکر کنم میخواست حرف بیشتری بزنه ولی ساکت موند. 

کریستین جعبه رو باز کرد : فالسک مخصوص گرم نگه داشتن غذا ، کاسه سوپ ، بشقاب ، دستمال 

 رومکدون و فلفل پاش کاغذی ، قاشق سوپخوری، سبد کوچیکی از نون های حلقه ای بریده شده ، ن

 بیرون آورد .... المپیک کلی انرژی گذاشته. 

 " این عالیه تیلور " 

 شکمم قار و قور میکرد . خیلی گرسنه ام. تیلور پرسید :

 " همین کافیه ؟ " 

 کریستین گفت :

 " بله ممنونم " 

 تیلور رو مرخص کرد . تیلور سرش رو پایین تکون داد . گفتم :

 " ممنونم تیلور " 

 " چیز دیگه ای هست که براتون بیارم خانم گری؟ " 

 به کریستین نگاه کردم :

لباس تمیز برای کریستین "  " فقط مقداری  

 تیلور لبخند زد :
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 " بله خانم " 

 کریستین گیج شده به خودش نگاه کرد. پرسیدم :

 " چند وقته که اون پیراهن تنته ؟ " 

 " از پنجشنبه صبح " 

 بهم لبخند کجی زد. تیلور از اتاق بیرون رفت. کریستین بد خلق و بهانه گیرانه گفت :

 " تیلور هم جدا از دستت شاکیه " 

ک مخصوص غذا رو باز کرد و سوپ رقیق مرغ رو داخل کاسه ریخت. سدر فال  

و  ارهکرد. بوی خوشمزه ای دکردم چون سوپ مرغ حواسم رو پرت ولی خیلی بهش فکر نتیلور هم !! 

خوران به سمت باال حرکت میکنه. کمی مزه کردم و کامال  بخار تشویق آمیزی از سطح کاسه سوپ پیچ

 همون چیزیه که باید باشه. 

 کریستین پرسید :

 " خوبه ؟ " 

. تنها متوقف نشدم. گرسنگی ام اساسیه دوباره لبه ی تخت نشست. مشتاقانه سرم رو مثبت تکون دادم و

دور دهنم رو با دستمال کاغذی پاک کنم مکث کردم.  زمانی که میخواستم  

 " بهم بگو چه اتفاقی افتاد..... وقتی که فهمیدی اوضاع از چه قراره " 

 کریستین دستشو داخل موهاش کشید و سرش رو به دو طرف تکون داد :

 " اوه آنا ، خوبه که میبینم داری غذا میخوری" 

 " گرسنه ام. بهم بگو " 

 اخم کرد :

ب ، بعد از اینکه بانک بهم زنگ زد و فکر کردم که دنیام کامال از هم پاشیده .... " " خ  

زمزمه کرد : اوه لعنتی. صداش مخفی کنه.  از غذا خوردن دست کشیدم.  نتونست درد رو در  



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 771  
 

حرف نمیزنم " " از غذا خوردن دست نکش وگرنه   

باشه ، باشه زمانی که با خیرگی نگام میکرد صداش محکم و سخت بود. به سوپ خوردنم ادامه دادم. 

نگاه کریستین نرم تر شد و بعد از چند لحظه دوباره شروع کرد :.... لعنتی ، واقعا مزه اش خوبه.   

هاید با وثیقه " به هر جهت ، مدت کوتاهی بعد از تموم شدن صحبت من و تو ، تلیور بهم خبر داد که 

ن وثیقه و آزاد شدنش جلوگیری آزاد شده. چطور ، نمیدونم. فکر میکردم که ما تمام اعمالی که از گذاشت

انجام داده بودیم . ولی این بهم زمانی داد تا فکر کنم که تو بهم چی گفتی... و فهمیدم که یه  میکنه رو

 چیزی این وسط جدا مشکل داره " 

 یکدفعه توپیدم :

هیچ وقت به خاطر پول باهات نبودم " " من   

غیر منتظره و ناگهانی درون وجودم زبانه کشید. صدام بلند تر شد : عصبانیتِ   

نبوده ! "  کنی؟ هیچ وقت بخاطر پول لعنتیت " چطور تونستی حتی بهش فکر  

از حرارت و  قلبم محکم میتپید و از درد به خودم لرزیدم. کریستین چند ثانیه کپ کرده بهم خیره موند ،

 عصبانیتم شوکه شده بود . چشماشو باریک کرد ، غرید :

 " حواست به کلماتت باشه.  آروم باش و غذاتو بخور " 

 با عصبانیت و خیرگی بهش زل زده بودم . اخطار داد :

 " آنا " 

 زمزمه کردم :

که رفتی اون زنو  یستین. تقریبا به اندازه ی اون عملت" اون منو از هر چیزی بیشتر آزرده کرد کر

"دیدی  

کریستین تیز نفس گرفت انگار که بهش سیلی زدم و یکدفعه خسته و درمونده دیده شد. چشماشو کوتاه 

 بست ، سرش رو تسلیم شده به دو طرف تکون داد . آه کشید :

 " میدونم. و متاسفم. بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی " 
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 چشماش از حس پشیمونی نورانی شده بودن :

نم غذاتو بخور. هنوز که سوپت داغه " کیخواهش م "  

ت و منم به حرفش گوش دادم. نفس راحت شده اش رو بیرون داد . بین گاز سصداش نرم و وادار کننده 

زمزمه کردم : ،ممنوعه ام ی تازه هام از نون سفیدِ   

 " ادامه بده " 

" ما نمیدونستیم که میا گم شده . من فکر کردم که هاید شاید داره از تو اخاذی میکنه. بهت دوباره زنگ 

 زدم ولی تو جواب ندادی " 

 اخم کرد :

بایلت کرد . میدونستم " برات پیغام صوتی گذاشتم و بعد به سوایر زنگ زدم. تیلور شروع به ردیابی مو

اونجا اومدیم "  برای همین مستقیما به که تو بانکی  

؟ "  ه بود" نمیدونم سوایر چطوری منو پیدا کرد. اونم موبایلم رو ردیابی کرد  

" در ماشین سب دستگاه ردیابی جاسازی شده. در واقع در همه ی ماشین هامون. وقتی که به بانک 

 نزدیک شدیم ، تو راه افتاده بودی و ما هم به دنبالت اومدیم. چرا لبخند میزنی؟؟؟ " 

 " اوه ، یکجورایی میدونستم که تو منو ردیابی میکنی "

 پرسید :

 " و این چرا جالب و هیجان انگیز شده ؟ " 

" جک بهم گفته بود که از شر موبایلم خالص بشم. برای همین گوشی ویلن رو قرض گرفتم و اون 

تا تو بتونی  گوشی بود که از شرش خالص شدم. مال خودمو در داخل جیب کیف پول ها جاسازی کردم

 پول هاتو ردیابی کنی "

 کریستین آه کشید :

 " پول هامون آنا " 

 آروم گفت :
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 " بخور " 

با وجود  ،ته کاسه سوپم رو با نون تمیز کردم و نون رو داخل دهنم انداختم. برای اولین بار بعد از مدتی

. ، احساس سیری کردمصحبت کردنمون  

 " تموم شد " 

 " دختر خوب " 

به در زده شد و پرستار نورا یکبار دیگه داخل اومد ، یه لیوان کاغذی کوچیک دستش بود. تقه ای 

کریستین کاسه سوپم رو برداشت و شروع به دوباره برگردوندن وسیله ها به داخل جعبه کرد . نورا لبخند 

 زد :

 " مسکن " 

 و بهم قرص سفیدی رو داخل لیوان نشون داد.

میدونی..... منظورم برای بچه ست ؟ "  " این خوردنش مشکلی نداره؟؟  

 " نه خانم گری. این قرص لورتب هست.... مشکلی نداره ، بروی بچه تاثیری نمیگذاره " 

 قدر دان سرم رو پایین تکون دادم . سرم نبض میزد. قرص رو با یک جرعه آب قورت دادم. 

 " شما باید استراحت کنید خانم گری " 

ریستین نگاه میکرد . اونم سرش رو پایین تکون داد. پرستار نورا مستقیما به ک  

 نه !! ترسیده و پر حرارت پرسیدم :

 " داری میری؟ "

کریستین استهزا آمیز نفسش رو بیرون داد :نرو !! .... ما تازه داشتیم حرف میزدیم !    

ه من میزارم از جلو چشمام دور بشی خانم گری باید بگم خیلی اشتباه " اگر یک لحظه فکر کردی ک

 کردی " 

م . شتم رو برام تنظیم کرد تا بتونم روی تخت دراز بکشنورا پوفی کرد و دور من چرخ خورد و بال  
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 گفت :

 " شب بخیر خانم گری " 

وش رو برای پرستار نورا در کریستین ابر اتاق رو ترک کرد. ،و با آخرین نگاه انتقاد آمیز به کریستین

: . گفتحالی که در رو میبست ، باال انداخت  

من موافق نیست "  یکنم که پرستار نورا خیلی با حضور" فکر م  

میدونم که بهتره اونو  ،کنار تخت ایستاد، به نظر خسته میاومد . با وجود این حقیقت که میخوام پیشم بمونه

 متقاعد کنم که به خونه بره . 

هم نیاز داری که استراحت کنی کریستین. برو خونه. خیلی خسته دیده میشی "  " تو  

 " من تنهات نمیزارم. روی همین صندلی چرت میزنم " 

 بهش با ترشرویی نگاه کردم ، بعد به یک طرف تختم خزیدم : 

 " با من بخواب " 

 اخم کرد :

 " نه نمیتونم "

 " چرا نه ؟ " 

 " نمیخوام بهت آسیب بزنم " 

 " تو بهم آسیبی نمیزنی. خواهش میکنم ، کریستین " 

 " تو سرم بهت وصله " 

 " کریستین خواهش میکنم " 

 بهم زل زد ، ولی میتونم بگم که وسوسه شده بود. 

 " خواهش میکنم " 

کردم. بلند و اونو به تخت دعوت  پتو رو  
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 " لعنت بهش !  "

کنارم روی تخت خزید. آروم دستشو دورم حلقه کرد  و جورابها و کفش هاش رو در آورد و محتاطانه 

 من سرم رو روی قفسه سینه اش گذاشتم. روی موهام رو بوسید . توطئه گرانه زمزمه کرد :

 " فکر نمیکنم که پرستار نورا از این چیدمان جدید خوشحال بشه "

 ریز خندیدم و بعد سریعا ساکت شدم چون درد در قفسه سینه ام پخش شد. 

نو نخندون. دردم میگیره " " م  

می گفت :کمی ناراحت با صدای آرو  

 " اوه ولی عاشق صداشم. متاسفم عزیزم. خیلی خیلی متاسفم "

کرد.... واهی دوباره روی موهام رو بوسید و عمیق دم گرفت ، و نمیدونم که بابت چه چیزی معذرت خ

روی قلبش گذاشتم ، اونم دستش رو خندوندن من؟؟ یا اوضاع داغونی که در اون هستیم ؟؟ سرم رو 

 بروی دستم گذاشته بود. چند لحظه جفتمون ساکت موندیم. گفتم :

 " چرا رفتی اون زنو دیدی؟ " 

 ناله کرد :

 " اوه آنا! میخوای االن در موردش حرف بزنی؟؟ میشه تمومش کنیم؟؟ من پشیمونم ، باشه؟؟ " 

 " نیاز دارم بدونم " 

 آزرده گفت :

میگم. اوه و کاراگاه کالرک هم میخواد باهات حرف بزنه. همون کارهای همیشگی. حاال " فردا بهت 

 بگیر بخواب " 

روی موهام رو بوسید. عمیق آه کشیدم. من واقعا دوست دارم بدونم چرا . حداقل گفت که پشیمونه . این 

موافقه، اینطور به نظر چیزیه که ذهن ناخودآگاهمم باهاش موافقت میکنه. اون امروز کال تو مود همیشه 

میرسه.  ا ه ، کاراگاه کالرک. از فکر اینکه بخوام ماجرای پنجشنبه رو براش تعریف کنم به خودم 

 لرزیدم. 
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 " میدونی جک چرا اصال تموم این کارها رو میکرده ؟؟ " 

 کریستین زیر لب گفت :

 " هممم " 

به نرمی سرم رو الالیی وار تکون میداد و  توسط باال و پایین شدن آروم قفسه  سینه اش آروم گرفتم ،

زمانی که نفساش آروم میشدن انگار برام الالیی میخوند. وقتی که بخواب میرفتم سعی کردم که معنی و 

از ، پیدا کنم ولی زمانی که بین مرز بیداری و ناهشیاری بودم ای که مفهومی از مکالمات بریده بریده

رو در  خاطرات نامفهوم و مبهمم حسابی لجمهوم باقی میموندن ، و ذهنم سر میخوردن ، ثابت قدم نامف

درمانده کننده .... و ..... ،میاوردن. اوه این کالفه کننده  

 

 

 

پرستار نورا لباشو بهم میفشرد و با دشمنی و خصومت دستاشو به سینه زده بود . انگشتم رو باال بروی 

 لبام آوردم . زمزمه کردم :

 " خواهش میکنم بزار بخوابه " 

هیس وار گفت : ،در نور اول صبح چشمام رو نیمه باز نگه داشته بودم. عبوس و سخت  

 " این تخت تو هست نه اون !  " 

 اصرار کردم :

 " من چون اون اینجا بود بهتر خوابیدم " 

د و منو و پرستار نورا با اشتیاق از همسرم دفاع میکردم. در ضمن این واقعیت هم هست. کریستین لرزی

 یخ زدیم. تو خواب من من کرد :

 " بهم دست نزن. دیگه نه. فقط آنا " 
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اخم کردم. من به ندرت شنیدم که کریستین تو خواب حرف بزنه. مسلما این بخاطر اینه که اون خیلی 

دورم محکمتر شدن ، منو به خودش  شو شنیدم. دستای کریستینکمتر از من میخوابه. من فقط کابوس ها

 فشرد ، منم از درد به خودم لرزیدم. پرستار نورا غرید :

 " خانم گری... " 

 التماس کردم :

 " خواهش میکنم " 

سرش رو به دو طرف تکون داد ، روی پاشنه پاش چرخید و رفت و من دوباره بغل کریستین گوله شدم 

 و خوابیدم. 

 

 

 

 

خل میتابید و من االن میتونم ستین نبود. خورشید پر تشعشع از پنجره اتاق به داوقتی که بیدار شدم کری

شب قبل متوجه ی گل ها نشده بودم. چندین دسته گل. با خودم  من گل دارم ! باشم.  مدان اتاقا قدرواقع

 فکر کردم که از طرف کی میتونن باشن. 

وقتی که دید بیدارم ذوق زده نیشش باز شد . تقه ای به در زده شد ، و کریک به داخل اتاق سرک کشید. 

 پرسید :

 " میتونم بیام داخل؟ " 

 " البته " 

با قدم های بلند وارد اتاق شد و به سمتم اومد ، چشمای نرم و آبیش زیرکانه منو ارزیابی میکردن. کت 

نیم سورپرایزم دن پیشویشلوار تیره ای پوشیده بود.... قطعا باید در حال کار باشه. با خم شدن و بوس

 کرد. 
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 " میتونم بشینم ؟ " 

 سرم رو مثبت تکون دادم و اونم لبه ی تختم نشست و دستم رو گرفت. 

عزیزی.  " نمیدونم که چطور از تو برای نجات دادن دخترم تشکر کنم ، تو یه دختر دیوونه ی شجاعِ 

ون تو میمونم " ات میداد . من برای همیشه مدیکه تو انجام دادی احتماال اونو نجکاری   

 صداش میلرزید ، پر از حس قدر دانی و همدردی بود. 

 اوه..... نمیدونم چی بگم. دستشو فشردم ولی ساکت موندم. 

 " حالت چطوره ؟ " 

 صادقانه گفتم  :

 " بهترم . دردمندم " 

 " برای دردت بهت مسکن دادن ؟ " 

 " لور.... همچین چیزی "

 " خوبه. کریستین کجاست ؟ " 

 " نمیدونم . وقتی بیدار شدم نبود " 

 " مطمئنم که جای دوری نرفته . وقتی بیهوش بودی تنهات نمیگذاشت "

 " میدونم " 

 " کمی از دستت عصبانیه که البته بایدم باشه "

کارو یاد گرفته.  نریشخند زد . آه ! این کسی هست که کریستین ازش ای  

 " کریستین همیشه از دست من عصبانیه "  

 کریک لبخند زد :

 " واقعا ؟؟ " 
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ه. لبخندش مسریه. ... انگار که این یه نکته ی مثبتخرسند شده بود.  

 " میا چطوره ؟ " 

و لبخندش محو شد  :چشماش ابر گرفته   

" عی به اتفاقی که براش افتاده، هست" بهتره. به شدت عصبانیه. فکر میکنم عصبانیت واکنش طبی  

 " اینجاست ؟ " 

خونه برگشته. فکر نمیکنم که گریس بهش اجازه بده از جلو چشمش دور بشه " " نه. به   

 " میدونم چه احساسی داره " 

 سرزنشم کرد :

" تو هم به مراقبت نیاز داری. نمیخوام دیگه هیچ گونه ریسک احمقانه ای در مورد جون خودت و جون 

 نوه ام بکنی " 

اون میدونه ! قرمز شدم.   

و خونده . اون بهم گفت. تبریک میگم " " گریس پرونده ات ر  

 " امم.... ممنونم " 

 بهم زل زده باقی موند ، چشماش نرم شدن ، اگر چه که از دیدن چهره من اخم کرد . نرم گفت :

. فقط..... بهش زمان بده " ه. این بهترین اتفاق برای اونه" کریستین دوباره خودشو پیدا میکن  

اوه.... اونا با هم حرف زدن. سرم رو مثبت تکون دادم.   

 " بهتره که برم. دادگاه دارم "

و بلند شد : لبخند زد  

" بعدا بهت سر میزنم. گریس از دکتر سینگ و بارتلی خیلی تعریف میکنه. اونا میدونن دارن چی کار 

 میکنن " 

 خم شد و یکبار دیگه بوسیدم : 
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ی رو که در حق ما کردی رو جبران کنم. ممنونم " " واقعا صادقانه گفتم آنا. من هیچ وقت نمیتونم لطف  

به سمت باال بهش نگاه میکردم ، پلک زدم و اشکام رو پس فرستادم. یکدفعه تحت تاثیر قرار گرفتم و 

 اونم مهربانانه گونه ام رو نوازش کرد. بعد روی پاشنه پاش چرخید و رفت. 

قرارداد ازدواج رو  االن بتونم جریان ننگ آور. شاید گیج و منگم وناز قدردانی و تشکر ااوه خدای...

هم عاقالنه سرش رو موافق تکون داد . سرم رو به دو طرف تکون اکنم. ذهن ناخودآگ و فراموش رها

 دادم و با احتیاط از تختم بیرون اومدم. 

رک د مشتوخیالم راحت شد که دیدم خیلی نسبت به دیروز محکمتر و استوارتر بروی پاهام هستم. با وج

 میکنه ولی یه دردِ  خوب خوابیده ام و کامال استراحت کردم. سرم همچنان درد ،شدن تختم با کریستین

کوچیک و ضعیفه ، مثل دیروز نبض نمیزنه. بدنم خشک و دردناکه ولی نیاز دارم که به دستشویی برم. 

 احساس کثیفی و سیاهی میکنم. به انتهای سوئیت و سرویس رفتم. 

 

 

 

 

 " آنا ! " 

 کریستین داد زد. 

 " تو دستشویی ام " 

زمانی که کار مسواک زدنم رو تموم کردم بلند گفتم . احساس بهتری دارم. تصویر خودم رو در آینه 

سینی  کردم ، کریستین کنار تخت بود ، یهوقتی که در رو باز  خدایا ، افتضاح دیده میشم. نادیده گرفتم. 

، شیو کرده ، حموم رفته ، و  ض شده . سر تا پا مشکی پوشیده. کامال عوغذا دستش نگه داشته بود 

.  سرخوش گفت :سر حال و استراحت کرده دیده میشه کامال  

 " صبح بخیر خانم گری. صبحانه ات رو آوردم " 
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 خیلی پسرونه و بسیار خوشحال تر از دیروز دیده میشد.  

که به سمت تختم بر میگشتم لبخند گشاده ای بهش زدم . سینی رو بروی میز چرخ دار  واو... زمانی

گذاشت و پوشش رو برداشت : مخلوط بلغور جو دوسر با میوه خشک شده، پنکک با سس شیره افرا ، 

گوشت خوک کبابی با تخم مرغ ، آب پرتغال و چای صبحانه توینینگ. دهنم آب افتاد . من خیلی گرسنه 

ند قلپ آب پرتقال خوردم و به سراغ بلغور جو دوسر رفتم. ام. چ  

پر پرسیدم : نکریستین لبه تخت نشست و بهم خیره شد . ریشخند زد . با ده  

 " چیه ؟ " 

 گفت :

 " غذا خوردنت رو دوست دارم نگاه کنم " 

 ولی من فکر نمیکنم که این دقیقا چیزی باشه که بهش ریشخند میزد. 

 " حالت چطوره ؟ " 

 بین لقمه هام گفتم :

 " بهترم " 

 " هیچ وقت ندیدم اینطوری غذا بخوری " 

اتاق ربطش بدیم.  سئله رو به یک فیل کوچولو تو اینبهش نگاه کردم ، قلبم فرو ریخت . ما باید این م  

 " این بخاطر اینه که من حامله ام کریستین " 

نش به لبخند طعنه آمیزی کج شد :کریستین استهزا آمیز هوا رو از بینیش بیرون داد و ده  

این کارو زودتر میکردم "  ،" اگر میدونستم که حامله کردن تو باعث میشه که غذا بخوری  

 بلغور خودنم رو متوقف کردم و هینی کشیدم :

 " کریستین گری!! " 

 اخطار داد :
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 " غذا خوردنت رو متوقف نکن " 

ت کنیم " " کریستین ما نیازه که در مورد این مسئله صحب  

شونه اش رو باال انداخت : ،ثابت شد  

 " چی دیگه بگیم ؟ ما داریم پدر مادر میشیم " 

ترسه. سینی رو  ،م ببینمستبا درموندگی و استیصال تالش میکرد خنثی دیده بشه ولی تموم چیزی که میتون

 کنار زدم ، به طرفش روی تخت خزیدم ، دستاش رو در دستام گرفتم. زمزمه کردم :

تو ترسیدی ، من متوجه ام "  "  

 خنثی بهم خیره موند ، چشماش گشاد بودن و خلق و خوی پسرونه اش از بین رفته بود.  زمزمه کردم :

 " منم ترسیدم. این نرماله " 

 " من چجور پدری میتونم باشم؟؟ " 

و قابل شنیدن نبود. صداش خشدار  

 " اوه کریستین "

 هق هقم رو خفه کردم :

انجام بدیم "  میری هست که ما میتونمام تالشش رو میکنه. این تموم کا" پدری که ت  

 " آنا..... من نمیدونم که بتونم.... "

بچه د و حدودها رو میتونی مشخص کنی. قوی هستی و ح میتونی. تو دوست داشتنی ، بامزه و" البته که 

ما همه چیز رو راحت خواهد داشت "  ی  

تردید صورت زیباش رو مچاله کرده بود .یخ زد ، بهم خیره موند  ،   

داشتیم ، فقط خودمون دو تا میبودیم. ولی سه تا ی" آره اگر صبر میکردیم ایده آل تر بود. زمانی بیشتری م

 ط. و بچه ی تو ، تو رو بی قید شرخانواده میشیم. خانواده ی خودمونمیشیم و با هم بزرگ میشیم. ما یه 

که من دارم "  دوست خواهد داشت ، همونطوری  
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 اشک تو چشمام جوونه زد . کریستین زمزمه کرد :

 " اوه آنا " 

 صداش دلواپس و درد کشیده بود :

فکر کردم دوباره از دستت دادم. دیدن تو روی زمین ،  ه تو رو از دست دادم. بعد بازم" من فکر کردم ک

دراز کشیده ، رنگ پریده ، سرد و ناهشیار .... اون بزرگ ترین و باالترین ترس شناخته شده برام بود. 

و حاال اینجایی.... شجاع و قوی.... به من امید میدی. هنوز منو بعد از تموم کارهایی که کردم دوست 

 داری " 

دوستت دارم کریستین. همیشه خواهم داشت" " آره شدیدا  

نرم دستم رو بین دستاش گرفت ، اشکم رو با شصتش پاک کرد . به چشمام خیره شد ، خاکستری در آبی 

 ، و تموم چیزی که در اونها میدیدم ترس ، حیرت و عشق بود.  نفس گرفت :

 " منم دوستت دارم " 

:یکنه . در مقابل لبام زمزمه کردمسرش رو ستایش مو شیرین بوسیدم ، نرم و لطیف مثل مردی که ه  

 " من تالش میکنم که پدر خوبی باشم " 

نداری چون من و بلیپ  حقیقتا تو انتخاب دیگه ای هم " تو تالش میکنی و موفق میشی. و بیا رک باشیم .

 قرارنیست هیچ جایی بریم " 

 " بلیپ؟ " 

 " بلیپ " 

 ابروهاش رو باال انداخت :

م جونیور تو ذهنم بود "" من اس  

 " پس جونیور " 

 " ولی بلیپ رو دوست دارم " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 784  
 

 لبخند زد ،  لبخند خجالت زده اش ، و یکبار دیگه بوسیدم . 
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«فصل بیست و چهارم »   

 

 

 

 کریستین در مقابل لبام زیر لب گفت :

داره سرد میشه "" همونقدر که دوست دارم تموم روز تو رو ببوسم ، صبحانه ات   

شرور و  اینکه چشماش تیره ،از  . حاال سرگرم شده دیده میشد به غیربهم به سمت پایین خیره شده بود

 شهوانی شده بودن. گندش بزنن. دوباره تغییر حالت داد. آقای دمدمی مزاج من. دستور داد :

 " غذا بخور " 

نافذ و سوزاننده اش ، و دوباره به داخل تخت به نگاه  یه واکنش لحنش نرمه. آب دهنم رو قورت دادم ،

مم بودم که کشیده و پاره نشه. سینی غذا رو دوباره روبروم قرار داد. مخلوط بلغور رُ خزیدم ، مواظب سِ 

در واقع آب دهنم رو  مونده بود... باقی سرد شده بود ولی پنکک در زیر پوشش بود و خوب ،جو دو سر

: راه انداخت. بین لقمه هام گفتم  

 " میدونی بلیپ میتونه دختر باشه " 

 کریستین دستشو داخل موهاش کشید  :

 " دو تا خانم آره ؟ "

 هراس و زنگ خطری از چهره اش گذشت و نگاه شرورانه اش ناپدید شد. اوه گندش بزنن. 

 " تو ترجیح خاصی داری؟ " 

 " ترجیح؟ " 

 " پسر یا دختر " 
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ت :اخم کرد ، آروم و کامال حواس پرت گف  

 " سالم باشه کافیه " 

 توپید  :

 " بخور " 

 و میدونم که داره تالش میکنه از صحبت در مورد این موضوع دوری کنه. 

 " دارم میخورم . دارم میخورم... خدایا ، اعصابت رو آروم کن گری " 

کردم. گوشه چشماش از نگرانی چین خورده بودن . اون گفت که تالش میکنه ولی میدونم با دقت نگاش 

بروی صندلی دسته  اوه کریستین ، منم همینطورم . که همچنان در مورد موضوع بچه وحشت زده ست. 

 دار کنار تختم نشست ، روزنامه سیاتل تایمز رو برداشت. 

 " دوباره سر خط خبرها شدی خانم گری " 

نش تلخ بود. لح  

 " دوباره؟ " 

و درسته . میخوای بخونی؟ "  " روزنامه نگارها دوباره داستان دیروز رو نوشتن و به نظر کامال دقیق  

 سرم رو منفی تکون دادم :

 " تو برام بخون. من دارم غذا میخورم " 

ا رو به عنوان زوج ریشخند زد و شروع به بلند خوندن مقاله کرد . گزارشی از جک و الیزابت بود ، اون

مدرن بونی و کالید1 معرفی کرده بودن. به طور خالصه ماجرایی از دزدیده شدن میا گفتن ،دخالت من 

برای نجات میا و حقیقت اینکه من و جک در یک بیمارستان بستری هستیم. چطور اونا همه ی این 

 اطالعات رو تونستن بدست بیارن ؟؟ باید از کیت بپرسم. 

ستین مقاله رو تموم کرد گفتم :وقتی که کری  

                                                             
 بونی و کالید زوج خالفکاری در اوایل سالهای 1900 بودن که آدم ربایی میکردن و قتل انجام میدادن  1
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 " خواهش میکنم یه چیز دیگه بخون. دوست دارم به صدات گوش بدم " 

به حرفم گوش داد و برام گزارشی رو در مورد تجارت پررونق نان بیگل خوند و حقیقت اینکه شرکت 

م کرد. وند اخکنسل کنه. کریستین در حالی که میخ شبوئینگ مجبور شده نهار رو در بعضی از پرواز ها

که من خوبم ،  شه و این آگاهی رو بهم القا میکنهغذا میخورم تسلی بخ ولی گوش دادن به صداش وقتی که

که  یلحظات آرام بخشی رو با وجود تمام اتفاقات ومیا حالش خوبه و جاش امنه و بلیپ کوچولو در امانه ،

 در این چند روز افتاد حس میکردم. 

مورد بچه میترسه ولی عمق ترسش رو درک نمیکنم. مصمم شدم که بعدا بازم  متوجه ام که کریستین در

میتونم ذهنش رو آروم کنم. چیزی که گیجم میکنه اینه که اون  که در موردش باهاش حرف بزنم. ببینم

دین مثال زدنی نداشته . هم گریس و هم کریک وال هیچ کمبودی از نظر داشتن والدین خوب و مثبت

ور دیده میشن. هستن، یا اینط  

اون هرزه عوضیه که اینقدر به اون آسیب زده. دوست دارم اینطور فکر کنم. ولی در  ی مداخله شاید

نم رابینسون کمکی به اون اخ. به هر حال مطمئنم واقعیت فکر میکنم که این به مادر اصلیش بر میگرده

در حاشیه لعنتی ! . نفکارم متوقف شدنکرده. وقتی که تقریبا گفتمان زمزمه وار مبهمی رو بیاد آوردم ا

با گریس حرف میزد. خاطره اش در تاریکی و  نزد . کریستیمیخاطراتم زمانی که ناهشیار بودم چرخ 

اوه این کالفه کننده ست .سایه ها آب شد و از بین رفت.   

ورش کنم. اید مجبرفتن و دیدن اون زن رو بهم میگه یا ب ،خودشکریستین داوطلبانه  در عجبم که آیا

نو ازش بپرسم که تقه ای به در زده شد. نزدیک بود ای  

. بایدم عذر خواه باشه.... وقتی که دیدمش قلبم فرو ریخت. اه کالرک عذرخواهانه داخل اومدکاراگ  

 " آقای گری ، خانم گری . مزاحمم ؟؟ " 

ید :کریستین توپ  

 " بله " 

 کالرک اونو نادیده گرفت :
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دید خانم گری. من نیاز دارم چند تا سوال در مورد بعد از ظهر پنجشنبه از شما " خوشحالم که بیدار ش

 بپرسم. همون کارهای روتین. االن وقت مناسبی هست ؟ " 

 من من کردم : 

 " حتما " 

 ولی مطمئن نیستم که بخوام در مورد اتفاقات روز پنجشنبه حرفی بزنم.  کریستین جلز ولز کنان گفت :

راحت کنه " " زن من باید است  

" خالصه اش میکنم آقای گری. و این به این معناست که هر چه زودتر کارم رو انجام بدم شما از دستم 

راحت میشید " زودتر   

کریستین ایستاد و به کالرک صندلی رو تعارف کرد بعد کنار من روی تخت نشست ، دستم رو گرفت ، 

 اطمینان بخش فشرد. 

 

 

 

به ی روز پنجشنبه رو نشنیدم ولی تمام ماجرا یچیز جدید کارش تموم شد. هیچنیم ساعت بعد ، کالرک 

صورت کامل با صدایی آروم و گاهی منقطع تعریف کردم و دیدم کریستین بعضی مواقع رنگش میپرید و 

 باز عبوس و اخمالو دیده میشد. کریستین گفت :

 " آرزو میکردم که تیر رو کمی باالتر میزدی " 

کرد : کالرک موافقت  

خدمت بزرگی کرده بودین خانم گری "  به خانم ها اگر این کارو میکردین " یه جورایی  

 چی؟؟ 

 " ممنونم خانم گری. برای االن کافیه " 
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 " دیگه اجازه نمیدید که آزاد بشه مگه نه ؟ " 

 " فکر نمیکنم که دیگه وثیقه باعث بشه بیرون بیاد " 

 کریستین پرسید :

؟  "  بود ضمانتش رو کردهی سکچه " میدونید   

 " نه آقا . محرمانه بود " 

کریستین اخم کرد ، فکر کنم حدس هایی داشت. کالرک بلند شد تا ما رو ترک کنه و در همون زمان 

ها وارد اتاق شدن.  ندکتر سینگ و دو تا از انترخانم   

ن با خیال راحت شده ای شل و اد تا به خونه برم. کریستیدزه ابعد از معاینات کلی دکتر سینگ به من اج

 ول شد. 

جمع باشه. اگر اتفاق افتاد باید  ،" خانم گری ، شما باید حواستون به سر درد های بدخیم تر و تاری دید

 سریعا به بیمارستان بیاید " 

وقتی دکتر سینگ سرم رو مثبت تکون دادم ، سعی میکردم که ذوقم رو از رفتن به خونه پنهون کنم. 

 زمانی که باهاش حرف میزد زش در راهرو پرسید. دردنبالش رفت و سوال کوتاهی ارفت ، کریستین 

نیمه باز نگه داشته بود. دکتر لبخند زد : در رو  

 " بله آقای گری ، مشکلی نداره " 

ق برگشت. اکریستین نیشش باز شد و خوشحال تر به ات  

 " این دیگه چی بود ؟ " 

 گفت :

 " سکس " 

 نیش باز بدجنسانه ای داشت. اوه. قرمز شدم :

 " و ؟؟ " 
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 ریشخند زد :

 " مشکلی نداری ، میتونی " 

بهش ریشخند زدم : اوه کریستین !   

 " من سر درد دارم "

 " میدونم . تو چند وقت فعال مرخصی. فقط خواستم چک کنم " 

 مرخصم؟؟ از حس تیز و زودگذر نا امیدی که داشتم اخم کردم. مطمئن نیستم که بخوام مرخص باشم. 

دستم بکشه. به کریستین با خیرگی و خصومت نگاه میکرد.  زارمم رو پرستار نورا به ما ملحق شد تا سِ 

تین بی اعتنا به جذابیت کریس تکه نسب ،فکر میکنم که اون جزو معدود زنهایی هست که مالقات کردم

هست. وقتی که پایه مخصوص سرم رو میبرد و اتاق رو ترک میکرد ازش تشکر کردم. کریستین 

 پرسید:

 " بریم خونه ؟ "

 " دوست دارم اول ری رو ببینم " 

 " حتما " 

 " در مورد بچه میدونه ؟ " 

 " فکر کردم که خودت بخوای کسی باشی که بهش میگی. من به مامانتم نگفتم " 

منونم " " م  

 لبخند زدم ، قدر دان شدم که خبر توفانی ام رو ندزدیده. کریستین ادامه داد :

وج ها " مامانم میدونه. پرونده ات رو خونده. من به بابام گفتم نه هیچ کس دیگه ای. مامان گفت که ز

صبر میکنن .... تا مطمئن بشن "  یا بیشتر 12معموال تا هفته   

 شونه اش رو باال انداخت.

 " مطمئن نیستم که آماده باشم که به ری بگم " 
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 " بهتره که بهت اخطار بدم که اون خیلی از دستت عصبانیه. گفت که باید در باسنت بزنم " 

خندید : و شوکه شده ی منکریستین به چهره وا رفته چی؟؟؟   

 " منم بهش گفتم که بسیار مشتاقم تا این وظیفه رو انجام بدم " 

 هینی کشیدم :

نگفتی !! " "  

خاطراتم رو غلغلک داد. آره ، ری زمانی که ناهشیار بودم  ،گرچه که صدای اکو مانند و زمزمه واری

بهم چشمک زد : ناینجا بود. کریستی  

 " بیا. تیلور برات لباس تمیز آورده. کمکت میکنم تا لباس بپوشی " 

 

 

 

م نمیاد تا حاال اینقدر عصبانی بوده دیاهمونطور که کریستین گفته بود ، ری شدیدا عصبانی بود. حتی 

باشه. کریستین خردمندانه تصمیم گرفت که ما رو با هم تنها بزاره. برای چنین مرد کم حرفی ، ری اتاق 

. نه ام رو سرش گذاشته بودبا سرزنش و گوشمالی دادن من برای این رفتار غیر مسئوال ن روبیمارستا

سالم شده.  12من دوباره   

ب سازگار نیست.افشار خونت با این اعصخواهش میکنم آروم باش. اوه بابا،   

 ری غر غر کرد :

 " و من مجبور بودم که با مامانتم سرو کله بزنم " 

 جفت دستاشو کالفه تو هوا چرخوند .

 " بابا من متاسفم " 
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جفتمون تو این دو " و کریستین بیچاره !! من هیچ وقت تا حاال اونو اینجوری ندیده بودم. اون پیر شد. ما 

 روز گذشته سالها پیرتر شدیم "

 " ری من متاسفم " 

 با لحن متعادل تری گفت : 

" " مامانت منتظره تا بهش زنگ بزنی   

و باالخره از سخنرانی انتقاد آمیز و آتشینش کوتاه اومد.  گونه اش رو بوسیدم   

دن رو آموزش دادی " " بهش زنگ میزنم. من خیلی متاسفم. ولی ممنونم که بهم شلیک کر  

 برای لحظاتی با غروری پدرانه که مخفی شده بود نگام کرد . گفت :

 " خوشحالم که میتونی مستقیم شلیک کنی " 

 صداش خشن و گرفته بود :

 " حاال برو خونه و کمی استراحت کن " 

" تو خوب دیده میشی بابا "    

گفت:سعی کردم که موضوع رو عوض کنم.   

ای "  " تو رنگ پریده  

و دستش رو گرفتم : آینه کریستین در شب گذشته شدهیکدفعه ترسش کامال هویدا شد. اون   

 " من خوبم، قول میدم دیگه چنین کاری رو انجام نمیدم " 

 دستم رو فشرد و منو به آغوشش کشید . زمزمه کرد :

 " اگر اتفاقی برات میافتاد... "

من عادت به نمایش احساسات و عواطف از  .جوونه زدصداش آروم و خش دار بود . اشک در چشمام 

 طرف پدر خونده ام ندارم. 

شفا بخش نیست "  ،" بابا من خوبم . هیچی مثل یک دوش داغ  
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از در پشتی بیمارستان خارج شدیم تا از برخورد با خبرنگاران جمع شده در ورودی بیمارستان جلوگیری 

هدایت کرد.  اِس یو وی منتظر کنیم. تیلور ما رو به سمت ماشین  

میبرد ساکت بود . از نگاه کردن به سوایر تو آینه ریستین زمانی که سوایر ما رو به سمت خونه ک

خودداری میکردم ، شرمنده ام که آخرین بار اونو در جلو بانک دیدم و یواشکی از دستش در رفتم. به 

تو ماشین رو تا خونه اونو آروم میکردم  مامانم زنگ زدم، کسی که گریه کرد و گریه کرد.... کل زمان

ولی با قول دادن اینکه به زودی اونجا به مالقاتشون میریم موفق شدم. در زمان صحبتم با مامان ، 

وی انگشتام میکشید.  اون مضطربه.... یه اتفاقی م رو گرفته بود ، شصت دستش رو برکریستین دست

 افتاده. 

نم آزاد شدم پرسیدم :ماما انی که باالخره از صحبت کردن بازم  

 " چی شده ؟ " 

 " ولچ میخواد منو ببینه " 

 " ولچ؟؟ چرا ؟ " 

 " یه چیزی در مورد اون هاید آشغال پیدا کرده " 

ریستین با خشم و انزجار بود و ترس لرزه برانگیزی رو درون بدنم ایجاد کرد. صدای ک  

 " نمیخواست پشت تلفن بهم بگه " 

 " اوه " 

عد از ظهر از دیترویت اینجا میاد " " امروز ب  

 " فکر میکنی ارتباطی پیدا کرده ؟ " 

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد .
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 " فکر میکنی چیه ؟ " 

 " هیچ ایده ای ندارم " 

 پیشونی کریستین گیج شده چین خورده بود. 

ماشین رو پارک کنه ما  تیلور وارد پارکینگ آسکاال شد و در مقابل آسانسور نگه داشت تا قبل از اینکه

پیاده بشیم. در پارکینگ میتونیم از برخورد با عکاسان دم در ورودی برج جلوگیری کنیم. کریستین منو 

 به بیرون از ماشین هدایت کرد . دستشو دور کمرم نگه داشته بود ، منو به سمت آسانسور میبرد. پرسید :

 " خوشحالی خونه ای؟ " 

 زمزمه کردم :

 " آره " 

ی وقتی که در محوطه آشنای آسانسور قرار گرفتم ، عظمت موقعیتی که در اون قرار داشتم بهم هجوم ول

 آورد و شروع به لرزیدن کردم. 

 " هی.... " 

 کریستین بازوهاش رو دورم فرستاد و منو به خودش نزدیک کرد:

 " تو خونه ای . تو در امانی "

 روی موهام رو بوسید. 

 " اوه کریستین " 

که نمیدونستم وجود داره شکست و شروع به گریه کردم. کریستین زمزمه کرد  : سدی  

 " هیییش " 

. ولی خیلی دیر بود . من شکسته شده بروی تی شرتش یدسرم رو در مقابل قفسه سینه اش به آغوش کش

یاد اینکه افتادم، اشک میریختم. " این برای اِس آی پی آشغال هرزه ! " وقتی که یاد خباثت حمله جک : 

و ترس خانمان سوزم برای میا ، برای خودم  : " داری ترکم میکنی؟؟ "  به کریستین گفتم ترکت میکنم:

 و برای بلیپ کوچولو....
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وقتی که درهای آسانسور باز شدن ، کریستین منو مثل بچه در آغوشش بلند کرد و بروی دستاش به داخل 

و بهش چسبیدم و به آرومی گریه میکردم.  راهرو برد . دستام رو دور گردنش حلقه کردم  

و بروی صندلی قرارم داد. پرسید : منو از میان خونه برد و به اتاق و حموم رسید  

 " وان ؟ " 

 سرم رو منفی تکون دادم . نه ...... نه ........ نمیخوام مثل لیال باشم. 

 " دوش؟ " 

صداش از نگرانی خفه شده بود . از بین اشکام سرم رو مثبت تکون دادم. میخوام که چرک و کثافت این 

  " تو یه پول پرست جنده ای " چند روز گذشته رو از بدنم بشورم. خاطره حمله جک رو بشورم : 

میکردم. اکو میشد تو دستام گریه ، زمانی که صدای آب که آبشار وار از دوش بروی زمین میریخت 

 کریستین مالیم گفت :

 " هی " 

ت. بهش جلوم زانو زد، دستام رو از روی گونه های پر اشکم کنار داد و صورتم رو با دستاش قاب گرف

ار زده بشن. زمزمه کرد :نگاه کردم ، پلک زدم تا اشکام کن  

 " تو جات امنه. جفتتون " 

چشمام دوباره پر از اشک شدن.  بلیپ و من...  

الن تمومش کن. نمیتونم تحمل کنم که گریه کنی " اهمین "   

 صداش خش دار بود. شصت دستاش اشکام رو پاک میکردن ، ولی همچنان اشکام جاری بودن. 

" متاسفم کریستین. برای همه چیز متاسفم. برای اینکه نگرانت کردم ، برای اینکه همه چی رو به خطر 

 انداختم.....برای حرفهایی که بهت زدم " 

هییییش عزیزم ، خواهش میکنم "  "  

 پیشونیم رو بوسید :

 " من متاسفم ، این دو طرفه ست آنا " 
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 بهم لبخند شیادانه ای زد :

 " خب ، این چیزیه که مامانم همیشه میگه. منم حرفهایی زدم و کارهایی کردم که بهش مفتخر نیستم " 

 چشماش دلگیر ولی صبور بودن :

م " " بزار لباسات رو در بیار  

یشونیم رو بوسید. شت دستام پاک کردم و یکبار دیگه پلحنش نرم بود. بینیم رو با پ  

سریعا منو برهنه کرد ، مراقبت ویژه ای زمانی که تی شرتم رو از سرم در می آورد داشت. ولی سرم 

یاد و خیلی دردمند نیست. منو به سمت دوش برد ، لباس های خودشو سریعا قبل از اینکه به زیر دوش ب

 ،به من در زیر آب داغ ملحق بشه در آورد. منو بین بازوهاش کشید و نگه ام داشت ، مدت طوالنی

اجازه داد که در قفسه رو تسلی میبخشید ، نگه ام داشت .  ماو مون فرو میریخت اوی بدنزمانی که آب بر

فقط منو به دو طرف آروم در  ،سینه اش گریه کنم. گاه بیگاه روی موهام رو میبوسید ولی رهام نمیکرد

مقابل خودم ، موهای قفسه سینه اش بروی گونه ام....  ردپوستش  تکون میداد. حس کردنِ  ،گرم زیر آب

مالحظگیم و بی  این مردی که عاشقشم ، این مرد به خود نامطمئن زیبا ، مردی که من میتونستم با بی

نم ولی شکر گزارم که اینجاست ، هنوز از دستش بدم. از فکرش احساس تهی بودن میک پرواییم

 اینجاست.... با وجود تموم اتفاقاتی که افتاده. 

اون توضیحاتی داره که باید بگه ولی االن میخوام از بازوهای حمایت گر و آرامش بخشش لذت ببرم. و 

در اون لحظه برام روشن شد که هرگونه توضیحی در مورد خودش و رفتارش باید از طرف خودش 

ه . نمیتونم بهش فشار بیارم....اون باید خودش بخواد که بهم بگه. نمیخوام در قالب یک همسر باش

باشم که دائما سعی میکنه به زور شوهرش رو تخلیه اطالعاتی کنه. این مستهلک کننده ست.  وغرغر

ت داره ، و دوس ه ای که تا حاال دوست داشته،میدونم که دوستم داره. میدونم منو بیشتر از هر کسی دیگ

 برای االن همین کافیه. این آگاهی آزاد کننده ست. از گریه کردن دست کشیدم و به عقب قدم برداشتم. 

 پرسید :

 " بهتری؟ " 

 سرم رو مثبت تکون دادم. گفت :
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 " خوبه. بزار بهت نگاه کنم " 

زمانی که جک زدم و  دم. ولی دستم رو گرفت ، بازویی رو کهو برای لحظه ای متوجه منظورش نش

چک کرد. بروی شونه ام کبودی و کوفتگی هایی بود و چندین خراش و زخم بروی ن افتادم، بروی زمی

اشت و رایحه و شامپو بدن رو از قفسه برد ومشون رو بوسید  . لیفآرنج و مچ دستم وجود داشت. هر کد

مشامم رو پر کرد.  شیرین و آشنای یاسمن  

 " بچرخ " 

گردنم ، شونه هام ، پشتم و دست دیگه ام. منو زوی آسیب دیده ام کرد ، بعد وع به شستن بابه آرومی شر

هام کشید . زمانی که  از روی کوفتگی و کبود شدگی خوند ، انگشتان بلندش رو در پهلوبه پهلو چر

باریک شدن .  تکون خوردم. چشمای کریستین سخت و لباشبزرگ روی لگنم گذشت لرزیدم و 

زمانی که هوا رو از بین دندوناش بیرون میداد واضح بود. اطمینان بخش زیر لب گفتم : عصبانیتش  

 " درد نمیکنه " 

 چشمای خاکستریه براقش بهم نگاه کردن. مرموزانه زمزمه کرد :

 " میخوام بکشمش. تقریبا این کارو کردم " 

بروی لیف ریخت و با دقت و  اخم کردم و از چهره ی سرد و یخ زننده اش لرزیدم. شامپو بدن بیشتری

باسنم و بعد زانو زد و پایین و پاهام رو شست. مکث کرد تا  ،مهربانانه ، با ترحم و به نرمی  پهلو ها

رو چک کنه. قبل از اینکه باقی پام رو بشوره کبودی روی زانوم رو بوسید. دستم رو پایین بردم و  مزانو

ش خطوط خارج از ی مرطوبش کشیدم. ایستاد ، و انگشتسرش رو نوازش کردم ، انگشتام رو داخل موها

 کبودی هام رو بروی دنده هام جایی که جک بهم لگد زده بود رو لمس کرد. 

 ناله کرد :

 " اوه عزیزم " 

 صداش پر از رنج و درد بود ، چشماش تیره و خشمگین بودن .

 " من خوبم " 
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تردید کرد تا پاسخ بده ولی زمانی که زبونم زبونش رو لمس  سرش رو پایین کشیدم و لباش رو بوسیدم. 

 کرد ، بدنش در مقابلم تکون خورد. در مقابل لبام زمزمه کرد :

 " نه " 

 و خودشو عقب کشید :

 " بیا تو رو تمیز کنیم " 

.  اون واقعا جدیه. لبام آویزون و اخمام تو هم و فضای بینمون سریعا سبک شد لعنتی...چهره اش جدیه. 

 نیشش باز شد و کوتاه بوسیدم . تاکید کرد :

 " تمیز. کثیف نه " 

 " من کثیف دوست دارم " 

 " منم خانم گری ، ولی نه االن. نه اینجا " 

 شامپو رو برداشت و قبل از اینکه بتونم قانعش کنم شروع به شستن موهام کرد. 

 

 

 

م و نمیدونم که این بخاطر دوش میکن ناحساس تازگی و دوباره نیرو گرفت منم تمیز رو دوست دارم.

جر و بحث و بگو مگو با کریستین در مورد  نبرای تموم کرد م، بخاطر گریه کردن ، یا تصمیمگرفتن

همه چیز هست. منو در حوله ای بزرگ پوشوند و یکی هم زمانی که موهام رو با دقت خشک میکردم 

 قابل کنترله.  من چند که کامال و ثابت قدمهه ولی یک درد ضعیف دور لگن خودش بست. سرم درد میکن

استفاده کنم.  رو در صورتی که مجبور بودمتا مسکن از دکتر سینگ دارم ولی ازم خواست که از اونا   

 در حال خشک کردن موهام به الیزابت فکر میکردم. 

 " هنوز متوجه نمیشم که چرا الیزابت با جک همکاری میکرد " 

مرموز گفت :کریستین شرورانه و   
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 " من میدونم " 

سه سینه اش و این جدیده. بهش اخم کردم ولی حواسم پرت شد. موهاش رو با حوله خشک میکرد ، قف

و قطرات آب در زیر نور هالوژن های حموم بروی بدنش برق میزدن.  شونه هاش هنوز خیس هستن

 مکث کرد و بهم ریشخند زد :

 " از منظره لذت میبری خانم گری؟ " 

رسیدم :پ  

میدونی؟ "  ی" چطور  

 سعی کردم اعتنا نکنم که به شوهر خودم زل زده بودم.  اذیتم کرد :

 " که داری از منظره لذت میبری؟؟ " 

 اخم کردم :

 " نه. در مورد الیزابت " 

" اه کالرک توضیحاتی در موردش داد" کاراگ  

ده دیگه ای از زمانی که ناهشیار بودم بهش نشون دادم و خاطره ی اذیت کنن -بیشتر برام بگو –چهره ی 

که چی گفته.  بیارم بیادزو میکنم که میتونستم بیشتر به سطح برگشت. کالرک تو اتاقم بود. آر  

 " هاید کلی ویدیو داشته. ویدیو از تمام اونا. روی فلش های مختلف " 

ادامه داد: اخم کردم، پوست پیشونیم منقبض شد . چی؟؟   

م منشی هاش " کردن تما ی" ویدیو  

 اوه ! 

سکوت . اون خشن دوست داره " ار حق و" دقیقا. یک ابز  

ه زمانی که از صورتش گذشت دیدم. ک ،کریستین اخم کرد ، و من سرگشتگی به همراه انزجار رو

. البته..... کریستین هم خشن دوست داره . انزجار تبدیل به خود تحقیری شد، رنگش پرید  
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" نکن "    

قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیرم از دهنم خارج شد. اخمش عمیق تر شد :این کلمه   

 " چی نکنم ؟ " 

 ثابت شد و منو با دلواپسی نگاه میکرد.

شبیه اون نیستی " اصال " تو   

دن ولی هیچی نگفت . تائید کرد که دقیقا به همین فکر میکرده. چشمای کریستین سخت تر ش  

 " تو اون نیستی " 

استوار بود. گفت :صدام سخت و   

 " ما از یه جنسیم " 

 توپیدم :

 " نه نیستی " 

 گرچه که درک میکردم که چرا چنین فکری میکنه :

پدرش در یک درگیری تو بار کشته شده. مادرش با الکل خودشو غرق و ناهشیار کرده . اون در "

مختلف. عمدتا سرعت غیر زمان بچگی در پروش گاه های مختلفی بوده.... همینطور در دردسر های 

"مجاز ماشین بوده. زمانی رو در زندان مخصوص نوجوانان گذرونده.  

افتادم.  ،یاد اطالعاتی که کریستین در هواپیما که به سمت آسپن میرفتیم بهم داد  

" شما جفتتون گذشته ی پر دردسری داشتین ، و جفتتون در دیترویت بدنیا اومدید . همش همینه 

 کریستین" 

 دستام رو روی لگنم مشت کرده بودم. 

تاثیرگذاره ، مخصوصا با وجود تموم اتفاقات این چند روز. وقتی که ولچ اینجا  ن" آنا ، ایمان تو به م

 برسه بیشتر میفهمیم " 
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 موضوعش رو کنار زد و تمومش کرد. 

 " کریستین... " 

کرد. نفس گرفت : مبا بوسه ای متوقف  

 " بسه " 

به خودم دادم افتادم. اونو به خاطر اطالعات اذیت نکنم. ادامه داد :و یاد قولی که   

 " و اخماتو تو هم نکن . بیا . بزار موهاتو خشک کنم " 

 و میدونم که موضوعش بسته شد. 

 

 

 

کریستین نشستم و اونم شروع به خشک کردن  بین پاهای ،بعد از پوشیدن شلوار راحتی و تی شرت

 موهام کرد. 

؟ "  دیگه ای زمانی که بیهوش بودم نزدحرف " خب کالرک   

 " نه چیزی که یادم بیاد " 

 " من چند تا از مکالمه هاتون رو بیاد میارم " 

 شونه همچنان داخل موهام بود . پرسید :

 " واقعا ؟ " 

 صداش بی تفاوت بود. 

 " آره. پدرم . پدرت . کاراگاه کالرک .... مامانت " 

 " و کیت ؟ " 
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بود ؟ " " کیت اونجا  

 " کوتاه آره. اونم از دستت عصبانیه " 

 تو بغلش چرخیدم :

 " میشه گفتن اینکه همه از گند آنا عصبانین رو تموم کنی؟ " 

 کریستین گفت :

 " فقط دارم واقعیت رو میگم " 

 از عصبانیتم گیج شده بود. 

ر بود " ن یه عمل بی مالحظه و بی پروا بود ولی میدونی که خواهرت در خطی" آره ا  

 صورتش وار رفت :

 " آره . بود " 

 سشوار رو خاموش کرد اونو روی تخت گذاشت . چونه ام رو گرفت . گفت :

 " ممنونم " 

 سورپرایزم کرد. 

انجام نمیدی . بخاطر اینکه دفعه دیگه حسابی در باسنت میزنم تا ادب  چنین عمل بی پروایی" ولی دیگه 

 بشی "

 نفسم منقطع شد :

 " نمیکنی! " 

 " میکنم " 

 جدی بود. گندش بزنن. واقعا جدیه. 

 " من اجازه پدر خونده ات رو هم دارم " 
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و اون چرخید برای همین  ریشخند زد . داره سر به سرم میزاره ! یا واقعا؟؟ خودمو به سمتش سوق دادم 

دنده هام  تیر کشید و بروی تخت و در بین بازوهاش قرار گرفتم. وقتی که روی تخت افتادم درد از 

 لرزیدم.  کریستین رنگش پرید :

 " مواظب باش! " 

 سرزنشم کرد و لحظه ای عصبانی دیده شد.  گفتم :

 " متاسفم " 

 گونه اش رو نوزاش کردم. نوک بینیش رو به دستم مالید و نرم بوسیدش :

 " واقعا آنا ، تو هیچ احترامی برای سالمتی و امنیت خودت نداری " 

ای تی شرتم رو باال داد و انگشتاش بروی شکمم قرار گرفتن . نفس کشیدنم منقطع شد . زمزمه لبه ه

 کرد:

 " دیگه فقط تو نیستی " 

، سنگین  نوک انگشتاش رو در طول خط کمر شلوارم روی پوستم کشید. خواستن ، غیر منتظره ، داغ

شد ، حرکت انگشتاش رو متوقف کرد و ه افتاد. نفسم منقطع و کریستین منقبض در خونم فوران کرد و را

 بهم زل زد. دستش رو باال آورد و چند تار موم رو پشت گوشم فرستاد. زمزمه کرد :

 " نه " 

 چی؟؟ 

 " اینطوری بهم نگاه نکن. من کبودی های بدنت رو دیدم. و جواب نه هست " 

 صداش سخته و پیشونیم رو بوسید. به خودم پیچیدم و ناله کردم :

ین " " کریست  

 " نه. تخت " 

 نشست. 
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 " تخت ؟ " 

 " تو نیاز داری استراحت کنی " 

 " من به تو نیاز دارم " 

چشماش رو بست و سرش رو به دو طرف تکون داد انگار که این یه خواسته ی خیلی سختیه. وقتی که 

 دوباره چشماش رو باز کرد ، مصمم و قاطع روشن شده بودن. 

ه رو انجام بده آنا " " فقط کاری که بهت گفته شد  

 وسوسه شدم که لباسام رو در بیارم ولی بعد یاد کبودی ها افتادم و فهمیدم که به اون روش موفق نمیشم. 

 بی میل ، سرم رو پایین تکون دادم:

 " باشه " 

و اخمام رو تو هم کردم . سرگرم شده نیشش باز شد :عمدا غلو آمیز لبامو آویزون   

 " برات نهار میارم " 

 " میخوای آشپزی کنی؟؟ " 

 عمال نفس آخرم رو کشیدم. این لطف رو داشت که بخنده :

 " من قراره چیزی رو که خانم جونز درست کرده گرمش کنم " 

 " کریستین من انجامش میدم. من خوبم. خدایا ، من سکس میخوام..... من میتونم غذا درست کنم " 

انقباضم از درد دنده هام رو مخفی کنم. کریستین با خشم  خجالت زده نشستم ، سعی میکردم که لرزش و

 گفت :

 " تخت " 

 و به بالشت اشاره کرد . زیر لب گفتم :

 " بهم ملحق شو " 

حتی و تی شرت تنم میبود. ااز شلوار ر یآرزو میکردم که یک لباس وسوسه آمیز تر  
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 " آنا برو تو تخت . همین االن " 

اخم کردم ، بلند شدم ، و اجازه دادم که شلوارم بدون تعارف و راحت بروی زمین بیوفته ، در تمام مدت 

با خیرگی و خصومت نگاش میکردم . دهنش با لودگی زمانی که لحاف رو دوباره برمیگردوند منقبض 

 شد . 

 " تو حرف دکتر سینگ رو شنیدی . اون گفت که استراحت کنی " 

ر بود. تو تخت فرو رفتم و کالفه دستام رو به سینه زدم . گفت :لحن صداش نرم ت  

 " همینجا بمون " 

 کامال واضح داشت خوش میگذروند. اخمام عمیق تر شدن. 

 

 

 

 

خوراک مرغ خانم جونز ، بدون شک ، یکی از غذا های مورد عالقه ی منه. کریستین باهام همراهی 

شخند زدم :میکرد ، چهار زانو وسط تخت نشسته بود. ری  

 " این غذا واقعا خوب گرم شده " 

 نیشش باز شد. کامال سیر شده و خوابالودم. این نقشه اش بود ؟؟ 

 " خسته دیده میشی " 

 سینی رو برداشت. 

 " هستم " 

 " خوبه. بخواب " 

 بوسیدم :



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 806  
 

 " من کمی کار دارم که باید انجام بدم. اگر مشکلی نداری همینجا انجام میدم " 

مثبت تکون دادم.... در جنگ با پلکام شکست خوردم. هیچ ایده ای نداشتم که خوراک مرغ سرم رو 

 میتونه اینقدر خسته کننده باشه. 

 

 

 

اتاق میتابید. کریستین بروی وقتی بیدار شدم غروب شده بود. نور کمرنگ صورتی سیل وار داخل 

ش در نور احاطه کننده داخل اتاق دسته دار نشسته بود ، منو نگاه میکرد ، چشمای خاکستری صندلی

 میدرخشیدن. چند تا برگه تو دستش بود. چهره اش رنگ پریده ست. 

سریعا پرسیدم :گندش بزنن!   

 "  چی شده ؟ " 

 نشستم ، دنده های معترضم رو نادیده گرفتم . 

 " ولچ تازه رفته "

 اوه لعنتی. 

" و ؟ "    

 زمزمه کرد :

 " من با اون عوضی زندگی کردم " 

 " زندگی؟؟ با جک ؟؟ " 

 سرش رو مثبت تکون داد ، چشماش گشاد بودن. 

 " با هم خویشاوندین؟ " 

 " نه خدا رو شکر ، نه " 
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نارم دعوت کردم. بی حال و شل به یک طرف تخت خزیدم و لحاف رو کنار دادم و اونو به سمت تخت ک

ن روی تخت خزید. یک دستش رو نکرد . کفشاشو در آورد و کنار م یتردیداون  و در سورپرایزم ،

چی شده؟؟؟ دورم حلقه کرد ، گوله شد ، سرش رو در آغوشم قرار داد.  شوکه شدم.   

 زیر لب گفتم :

 " متوجه نمیشم " 

انگشتام رو داخل موهاش حرکت میدادم و بهش نگاه میکردم. چشماشو بست و پیشونیش چین خورد انگار 

ره. که داره تالش میکنه چیزی رو بیاد بیا  

با گریس و کریک زندگی کنم " بعد از اینکه منو با اون فاحشه هروئینی پیدا کردن ، قبل از اینکه برم و 

کردم. ولی هیچی نمیتونم از اون زمان میدر مرکز مراقبتی میشیگان استیت بودم. در پرورشگاه زندگی  ،

 بیاد بیارم " 

دیده. زمزمه کردم :ذهنم گیج و منگ بود. پرورشگاه ؟ این برای جفتمون ج  

 " چه مدت ؟ " 

 " دو ماه یا کمی بیشتر . هیچی یادم نمیاد " 

 "  با مامان بابات در موردش حرف زدی؟ " 

 " نه " 

 " شاید بهتره که اینکارو بکنی. شاید اونا بتونن این پازل رو کامل کنن " 

 محکم بغلم کرد :

 " بیا " 

و چراغ خواب روی پاتختی رو روشن کردم  . دستم رو درازدم دو تا عکسهبرگه ها رو بهم داد، که دی

دی برای همین تونستم اونا رو دقیق ببینم. اولین عکس از یک خونه قدیمی و فرسوده است ، با در ورو

وجود جلوی خونه  ی. ایوان ورودی و حیاط کوچیک نی در سقفزرد رنگ و پنجره های زیر شیرو

 داشت. خونه ی چشمگیری نبود. 
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دوم از یک خانواده بود .... در نگاه اول ، یک خانواده ی معمولی سطح پایین دیده میشدن.... یه عکس 

و بچه هاشون. بزرگسال ها جفتشون تی شرت های آبی بیش از حد شسته  مرد و همسرش ، فکر کنم ،

و حد بور  خانومه موهای بیش ازسالگی شون باشن.  40شده و از مد افتاده پوشیده بودن. باید در دهه 

ولی جفتشون گرم به دوربین نگاه میکردن. مرده دستشو دور  ،داشتن موهای با ماشین تراشیده شده مرده

شونه های یک دختر بچه نوجوون عبوس انداخته بود. به هر کدوم از بچه ها نگاه کردم : دوتا پسر... دو 

تن. گشاده به دوربین لبخند داش سالگی ... جفتشون موهای بلوند ماسه رنگ 12قلو همسان ، در حدود 

مایل به قرمز داشت ، اخم کرده و در پشت  د. یک پسر دیگه بود که کوچیکتر بود ، موهای بلونمیزدن

لباس های  بودن وایستاده بود . چشماش گشاد و ترسیده  سر اون یک پسر بچه مو مسی چشم خاکستری

بود.  تهانه در چنگش نگه داشو یک پتو کثیف بچه گ ی تنشناجور  

 لعنتی...

 زمزمه کردم :

 " این تویی " 

قلبم به دهنم اومد. میدونم که کریستین وقتی که چهار سالش بوده مادرش مرده. ولی این بچه خیلی 

کوچیکتر دیده میشد. اون باید شدیدا دچار سو تغذیه بوده باشه. هق هقم رو زمانی که چشمام پر اشک 

ن.اوه پنجاه شیرین مشدن خفه کردم.   

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد :

 " آره ، منم " 

 " ولچ این عکس رو آورده ؟ " 

 " آره. هیچی ازش یادم نمیاد " 

 صداش کامال قاطع و هیچ حس زندگی درش نبود. 

" یادت باشه که با والدین پرورشگاهی بودی؟ چرا باید یادت باشه؟ کریستین این مال خیلی وقت پیشه. این 

 چیزیه که تو رو نگران کرده ؟ " 
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" من چیز های دیگه رو یادم میاد، از قبل و بعدش . وقتی که مامان بابامو مالقات کردم. ولی این.... مثل 

ایجاد شده "  این میمونه که یک شکاف بزرگ عمیق  

عزیز من دوست داره همه چیز در سر جای خودش  قلبم فشرده شد و آگاهی بهم طلوع کرد. کنترل گرِ 

 باشه و حاال اون قسمتی رو پیدا کرده که در پازلش ناقصه .

 " جک در این عکس هست ؟ " 

 " آره. اون بچه بزرگ دیگه " 

در من چسبیده بود انگار که من قایق نجاتم. چشمای کریستین همچنان محکم بسته بودن، و جوری به 

یرگی ، ستیزه جویی و خشم به دوربین نگاه میکرد نگاه میکردم ، حالی که به پسر بزرگتر که با خ

پسر بچه ست ،  هانگشتام رو داخل موهای کریستین میچرخوندم. میتونم ببینم که اون جکه. ولی اون فقط ی

پشت خصومت و پرخاشگری پوشونده. فکری به ذهنم اومد.  ساله که ترسش رو در 9الی  8یه بچه   

" وقتی که جک به من زنگ زد که بگه میا رو داره، گفت که اوضاع متفاوت میبود ، این میتونست اون 

" باشه  

ید :یستین با چشمای بسته به خودش لرزکر  

 "اون آشغال ! "

به جای اون به سرپرستی قبول کرده  رو " تو فکر میکنی که اون تموم این کارارو کرد چون گری ها تو

؟ " بودن  

 " کی میدونه " 

 لحنش تلخ بود :

 " یکذره هم به اون عوضی لعنتی اهمیت نمیدم " 

" شاید اون زمانی که من برای مصاحبه کاری پیشش رفتم میدونسته که ما همو میبینیم. شاید اون برنامه 

 ریخته بود تا منو اغوا و اغفال کنه "

ر گلوم باال اومد. کریستین گفت :زرداب د  
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 " فکر نمیکنم "

 چشماش االن بازن :

" تحقیقاتی که اون از خانواده ام  کرده زمانی شروع شده که تو یک هفته یا کمی بیشتر اونجا مشغول کار 

 شده بودی. بارنی تاریخ دقیقش رو میدونه . و آنا ، اون تمام منشی هاش رو کرده و ازشون فیلم گرفته"

ریستین چشماش رو بست و آغوشش رو یکبار دیگه دورم محکم کرد. ک  

لرزه ای که در وجودم ایجاد شد رو سرکوب کردم، سعی کردم مکالمه های مختلفم رو با جک زمانی که 

در اِس آی پی شروع به کار کردم  بیاد بیارم. در اعماق وجودم میدونستم که اون یه خبر بده ، ولی تمام 

رو نادیده گرفتم. کریستین درست میگه.... من هیچ احترامی برای سالمتی و امنیتم ندارم. غرایز وجودیم 

م.  خدایا.... کار منم میتونست با یک ویدیو رقت دیاد جر و بحثمون در مورد نیویورک رفتن با جک افتا

مان بردار شه. فکرش حالم رو بهم زد . و اون لحظه یاد عکس هایی که کریستین از فرببار سکس تموم 

 هاش نگه داشته بود افتادم. 

 اوه لعنتی. 

 " ما از یه جنسیم "

چه پیچیده بود. ستی. همچنان بدور من مثل یه پسر بنه کریستین، تو نیستی، تو اصال شبیه اون نی  

 " کریستین من فکر میکنم که تو بهتره با مامان بابات حرف بزنی " 

چرخیدم و جابجا شدم تا اینکه چشم تو چشم باهاش قرار گرفتم . بی میلم که جابجاش کنم برای همین 

.  زمزمه کردم :نچشمای سردرگِم خاکستری مالقاتم کردن. منو یاد بچه تو عکس میانداخت  

بهشون زنگ بزنم "  را" بز  

 سرش رو منفی تکون داد. التماس کردم :

 " خواهش میکنم " 

تم رو ارزیابی در چشماش  زمانی که درخواس ،ن به خودکریستین بهم خیره موند ، درد و عدم اطمینا

زمزمه کرد : اوه کریستین خواهش میکنم ! ع میشد. میکرد به سمتم ساط  
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 " بهشون زنگ میزنم "

 " خوبه. میتونیم بریم ببینیمشون، یا خودت بری. هر جور ترجیح میدی "

 " نه اونا میتونن بیان "

 " چرا ؟ " 

ری " " نمیخوام تو هیچ جایی ب  

 " کریستین من مشکلی برای ماشین سواری دارم " 

 " نه " 

 صداش سخت بود ولی بهم لبخند طعنه آمیزی زد  :

 " در هر صورت ، شب شنبه ست، اونا شاید مشغول جشن و فعالیت باشن " 

" بهشون زنگ بزن. این خبر به وضوح تو رو ناراحت کرده . اونا ممکنه بتونن کمی موضوع رو 

ن " روشن کن  

شبه. چند لحظه خنثی نگام کرد . گفت : 7به ساعت نگاه کردم. تقریبا   

 " باشه "

اونو وارد یه چالش کردم. نشست ، تلفن کنار تخت رو برداشت. دستام رو دورش حلقه  انگار که من

 کردم و سرم رو زمانی که زنگ میزد روی قفسه سینه اش گذاشتم. 

 " بابا ؟ " 

ریک تلفن رو جواب داده :سورپرایز شده بود که ک  

" آنا خوبه. ما خونه ایم. ولچ االن رفت. اون ارتباطی رو پیدا کرده .... یه پرورشگاه تو دیترویت.... من 

 اصال چیزی ازش یادم نمیاد " 

صدای کریستین وقتی آخرین کلمات رو گفت غیر قابل شنیدن شد. قلبم یکبار دیگه فشرده شد. بغلش کردم 

 ، و اونم شونه ام رو فشرد. 
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 " آره......میای؟؟ .......عالیه " 

 گوشی رو قطع کرد:

 " اونا دارن میان " 

 سورپرایز شده دیده میشد ، و متوجه شدم که اون هیچ وقت تا حاال از اونا درخواست کمک نکرده. 

 " خوبه. بهتره لباس بپوشم " 

دورم محکم شد : دستش  

 " نرو " 

 " باشه " 

در حیرتم که اون برای من کلی مسائل از خودش تعریف کرده..... تماما دوباره تو بغلش لم دادم ، 

 داوطلبانه. 

 

 

 

 

زمانی که در ورودی راهرو به طرف نشیمن ایستاده بودیم گریس به نرمی منو به آغوشش کشید . 

 زمزمه کرد :

، آنا، آنای عزیز ، تو جون دو تا از بچه های منو نجات دادی. چطور میتونم ازت تشکر کنم ؟ "  ا" آن  

م. کریک هم بغلم کرد ، پیشونیم رو و هم شرمنده شداندازه هم تحت تاثیر قرار گرفته  قرمز شدم ، به یک

فسم قطع شد ، ولی میا متوجه نشد :بوسید. بعد میا گرفتم ، دنده هام رو شکوند. لرزیدم و ن  

 " ممنونم که منو از دست اون عوضی ها نجات دادی " 

 کریستین بهش اخم کرد :
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 " میا ! مراقب باش! اون درد داره " 

 " اوه ! ببخشید " 

 گفتم :

 " خوبم "

 وقتی رهام کرد راحت شدم. 

میا خوب دیده میشد . بی عیب و نقص  لباس پوشیده، شلوار جین مشکی چسب و بلوز آستین حلقه ای 

معقول  ی صورتی کمرنگ تنشه . خوشحالم که پیراهن راحت و کفش تخت پوشیدم. حداقل به اندازه

 مناسب دیده میشم. 

مر کریستین حلقه شدن. میا به طرف کریستین هجوم برد ، دستاش دور ک  

کریستین ساکت عکس رو به گریس داد ، گریس هینی کشید ، دستش به سمت دهنش زمانی که کریستین 

رو تو عکس شناخت رفت تا احساساتش رو کنترل کنه. کریک دستش رو همون زمانی که عکس رو 

 بررسی میکرد دور شونه گریس گذاشته بود. 

 " اوه عزیزم "

کریستین رو نوازش کرد . تیلور پیداش شد :گریس گونه ی   

 " آقای گری؟ خانم کاوانا، برادرش و برادرتون اینجان آقا "

م کرد . گیج گفت :کریستین اخ  

 " ممنونم تیلور " 

 میا نیشش باز شد :

 " من به ایلیوت زنگ زدم و گفتم که داریم میایم اینجا. این یه پارتی خوشامد گویی به خونه ست " 

هر طفلکم دزدکی نگاه دلسوزانه ای زمانی که کریک و گریس با کالفگی و خیرگی میا رو نگاه به شو

 میکردن ، نگاه کردم.  اعالم کردم :
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 " بهتره که کمی غذا با هم درست کنیم. میا بهم کمک میکنی؟ " 

 " آوه آره حتما "

کارش میبرد هدایت کردم.  اونو به سمت محوطه آشپزخونه زمانی که کریستین پدر مادرش رو به دفتر  

 

 

 

ولی بیشتر شامل الیزابت و جک بود  عصبانیت کامال درست و شدیدی رو که هدفش من ، کریستین کیت 

خونه مقابلم ایستاده بود داد زد :نشونه گرفته بود .  در حالی که تو آشپز  

 " تو چه فکری با خودت میکردی آنا " 

سمت ما بچرخن. بهش توپیدم : باعث شد که همه ی چشم ها در نشیمن به  

 " کیت خواهش میکنم . من این سخنرانی رو از طرف همه داشتم ! " 

کردم که قراره کاترین کاوانا سخنرانی رو در زمینه  با خشم و خیرگی نگام میکرد و برای یک دقیقه فکر

و در آغوشش گرفت. اینکه چطور توسط آدم رباها از پا در نیاین رو برام توضیح بده ولی بجاش اون من

 زمزمه کرد :

 " خدایا.... گاهی اوقات تو مغزی رو که باهاش بدنیا اومدی رو نداری استیل"

کیت !  در حالی که گونه ام رو میبوسید ، اشک در چشماش بود.  

 " خیلی برات نگران بودم " 

 " گریه نکن. منو از هم میپاشونی " 

بعد نفس عمیقی گرفت و خودشو پیدا کرد : عقب ایستاد ، شرمنده شده چشماش رو پاک .  

" نکته مثبت اینه که ما روز عروسیمون رو مشخص کردیم. فکر کردیم که می سال دیگه خوب باشه؟ و 

 البته میخوام که تو ساقدوشم باشی " 
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 " اوه..... کیت.....واو. تبریک میگم " 

 گند..... بلیپ کوچولو.... جونیور ! 

 پرسید :

 " چی شده ؟ " 

 چهره ی هشیار شده ی من رو بد تعبیر کرد.

 " اممم.... فقط خیلی برات خوشحالم. یک خبر خوب برای تغییر حال و هواست " 

زمان بدنیا اومدن بلیپ کیه؟؟  لعنتی. دستام رو دورش حلقه کردم و اونو تو بغلم کشیدم. لعنتی . لعنتی . 

هفتگی حاملگی ام هستم. پس.....  5یا  4هفته تاریخش رو حساب کردم. دکتر گرین گفت من در  ذهنا  

لعنتی. ی؟؟ مِ ماه میشه یه روزی تو   

 ایلیوت بهم یه جام شامپاین داد. 

 اوه لعنتی...

کریستین از اتاقش خارج شد ، رنگ پریده دیده میشد ، . بدنبال پدر مادرش به نشیمن برگشت. چشماش 

ونسرد و خشک گفت :وقتی که جام رو تو دستم دید گشاد شدن. به کیت خ  

 " کیت " 

 کیت هم مثل خودش جواب داد :

 " کریستین " 

 آه کشیدم. 

 " تو دارو میخوری خانم گری " 

گریس بهم لبخند زد و لعنتی ! میخوام بخورم ! و دستم نگاهی انداخت. چشمام رو باریک کردم . به جام ت

ملحق شد در سر راهش از ایلیوت یک جام گرفت. با چشمکی توطئه آمیز بهم  موقتی که تو آشپزخونه به

 زمزمه کرد :
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 " یه جرعه مشکلی نداره " 

و جامش رو بلند کرد و به جامم زد. کریستین به جفتمون اخم کرد تا اینکه ایلیوت با خبری در مورد 

 آخرین بازی بین مارینر ها و رنجر ها حواسش رو پرت کرد. 

مون پیوست و دستاش رو دور شونه های من و گریس انداخت و گریس قبل از اینکه به میا کریک به

 روی کاناپه ملحق بشه گونه اش رو بوسید.

خانواده اش رو که روی کاناپه لم داده بودن نگاه میکرد زمزمه کردم :کریک  ،زمانی که در آشپزخونه  

 " حال کریستین چطوره ؟ "

دستهای هم رو گرفتن.  کریک بهم زیر لب گفت : متوجه شدم که میا و ایتان  

 " آشفته "

 پیشونی اش چین خورد ، چهره اش جدی شد :

زو میکردم که به یادش یش بیاد داره ، خیلی چیزها که آر" اون خیلی چیزها از زندگیش با مادر اصل

 نمیموند. ولی این.... " 

 ساکت شد . بعد ادامه داد :

اشیم. خوشحالم که بهمون زنگ زد . اون گفت که تو بهش گفتی اینکارو " امیدوارم که کمک کرده ب

 بکنه" 

 نگاه کریک نرم تر شد . شونه ام رو باال انداختم و یه جرعه از شامپاینم خوردم .

 " تو خیلی برای اون خوبی. اون به حرف هیچ کسی گوش نمیده " 

هرزه ی عوضی ناخوشایند وارد ذهنم شد. اخم کردم. فکر نمیکنم که این حرف درست باشه. تصویر اون 

وقتی که سعی کردم مکالمات  و شنیدم. دوباره لحظاتیمیدونم که کریستین با گریس حرف زده . صداش ر

موندن. لی همچنان ازم دور ، وکالفه شدمان بیمارستان رو بیاد بیارم مز  

نجا نداشتی " " بیا و بشین آنا. تو خسته دیده میشی. مطمئنم توقع همه ی ما رو ای  

 لبخند زدم :
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 " این عالیه که همه رو میبینم " 

بخاطر اینکه واقعیت همینه. واقعا عالیه. من یک تک بچه ام که با خانواده ای بزرگ و فوق العاده 

 ازدواج کردم و عاشقشم. کنار کریستین بهش لم دادم. هیس وار بهم گفت :

 " یه جرعه " 

 و جامم رو ازم گرفت .

 " بله آقا " 

بهش پشت سرهم پلک زدم ،کامال اونو تسلیم کردم. دستشو دور شونه ام انداخت و به صحبتش با ایلیوت 

 و ایتان در مورد بیسبال برگشت. 

 کریستین در حالی که تیشرتش رو در میآورد گفت :

 " پدر مادرم فکر میکنن که تو کار غیر ممکنی رو انجام دادی " 

بردم . استهزا آمیز نفسم رو بیرون دادم :و از نمایش صحنه لذت  گوله شدم بروی تخت  

 " نکته خوبیه که تو تفاوتش رو میدونی "

 " اوه من نمیدونم " 

 شلوار جینش رو در آورد .

 " اونا برات اون شکاف رو پر کردن ؟ " 

 ونی و اداری بودن،نتظر کارهای قانابا مبن و اماه با کالیر ها زمانی که مام 2" مقداری. من به مدت 

ولی این انتظار بخاطر این بوده که  داشتن ایلیوت از قبل صالحیت داشتنزندگی کردم  . اونا بخاطر 

 ببینن من خانواده و خویشاوندی که بخواد منو داشته باشه دارم یا نه "

 زمزمه کردم :

 " چه احساسی در موردش داری؟ " 

 اخم کرد :
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اگر هر کسی شبیه اون فاحشه هروئینی میخواست باشه.... "ورباباش. " در مورد نداشتن خویشاوند؟ گ  

 سرش رو منزجر شده به دو طرف تکون داد. 

 اوه کریستین ! تو بچه بودی ، و مامانت رو دوست داشتی . 

 پیژامه اش رو پوشید وارد تخت شد ، و منو نرم بین بازوهاش کشید. 

" به ذهنم برگشت . من یاد غذایی که خانم کالیر میتونست درست کنه افتادم. و حداقل میدونیم که اون 

 عوضی چرا اینقدر به خانواده ی من گیر داده بود " 

 دست آزادش رو داخل موهاش کشید :

 " لعنتی ! " 

رخید و کپ کرده بهم خیره موند. یکدفعه چ  

 " چی شده ؟ " 

 " حاال داره معنی میده ! " 

 چشماش پر از آگاهی و تصدیق بودن. 

 " چی؟ " 

 " جوجه . خانم کالیر منو جوجه صدا میکرد " 

 اخم کردم :

 " و این معنی میده ؟! " 

 " اون یادداشت " 

 بهم زل زده بود :

بود. یه چیزی به ذاشته گبه آپارتمان اومده بود تا تو رو بدزده تو وانت جک " اون یادداشتی که زمانی که 

 این عنوان نوشته بود : میدونی من کی ام ؟ بخاطر اینکه من میدونم تو کی هستی جوجه " 

 این اصال برای من هیچ معنی نداره. 
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" این از یکی از کتاب های بچه گانه ست. کالیر ها اونو داشتن. اسم کتابش...." تو مامان منی؟ " بود . 

 لعنتی !  " 

شدن :چشماش گشاد   

 " من عاشق اون کتاب بودم "

پنجاه ! و میشناسم . قلبم شکست... اوه. منم اون کتاب ر  

 " خانم کالیر اون کتاب رو برام میخوند " 

 نمیدونستم که چی بگم . 

 " خدایا، اون میدونست..... اون آشغال میدونست " 

 " به پلیس میگی ؟ " 

اطالعات چی کار میکنه " " آره . میگم. خدا میدونه که کالرک با این   

 کریستین سرش رو به دو طرفت تکون داد ، انگار که سعی میکنه افکارش رو پاک کنه. 

 " در هر صورت ممنونم بابت امشب " 

 واو ! دنده عوض شد! 

 " برای چی؟ " 

 " خانواده ام رو زمانی که الزم بود دور هم جمع کردی "

تشکر کن. خانم جونز ذخیره غذایی کامل و خوبی داره "  " از من تشکر نکن. از میا و خانم جونز   

 سرش رو به دو طرف تکون داد انگار که کالفه شده. از من ؟؟ چرا ؟؟ 

 " حالت چطوره خانم گری؟ " 

 " خوبم . حال تو چطوره ؟ " 

 " خوبم " 
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 اخم کرد.... متوجه نگرانی من نمیشد. 

به سمت پایین سوق دادم. بلند خندید و دستم رو  اوه..... در این صورت. انگشتام رو بروی شکمش

 گرفت:

 " اوه نه. هیچ فکرشم نکن " 

و اونم آه کشید : نلبام آویزون و اخمام تو هم رفت  

 " آنا ، آنا ، آنا ، من با تو چی کار کنم ؟؟ " 

گفتم:روی موهام رو بوسید.   

 " من یه ایده هایی دارم " 

 ،ر شدام از دنده های کوفته شده ام منتشه درد درون باال تنه در کنارش به خودم پیچیدم و وقتی ک

 لرزیدم.  

زه کافی کلی مسائل داشتی . در ضمن ، من برات قصه آخر شب دارم تا بگم " ا" عزیزم تو به اند  

 اوه ؟؟؟

 " تو میخواستی بدونی... " 

لعنتی. ر شده سیخ شدن. ساکت شد ، چشماش رو بست و آب دهنش رو قورت داد.  تمام موهای بدنم هشیا

 با صدای نرمی گفت :

" اینو تصور کن ، یه پسر نوجوون به دنبال انجام کاری برای کسب درآمد بیشتر تا بتونه عادت مخفیانه 

 ی مشروب خوریش رو ادامه بده1 " 

 به پهلو چرخید برای همین صورتامون روبروی هم قرار گرفتن و به چشمام زل زد. 

نکلن ساخت و سازی که آقای لیا بودم ، آت آشغال هایی رو که از حیاط پشتی لینکلن ه" برای همین در 

و باقی مونده بود ، جمع کنم.... " در خونه اش جدیدا کرده بود   

                                                             
 مشروب خوردن در اونجا از سن 21 سالگی مجازه و کریستین اون زمان به خاطر مشکالتش به الکل معتاد شده بوده 1
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..... اون داره حرف میزنه.  گندش بزنن  
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«فصل بیست و پنجم »   

 

 

 

 

ام که بشنوم؟ کریستین چشماش رو بست و آب دهنش رو قورت داد. وعمال به سختی نفس میکشم. میخ

 وقتی که دوباره بازشون کرد براق ولی خجالت زده و پر از خاطرات مشوش کننده بودن. 

 " یه روز تابستونی داغ بود. من به سختی مشغول کار بودم " 

گرم شده دیده میشد :استهزا آمیز نفسش رو بیرون و سرش رو به دو طرف تکون داد ، یکدفعه سر  

میکردم . تنها بودم، و الن.... خانم لینکلن یکدفعه از " کار کمر شکنی انجام میدادم و آشغال ها رو جابجا 

 ناکجاآباد پیداش شد و برام لیموناد آورد. کمی با هم حرف زدیم و من عمل گستاخانه ای رو انجام دادم....

"  و اون بهم سیلی زد . سیلی خیلی محکمی زد  

ناخودآگاه دستش به سمت صورتش  رفت و گونه اش رو لمس کرد ، چشماش از اون خاطره ابری شدن. 

 گندش بزنن! 

 " ولی بعد بوسیدم. و وقتی که کارش تموم شد ، دوباره تو گوشم زد " 

اهرا بعد از گذشت تموم این سالها هنوز ازش گیج و سردرگمه. پلک زد ، ظ  

 " من هیچ وقت تا اون موقع نه اونجوری بوسیده شده و نه سیلی زده شده بودم " 

 اوه . اون زن به چنگش گرفته و قاپشو دزدیده. یه بچه رو ! کریستین پرسید :

 " میخوای که بشنوی؟ " 

 آره....... نه ...... 
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بهم بگی " که " فقط اگر خودت میخوای   

 صدام زمانی که جلو روش بهش دروغ میگفتم آروم بود ، ذهنم گیج و منگه. 

هت کمی آگاهی و مفهوم بدم " که ب" دارم سعی میکنم   

سرم رو پایین تکون دادم ، کاری که امیدوارم یه رفتار تشویق کننده بوده باشه ولی مشکوکم که مثل یه 

بشم.  مجسمه ی یخ زده با چشم های گشاد و شوکه شده دیده  

ید و شت چرخاخم کرد ، چشماش تو چشمام چرخ میخوردن ، سعی میکرد که واکنشم رو بسنجه بعد به پ

 به سقف خیره شد. 

هات  م اینه که یه زن بزرگسالِ ی و به شدت حشری شده بودم. منظور" خب ، طبیعتا من گیج ، عصبان

 بهت اونجوری چراغ سبز نشون بده .... " 

ون داد انگار که هنوز باورش نمیشه. سرش رو به دو طرف تک  

 هات؟؟؟ حالت تهوع بهم دست داد. 

 زمزمه وار انگار که یه اعتراف شرورانه و تاریک رو داره میکنه ، که در واقع جدا هم هست ، گفت:

اط تنها گذاشت. جوری رفتار میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده. ی" به داخل خونه برگشت ، منو تو ح

ال خودمو باخته بودم . برای همین به سراغ کارم برگشتم و آشغال ها رو داخل زباله دان محله من کام

ریختم. وقتی که اون شب از اونجا میرفتم ازم خواست که دوباره فردا برگردم. به اتفاقی که افتاد اصال 

 اشاره ای نکرد. برای همین فرداش برگشتم. نمیتونستم صبر کنم تا ببینمش "  

لب گفت :زیر   

 " اون وقتی که بوسیدم لمسم نکرد"

 سرش رو به سمتم چرخوند :

ساله ، برای  15سخت کار میکردم ، یه پسر نوجوون  ن" باید متوجه باشی..... زندگی من جهنم بود. م

بود ، هورمون ها افسار گسیخته. دخترهای تو مدرسه.... "  تربلند سن خودم قدم  

 ساکت شد ، ولی متوجه ی تصویرش شدم: نوجوون ترسیده ، تنها ، ولی جذاب . قلبم فشرده شد. 
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" من عصبانی بودم ، به شدت از همه ی اطرافیانم عصبانی بودم . از دست خودم ، پدر مادرم . من هیچ 

. اونا  نمیکرد دوستی نداشتم. تراپیست اون موقع من یه آشغال بدردنخور بود. پدر مادرم به شدت کنترلم

 متوجه نمیشدن و درکم نمیکردن " 

به سقف خیره بود و دستش رو داخل موهاش کشید . منم میل زیادی داشتم که انگشتام رو داخل موهاش 

 بفرستم. ولی ثابت موندم. 

" من نمیتونستم تحمل کنم کسی بهم دست بزنه. نمیتونستم. نمیتونستم هیچ کسی رو نزدیک خودم تحمل 

ن دعوا میکردم..... لعنتی ، واقعا دعوا میکردم. وارد کتک کاری های خونین و بسیار بدی میشدم. کنم. م

از دو تا مدرسه اخراج شده بودم. ولی این روشی بود که میتونستم این انرژی رو تخلیه کنم. تا بتونم 

 مقداری تماس جسمی رو تحمل کنم " 

 دوباره ساکت شد بعد ادامه داد :

توجه ی ایده اش شدی. و وقتی که اون زن منو بوسید  ، فقط صورتم رو گرفته بود . اون " خب ، تو م

 لمسم نکرد " 

اوه ونسته باشه. شاید گریس بهش گفته. دصداش عمال قابل شنیدن نبود. اون زن باید این موضوع رو می

میل شدیدم از ار بدم تا اید دستام رو زیر بالش روی هم بزارم و سرم رو روی اونا قربپنجاه طفلی من... 

 برای بغل کردن کریستین جلوگیری کنم. 

" خب ، فردای اون روز برگشتم ، نمیدونستم منتظر چی باید باشم. جزئیات خونین جریان رو بعدا برات 

 میگم ولی مثل همیشه بود. و این جوری بود که رابطه ی ما با هم شروع شد " 

. تی ، این شنیدنش دردناک بودناوه ، لع  

 دوباره جابجا شد و به پهلو چرخید تا روبروم قرار بگیره. 

قا چیزی ی" و یه چیزی رو میدونی آنا ، دنیای من متمرکز شد. کامال واضح و مشخص . همه چی. اون دق

بود که من نیاز داشتم. اون یه دم و نفس از یک هوای تازه بود. تصمیمات رو میگرفت ، تمام اون 

ر نگه میداشت ، بهم اجازه میداد نفس بکشم " مزخرفات رو از من دو  

 گندش بزنن...
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" و حتی وقتی که تموم شد ، زندگی من بخاطر اون متمرکز موند. و به همون طریق ادامه پیدا کرد تا  

 اینکه تو رو مالقات کردم " 

 من االن چی باید بگم ؟؟؟ مردد مو ام رو پشت گوشم فرستاد :

 " تو دنیای منو دگرگون کردی " 

 چشماش رو بست و وقتی که بازشون کرد ، خام و خشک دیده میشدن :

" دنیای من آروم ، کنترل شده و مرتب و منظم بود بعد تو وارد زندگیم شدی ، با اون شیرین زبونیت ، 

تهی ، پیش پا افتاده معصومیتت ، زیبایی و بی پروایی چشم گیرت... و همه چیز قبل از تو کسل کننده ، 

 شد..... هیچی نبود " 

 اوه خدای....

 زمزمه کرد :

 " من عاشقت شدم " 

 نفس کشیدنم متوقف شد . گونه ام رو نوزاش کرد. زیر لب با مقدار هوای باقی مونده تو ریه هام گفتم :

 " منم " 

 چشماش نرم شدن . لب زد :

 " میدونم " 

 " میدونی؟ " 

 " آره " 

بهش خجالت زده لبخند زدم. زمزمه کردم :  خدا رو شکر!  

 " باالخره ! " 

 سرش رو مثبت تکون داد :
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قرار داد. وقتی که جوون تر بودم ، النا مرکز زندگیم بود.  همه چیز رو برای من در یک دورنما" و این 

ن من هیچ کاری نبود که براش انجام ندم. و اونم برای من خیلی کارها کرد. اون عادت مشروب خورد

رو متوقف کرد . باعث شد سخت در مدرسه درس بخونم .... میدونی ، اون به من یه ساز و کار دفاعی 

هایی رو که فکر نمیکردم هیچ وقت بتونم تجربه کنم رو امتحان داشتم داد. بهم اجازه داد تا چیزکه قبال ن

 کنم " 

 زمزمه کردم :

 " لمس " 

 سرش رو مثبت تکون داد :

 " مقداری " 

میخوام که بگه. بهم بگو ! در عجب بودم منظورش چیه . از واکنشم مکث کرد . خم کردم ، ا  

رد ط " اگر تو ، با تصویر ذهنی کامال منفی بزرگ شده باشی ، فکر کنی تو یه انسان وحشی بی ارزِش 

تو این فکرو با خودت میکنی که الیق کتک خوردنی "  ،شده ای  

 کریستین.... تو هیچ کدوم از اینا نیستی. 

 مکث کرد ، دستش رو داخل موهاش کشید  :

بدی .... "  ش" آنا ، خیلی ساده تره که تو دردت رو در بیرون بپوشی و در ظاهر نشون  

 دوباره این یه اعترافه..... 

 اوه... 

 " اون عصبانیت من رو راهبری کرد " 

:لباش به خط صاف سردی تبدیل شدن   

" بیشتر به سمت درون..... االن متوجه میشم. دکتر فلن دائما در موردش حرف زده بود. اخیرا بود که 

دونی ..... در روز تولدم " رابطمون رو برای چیزی که واقعا هست دیدم. میمن   
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م در بدن لرزشی زمانی که خاطره ناخوشایند نزاع کالمی کریستین و النا در روز تولدش به ذهنم برگشت

. حرکت کرد  

که آسایش و آرامشش رو  ،تنها یه زنِ  یک طرف رابطه ی ما در مورد سکس و کنترل بود و " برای اون

"  تحت اختیارش داشت ، پیدا کرده  با پسر اسباب بازی که  

 زمزمه کردم :

 " ولی تو کنترل رو دوست داری " 

کوتاهی اونو تسلیم کرده بودم . اجازه دادم  " آره دارم . همیشه خواهم داشت آنا. من اینجوریم. مدت زمان

کس دیگه ای تصمیماتم رو برام بگیره . نمیتونستم خودم انجامش بدم.... من در موقعیت مناسبی نبودم. 

وردم که فرمان برداریم برای اون زن ، خودمو پیدا کردم و قدرت اینو بدست آ ولی در طی زمانِ 

کنترل رو دستم بگیرم و تصمیمات خودم رو داشته باشم "  ه بگیرم....مسئولیت زندگیم رو به عهد  

 " یه ارباب بشی " 

 " آره " 

 " تصمیم خودت ؟ " 

 " آره " 

 " از هاروارد بیرون بیای ؟ " 

تا اینکه تو رو مالقات کردم "  می بود که گرفتم" تصمیم خودم بود. و اون بهترین تصمی  

 " من ؟ "

 " آره " 

شدن : لباش به لبخند نرمی کج  

که تو عمرم گرفتم ازدواج کردن با تو بود "  ی" بهترین تصمیم  

 اوه خدای.... 
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 " استارت و شروع کار کمپانیت نبود ؟ " 

 سرش رو منفی تکون داد.

 " آموزش و یادگیری پرواز کردنت ؟ " 

 سرش رو منفی تکون داد . لب زد :

 " تو " 

کرد : گونه ام رو با پشت انگشتاش نوازش کرد . زمزمه  

 " النا میدونست " 

 اخم کردم :

 " اون چی می دونست ؟ " 

" که من عاشق و شیدای تو شدم. اون منو تشویق کرد که بیام جورجیا ببینمت و خوشحالم که اینکارو 

 کرد. اون فکر میکرد تو وحشت زده میشی و میری. کاری که واقعا انجام دادی " 

 رنگم پرید. ترجیح میدم بهش فکر نکنم. 

 " اون فکر میکرد که من به تمام موارد سبک زندگیم که ازش لذت میبردم نیاز دارم " 

 زمزمه کردم :

 " اربابیت ؟ " 

 سرش رو مثبت تکون داد. نرم اضافه کرد :

و منو غیر  قابل دسترس " این امکان رو بهم میداد تا افراد رو از خودم دور نگه دارم. بهم کنترل میداد 

 نگه میداشت ، یا اینطور فکر میکردم. مطمئنم که میدونی چرا  "

 " مادر اصلیت ؟ " 

. " .." من نمیخواستم که دوباره صدمه ببینم. و بعد که تو رفتی.  

: نکلماتش عمال قابل شنیدن نبود  
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 " و این یه فاجعه ی بزرگ بود " 

 اوه نه...

زیادی دوری کرده بودم..... نمیدونم که چطور میتونم رابطه  زمان ی مدت" من از ایجاد روابط صمیم

داشته باشم " یصمیم  

 زیر لب گفتم :

 " تو داری خوب انجام میدی " 

تو داری باهم حرف با انگشت اشاره ام روی لباش کشیدم . اونا رو غنچه کرد و انگشتم رو بوسید . 

زمزمه کردم : میزنی...   

 " دلت براش تنگ شده ؟ " 

 " تنگ شده ؟ " 

 " برای سبک زندگیت " 

 " آره تنگ شده " 

 اوه ! 

. و واقعیتش ، شیرین کاری احمقانه ی تو.... " ثل حس کنترلی که برام ایجاد میکنهم ،" ولی تا یه حدی  

آروم زمزمه کرد : بعد ساکت شد  

 "که خواهرم رو نجات داد "

، حیرت و ناباوری بود :صداش پر از آسودگی خیال   

 " این جوریه که من میدونم "

 " میدونی؟ " 

 " واقعا میدونم که تو منو دوست داری " 

 اخم کردم :
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 " جدا ؟ " 

 " آره. بخاطر اینکه تو ریسک زیادی کردی.... برای من ، برای خانواده ام " 

و باالی بینیم کشید . زیر لب گفت : دراز کرد و انگشت رو بین ابروها اخمم عمیق تر شد  و دستش رو  

" وقتی که اخم میکنی یه حرف وی1 اینجا داری . برای بوسه خیلی نرمه. من میتونم خیلی بد رفتار کنم 

 .... و تو بازم اینجایی " 

 " چرا سورپرایزی که هنوز اینجام ؟ من بهت گفتم که ترکت نمیکنم " 

بخاطر روشی که زمانی که بهم گفتی حامله ای باهات برخورد کردم "  "  

 انگشتش رو بروی گونه ام پایین کشید :

 " تو درست میگفتی. من یه نوجوونم " 

دکترش اینو گفت ! ذهن ناخودآگاهم با خیرگی نگام کرد : اوه لعنتی..... من واقعا اینو گفتم.   

هت زدم " " کریستین من خیلی حرف های مزخرفی ب  

 انگشت اشاره اش رو روی لبام گذاشت :

 " هییییییش. من الیق شنیدنش بودم. در ضمن این قصه ی آخر شب من بود " 

 دوباره به پشت چرخید  :

 " وقتی که بهم گفتی حامله ای... " 

 ساکت شد بعد ادامه داد :

ه بچه فکر میکردم ولی به صورت " من فکر میکردم که ما تا مدتی فقط خودمون دوتا خواهیم بود . من ب

 آرمانی. این ایده رو داشتم که ما یک بچه در آینده خواهیم داشت " 

فقط یکی؟؟ نه...... نه فقط یکی . نه مثل من. شاید االن زمان خوبی برای شروع کردن موضوعش 

 نباشه. 

                                                             
1 V  
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 " تو هنوز خیلی جوونی و میدونم که بسیار جاه طلبی " 

 جاه طلب؟؟ من ؟؟ 

دادم یب ، تو فرش رو از زیر پای من کشیدی . خدایا ، واقعا غیر منتظره بود. یک درصدم احتمال نم" خ

 که وقتی ازت میپرسم چی شده تو بگی که حامله ای " 

 آه کشید :

" من خیلی عصبانی بودم. از دست تو . از دست خودم. از دست همه. و منو به گذشته برد ، اون 

ست. باید بیرون میزدم. باید میرفتم فلن رو میدیدم ولی اون در محفل یلم ناحساسی که هیچی تحت کنتر

 شبانه ای برای مدرسه بچه هاش بود " 

 کریستین مکث کرد و ابروش رو باال انداخت . زمزمه کردم :

 " طعنه آمیزه " 

 کریستین موافق ریشخند زد :

فتم ، راه رفتم و در آخر خودمو مقابل سالن دیدم. النا داشت از سالن میرفت. " پس راه رفتم ، راه ر

سورپرایز شد که منو دید. و واقعیت اینه که منم از اینکه خودمو جلو در سالن دیدم تعجب کردم. 

 میتونست ببینه که عصبانیم و ازم خواست که اگر میخوام بریم نوشیدنی بخوریم " 

 واقعا میخوام که بدونم؟ل ماجرا میرسیم. قلبم با سرعت بیشتری به تپش افتاد. اوه لعنتی. داریم به اص

 ذهن ناخودآگاهم با خیگری نگام کرد ، ابروی نازک شده اش رو برام باال انداخت. 

بار ساکت که میشناختم رفتیم و یه بطری شراب گرفتیم. اون از رفتاری که دفعه آخر که همو  " به یک

خواهی کرد. ناراحت شده که مامان دیگه نمیخواد اصال ببینش..... این ارتباطات م داشت معذرت یدید

اجتماعیش رو محدود کرده بود.... ولی اون درکش میکنه. در مورد کار و تجارت حرف زدیم که همه 

 چی خوب بود ، حتی با وجود رکود..... بهش گفتم که تو بچه میخوای " 

 اخم کردم :

ش گفتی من حامله ام " " من فکر میکردم که به  
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 نگام کرد ، صورتش صادق بود :

 " نه نگفتم " 

 " چرا اینو بهم نگفتی؟ " 

 شونه اش رو باال انداخت :

 " فرصتش رو پیدا نکردم " 

 " آره فرصت نداشتی " 

 " نتونستم فردا صبحش پیدات کنم آنا. و وقتی که پیدات کردم تو خیلی از دستم عصبانی بودی.... "

بله....اوه   

 " بودم " 

 زمزمه کرد :

" در هر صورت ، با هدفی در اون شب ...، تقریبا اواسط شیشه مشروب دوم ...، به سمتم خم شد ، تا 

 لمسم کنه. و من یخ زدم " 

این چیه ؟؟ بازوش رو روی چشماش گذاشت. پوست فرق سرم سوخت.     

ی جفتمون بود " " اون دید که من خودمو ازش عقب کشیدم . این یه شوک برا  

 صداش آرومه، خیلی آرومه... 

تی. چهره ن. لع، برگشت و به چشمام خیره شدکریستین بهم نگاه کن ! بازوش رو کشیدم و پایین آوردم 

 اش رنگ پریده ، چشماش گشاد شدن.  نفس گرفتم :

 " چیه ؟ " 

 اخم کرد و آب دهنش رو قورت داد. 

ه بدونم؟؟ چیه که بهم نمیگه ؟؟ میخوام ک اوه...  

 " بهم تعرض کرد " 
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 میتونم بگم که شوکه ست. 

از بدنم مکیده شد. احساس تنگی نفس دارم و فکر میکنم که قلبم از تپش باز  می داخل ریه هاتمام هوا

اوه هرزه ی عوضی ! . هایستاد  

و متوجه شد که از خط قرمز ها  ه بود ، در زمان معلق مونده بود. اون چهره ی منو دید ،ظ" یک لح

کرده. بهش گفتم..... نه . من به اون سالهاست که به این شکل فکر نکردم و در ضمن ... " روعب  

 آب دهنش رو قورت داد :

 " من تو رو دوست دارم. بهش گفتم، من زنم رو دوست دارم " 

 بهش زل زده ام. نمیدونم که چی بگم. 

" سریعا عقب کشید. دوباره معذرت خواهی کرد ، اون عمل رو شبیه یه شوخی نشون داد. منظورم اینه 

که اون گفت با اسحاق و در تجارتش خوشحاله و نمیخواد که هیچ کدوم از ما متحمل مشکلی بشیم. اون 

تو هست. و  گفت که دلش برای رابطه ی دوستیمون تنگ شده ولی میتونه ببینه که زندگی من االن با

ناجور بوده. بیشتر از این نمیتونستم ، چقدر اتفاقی که دفعه آخری که ما با هم در یک اتاق بودیم افتاده 

گفتم که دیگه اونو نمیبینم، و  شباهاش موافق باشم. با هم خداحافظی کردیم..... آخرین خداحافظیمون. به

 اونم به راه خودش رفت " 

لبم رو چنگ زده بود :آب دهنم رو قورت دادم، ترس ق  

 " همو بوسیدین ؟ " 

 استهزا آمیز نفسش رو بیرون داد :

 " نه ! من نمیتونم تحمل کنم که اینقدر بهم نزدیک بشه " 

 اوه خوبه...

یش تو . ولی .... میدونستم که بد رفتار خواهم کرد. موندم و ده بودم. میخواستم بیام خونه پ" من فالکت ز

ردم بعد  با مشروب بوربن ادامه دادم. وقتی که مشروب میخوردم ، یادم اومد بطری مشروب رو تموم ک

و من در مورد جونیور و در مورد روشی که « خودم بود ... اگر اون بچه، پسر » ی بهم گفتی : که زمان
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اس معذب بودن بکنم. هیچ وقت تا حاال اینطور سالنا و من شروع کردیم فکر کردم. و این باعث شد که اح

هش فکر نکرده بودم " ب  

ذهنم شکفته شد.... یه مکالمه ی زمزمه وار که من تقریبا نیمه هشیار بودم . صدای  خاطراتی در

 کریستین : 

" ولی دیدن اون زن باالخره برای من دور نمای واضح و روشنی رو ایجاد کرد. میدونی.... در مورد 

یکردیم ..... اشتباه بوده" بچه. برای اولین بار احساس کردم .... کاری که ما م  

 با گریس صحبت میکرد. 

 " همینه ؟ " 

 " کامال " 

 " اوه "

 " اوه ؟ " 

 " تمومه ؟ " 

 " آره. از زمانی که چشمم به تو افتاد تموم شده بود و ولی باالخره اون شب متوجه شدم ، اونم همینطور "

 گفتم :

 " متاسفم " 

 اخم کرد :

 " برای چی؟ " 

 " اینکه فرداش اینقدر از دستت عصبانی بودم " 

 مکث کرد و آه کشید :

" میدونی آنا ، من تو رو برای خودم میخوام. نمیخوام تو رو با کسی شریک شم. چیزی که ما داریم ، من 

 هیچ وقت قبال نداشتم . من میخوام مرکز زندگی تو باشم ، حداقل برای یک مدت " 
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 اوه کریستین...

. قرار نیست عوض شه " " تو هستی  

ناراحت و تسلیم شده ای زد . زمزمه کرد : بهم لبخند مهربونِ   

 " آنا، این واقعیت نداره " 

 اشک تو چشمام جووونه زد . زیر لب گفت :

 " چطور میتونه باشه ؟ " 

 اوه نه...

 " لعنتی.... گریه نکن آنا. خواهش میکنم ، گریه نکن " 

میلرزیدن : صورتم رو نوازش کرد  . لبام  

 " ببخشید " 

 شصتش رو روی لبام کشید منو تسلی داد :

" نه آنا ، نه. معذرت خواهی نکن. تو یک نفر دیگه ای رو هم داری تا دوستش داشته باشی. و تو درست 

 میگی. این جوریه که باید باشه " 

 زمزمه کردم :

وست خواهد داشت. تو مرکز زندگی بلیپ ... جونیور خواهی بود . بچه ها بی قید و " بلیپ تو رو هم د

شرط عاشق پدر مادراشون هستن کریستین. این جوریه که اونا باهاش بدنیا میان. برنامه ریزی شدن تا 

 شدوستو دوست داشته باشن. تمام بچه ها.... حتی تو. به کتاب بچگونه ای که وقتی کوچیک بودی 

فکر کن. تو هنوزم مامانت رو میخوای. تو دوستش داشتی "    داشتی  

 پیشونیش چین خورد و دستش رو عقب کشید و مقابل چونه اش مشت کرد. زمزمه کرد :

 " نه " 

 " چرا داری " 
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 اشکام حاال آزادانه روون بودن. 

 "البته که داری.  این یه انتخاب نبوده. این دلیلیه که خیلی صدمه دیدی " 

خیره بود ، چهره اش خشک و خشن دیده میشد.  زیر لب گفتم :بهم   

" ای دلیلی هست که تو توانایی دوست داشتن منو داری. اونو ببخش. اون دنیای پر از درد خودش رو 

 داشته تا باهاش سرو کله بزنه . اون یه مادر گند و مزخف بوده و تو دوستش داشتی " 

ش توسط خاطراتی که نمیتونم عمقش رو درک کنم شکار شده بهم زل زده بود، هیچی نمیگفت ، چشما

باالخره گفت : اوه خواهش میکنم ، ساکت نشو. بودن.   

 " من موهاش رو شونه میکردم. اون خوشگل بود " 

 " با یک نگاه به تو هیچ کسی تو این قضیه شک نمیکنه "

 " اون یه مادر گند و مزخرف بود " 

سرم رو مثبت تکون دادم و اون چشماش رو بست  :صداش عمال قابل شنیدن نیست .   

 " من میترسم که منم یه پدر گند و مزخرف بشم " 

اوه پنجاه ، پنجاه ، پنجاه من... صورت نازنینش رو نوازش کردم.   

 " کریستین تو یک لحظه هم با خودت فکر کردی که من میزارم تو یه پدر گند و مزخرف باشی؟؟ " 

چشماش رو باز کرد . بهم زل زد چیزی که به اندازه ی ابدیتی طول کشید. زمانی که آسودگی خیال  

 چهره اش رو روشن کرد لبخند زد :

 " نه فکر نمیکنم که بزاری " 

 با پشت انگشتاش چهره ام رو نوزاش کرد . با حیرت بهم خیره بود :

خانم گری. خیلی دوستت دارم " ای " خدایا ، تو قوی   

 پیشونیم رو بوسید :

 " نمیدونستم که تواناییش رو دارم " 
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 زمزمه کردم :

 " اوه کریستین "

ی کردم احساساتم رو کنترل کنم. سع  

 " خب ، داستان آخر شبت تموم شد " 

آخر شب جالبی بود ... " " داستان   

 حسرت بار لبخند زد ولی فکر میکنم که خیالش راحت شده :

 " سرت چطوره ؟ " 

م؟ " " سر  

گفت : در واقع با تموم حرفهایی که بهم زدی در شرف منفجر شدنه!   

 " درد میکنه ؟ " 

 " نه " 

 " خوبه. فکر کنم که االن بهتره که بخوابی "

عبوسانه گفت: ر بخوابم؟؟ وبخوابم !! بعد از تموم این حرفها چط  

 " بخواب. بهش نیاز داری " 

ون شدن :بام آویزاخم کردم و ل  

ال دارم " " یک سو  

 " اوه ؟ چی؟ " 

 منو محتاطانه نگاه میکرد. 

شدی؟ "  صادق و بی شیله پیله ، اگر بخوام کلمه درستش رو بگم ، " چی شد که تو یهو اینقدر ...  

 اخم کرد.
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" معموال یک عمل و تالش عذاب آوره، برام گفتی " تمام این مسائل رو زمانی که گرفتن اطالعات از تو  

 " واقعا ؟ " 

 " میدونی که هست " 

ده ها سرد و سخت بروی " چرا صادق و بی شیله پیله شدم ؟؟ نمیدونم. شاید دیدن تو که عمال مثل مر

ه بودی. شایدم واقعیت اینکه دارم پدر میشم. نمیدونم. تو بهم گفتی که میخوای بدونی و من زمین افتاد

اون مال گذشته است و من دائما اینو بهت گفتم "نمیخوام که النا بین ما قرار بگیره. اون نمیتونه باشه.   

 " اگر به سمتت متمایل نمیشد و تعرض نمیکرد .... هنوزم دوست بودید؟ " 

 " این بیشتر از یک سوال بود "

 قرمز شدم :  

 " ببخشید. مجبور نیستی بگی. تو فراتر از چیزی که فکر میکردم میتونی باشی ، داوطلب بودی " 

م شد . صادقانه گفت :نگاه خیره اش نر  

ار نیمه تموم مونده بود. از حد و مرز پا فراتر . ولی اون از زمان تولدم مثل یک ک" نه فکر نمیکنم

گذاشت و من کارم تموم شد. خواهش میکنم باورم کن. من دیگه اونو نمیبینم. تو بهم گفتی که اون 

"   محدودیت دشوارته. این اصطالحیه که من کامال متوجه اش میشم  

باالخره !باشه. دیگه این قضیه رو رها میکنم. ذهن ناخودآگاهم بروی صندلی دسته دارش لم داد:   

 " شب بخیر کریستین. بابت داستان آخر شب روشن کننده ات ممنونم " 

به جلو خم شدم تا ببوسمش و لبامون کوتاه همو لمس کردن ولی وقتی که سعی کردم بوسه رو عمیق تر 

ب کشید.  زمزمه کرد :کنم خودشو عق  

شدیدا نیاز دارم تا باهات عشق بازی کنم "   و " نکن. من دارم میمیرم  

 " پس انجام بده " 

 " نه. تو به استراحت نیاز داری. و االن دیر وقته. بگیر بخواب " 
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چراغ خواب رو خاموش کرد ، ما رو در تاریکی فرو برد. وقتی که در آغوشش قرار گرفتم زیر لب 

: گفتم  

 " من بی قید و شرط دوستت دارم کریستین " 

 زمزمه کرد :

 " میدونم"

 لبخند خجالت زده اش رو حس کردم. 

  

 

 

با تکونی از خواب بیدار شدم. نور صبحگاهی اتاق رو احاطه کرده و کریستین تو تخت نبود. به ساعت 

صبح هست. نفس عمیق گرفتم و زمانی که دنده های دردمندم ، البته نه به شدت  7:30نگاه کردم و دیدم 

ام برم سر کار.آره میخوکار.....دیروز ، تیر کشیدن لرزیدم. فکر میکنم که بتونم بر م سر کار.   

فقط بهم اجازه داد تا کوتاه  دیروز لم داده تو تخت گذروندم. کریستیندوشنبه ست و من تمام دیروزم رو 

کنترل گر به دیدن ری برم. بخوام صادق باشم اون واقعا یک کنترل گر زورگوی. مهربانانه لبخند زدم. 

بت کردن باهام بوده.... و از زمانی اون خیلی مراقب ، عشق ورز و دائما در حال صحزورگوی من...

که به خونه رسیدم دستاش رو قفل کرده و منو لمس نمیکنه. اخم کردم. من باید در مورد این مسئله یه 

کاری بکنم. سرم درد نمیکنه ، و درد دور دنده هام کمتر شده .... گرچه که قبول دارم که خندیدن باید 

م. فکر میکنم که این طوالنی ترین زمانی بوده که من سکس محتاطانه انجام بشه . ولی من کالفه شد

 نداشتم.... خب منظورم از دفعه اوله. 

فکر میکنم که ما جفتمون تعادلمون رو بدست آوردیم. کریستین خیلی ریلکس تر شده . داستان آخر شب 

ید...طوالنی اش به نظر ارواح سرگردون رو به خواب سپرده ، هم برای اون هم من. خواهیم د  

، با دقت سراغ انتخاب لباس رفتم. یه لباس سکسی میخوام. مسریعا دوش گرفتم ، و وقتی که خشک شد

چیزی که کریستین رو به جنب و جوش و فعالیت بندازه. کی فکرشو میکرد که چنین مرد سیری ناپذیری 
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مورد اینکه کریستین  بتونه واقعا اینقدر سخت تمرین کنه که خودشو کنترل کنه؟؟ واقعا نمیخوام که در

چطور چنین توانایی و کنترلی رو روی بدنش بدست آورده، عمیقا فکر کنم. از زمان اعترافش دیگه در 

م که هیچ وقت نکنیم. برای من اون زن مرده و دفن ارمورد اون هرزه عوضی صحبتی نکردیم. امیدو

 شده. 

دار انتخاب کردم. جوراب های ساق  کوتاه مشکی و بلوز ابریشمی سفید چین و کامال جلف نیک دام

پوشیدم. کمی ریمل و برق رو که باالش توری بود و کفش های پاشنه بلند مشکی مارک لوبیوتین  یبلند

لب برای داشتن چهره ای طبیعی و بعد از شونه ای ظالمانه اجازه دادم موهام رها و باز بمونن. آره ، این 

 احتماال کارو انجام میده. 

ول خوردن صبحانه در میز بار صبحانه بود. چنگال پر املتش وقتی که منو دید بین زمین و کریستین مشغ

 آسمون باقی موند. اخم کرد :

 " صبح بخیر خانم گری. جایی میری؟ " 

 شیرین لبخند زدم :

 " سر کار " 

 با ریشخند و لودگی گفت :

 " فکر نمیکنم. دکتر سینگ گفت یک هفته استراحت " 

کل روز رو لم داده تو تخت نمیمونم. برای همین میخوام برم سرکار. صبح بخیر گیل "  " کریستین من  

 " خانم گری " 

 خانم جونز سعی میکرد لبخندش رو پنهون کنه :

 " صبحانه میخورید ؟ " 

 " لطفا "

 " گرانوال؟ " 

 " من تخم مرغ هم زده با نون سفید گندم رو ترجیح میدم " 
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پرایزش رو مخفی کرد. خانم جونز گفت :روو کریستین سنم جونز نیشش باز شد خا  

 " خیلی خوبه خانم گری " 

 " آنا تو سر کار نمیری "

 " ولی... " 

 " نه. ساده ست. جر و بحث نکن " 

کریستین کامال قاطع بود. بهش با خیرگی نگاه میکردم و همون موقع فهمیدم که اونم هنوز در شلوار 

شیده بود هست. پرسیدم :راحتی و تی شرتی که دیشب پو  

 " تو سر کار نمیری؟ " 

 " نه " 

 دارم دیوونه میشم؟؟؟؟

 " مگه امروز دوشنبه نیست؟؟ " 

 لبخند زد :

دیدم همین بود " رو " دفعه آخری که تاریخ   

 چشمام رو باریک کردم :

 " داری از مدرسه فرار میکنی؟ " 

" من تو رو اینجا تنها نمیزارم تا خودتو به دردسر بندازی. و دکتر سینگ گفت که یک هفته زمان میخواد 

 تا دوباره به سر کار برگردی . یادته ؟ " 

نجون چایی ام رو در مقابلم بروی صندلی بار کنارش نشستم و کمی دامنم باال رفت.  خانم جونز ف

. کریستین گفت :گذاشت  

شی " " خوب دیده می  

 پاهام رو روی هم انداختم.
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 " خیلی خوب . مخصوصا اینجا " 

انگشتش رو بروی پوست نمایان شده ام در باالی رونم و خط جوراب کشید. ضربان قلبم وقتی که 

 انگشتش بروی پوستم کشیده میشد، تند تر شد. زیر لب گفت :

" این دامن خیلی کوتاست "   

چشماش حرکت انگشتش رو دنبال میکردن حس میشد. نارضایتی مبهمی در صداش زمانی که   

 " واقعا؟ متوجه نشده بودم " 

 کریستین بهم زل زد. لباش سرگرم شده منقبض شدن با این وجود یک ریشخند کالفه شده و آزرده بود :

 " واقعا خانم گری؟ " 

 قرمز شدم. زیر لب گفت :

" " مطمئن نیستم که این دامن برای محل کار مناسب باشه   

 " خب ، از اونجایی که سر کار نمیرم این یه نکته قابل بحثه " 

 " قابل بحث؟ " 

 لب زدم :

 " قابل بحث " 

 کریستین دوباره ریشخند زد و به املت خوردنش برگشت : 

 " من یه ایده ی بهتری دارم " 

 " واقعا ؟ " 

اوه خدای... نگام کرد ، چشمای خاکستریش شرور شده بودن . تیز نفس گرفتم .  از زیر مژه هاش

 وقتشه.

 " میتونیم بریم ببینیم ایلیوت با خونه چی کار کرده "

 چی؟! اوه ! داره اذیتم میکنه ! 
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د قبل از اینکه ری تصادف کنه ما بریم اونجارو ببینیم. مبهم یادم اومد که قرار بو  

دارم "دوست ایده اش رو "   

 " خوبه "

پرسیدم : نیشش باز شد .  

 " نباید بری سر کار؟ " 

 " نه. رز از تایوان برگشته. همه چی خوب پیش رفته. امروز همه چی خوبه " 

 " فکر میکردم که تو میخوای به تایوان بری "

 دوباره استهزا آمیز گفت :

بیمارستان بودی "" آنا ، تو در   

 " اوه " 

همین امروز مقداری زمان ارزشمند دارم تا با زنم بگذرونم "  " آره... اوه. برای  

مکید. صدادار لباشو زمانی که یه جرعه از قهوه اش خورد بهم   

 " زمان ارزشمند ؟ " 

نتونستم امید رو در لحن صدام مخفی کنم.  خانم جونز تخم مرغ هم زده ام رو مقابلم گذاشت، دوباره 

نه. کریستین ریشخند زد و سرش رو مثبت تکون داد :شکست خورد تا لبخندش رو پنهون ک  

 " زمان ارزشمند "

 بیش از حد گرسنه بودم تا به الس زدن با شوهرم ادامه بدم. زیر لب گفت :

 " خوبه که میبینم غذا میخوری "

 بلند شد ، خم شد و روی موهام رو بوسید :

 " میرم دوش بگیرم " 
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ه ام گفتم :در بین لقمه های پر از تخم مرغ هم زد  

 " اممم... میتونم بیام پشتت رو لیف بزنم؟ " 

 " نه . غذاتو بخور " 

 دیدنِ  از سرش بیرون کشید ، حظ و کیفِ  ترک کرد ، تی شرتش رو در سر راه میز بار صبحانه رو

نصیبم شد. لقمه ام نیمه  ،زمانی که در نشیمن قدم میزد، عضالت تراش خورده ی شونه ها و گردنش 

چرا؟؟؟جویده تو دهنم موند.  اون با هدفی اینکارو انجام میده.   

 

 

 

کریستین ریلکس و آروم به سمت شمال حرکت میکرد. ما االن از دیدن ری و آقای رودریگرز که با هم 

بال بودن. مشغول دیدن فوت ،رش دادهافم کریستین برای اتاق ری سدر تلوزیون فلت اسکرینی که مشکوک  

وزنه ی سنگینی برداشته شده .  رها شده. جوری که انگار آروم و« صحبت کردن » کریستین از زمان 

سایه خانم رابینسون دیگه به بزرگی و عظمت روی ما قرار نداره ، شایدم بخاطر اینه که من دیگه تصمیم 

نم. ولی االن احساس نزدیکی گرفتم این مسئله رو رها کنم.... و شاید کریستین رهاش کرده ، نمیدو

م که اربیشتری با اون میکنم ، بیشتر از هر زمانی در گذشته. شاید اون باالخره به من اعتماد کرده. امیدو

و االن در مورد موضوع بچه هم پذیرشش بیشتر شده. هنوز نرفته بیرون و تخت به این کارش ادامه بده. 

 بچه بخره ولی امید فراوانی بهش دارم. 

زل زدم ، در حالی که رانندگی میکرد از دیدنش لذت میبردم. اون راحت ، خوب .... با موهای  بهش

. و پیراهن سفید و شلوار جیِن تنش سکسی دیده میشه پریشون و عینک ریبن کت راه راه  

 بهم نگاه کرد ، باالی زانو رو گرفت ، انگشتاش نرم حرکت کردن :

 " خوشحالم که عوضش نکردی"

با کت جین و کفشام رو با کفشای تخت عوض کردم ولی دامن کوتاه مشکی ام همچنان تنم بود.  لباسم رو

باقی موند ، دستم رو روی دستش گذاشتم: مدستش روی زانو  
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 " میخوای به اذیت کردن من ادامه بدی؟ " 

 کریستین لبخند زد :

 " شاید " 

 " چرا ؟؟ " 

 " بخاطر اینکه میتونم " 

.  زمزمه کردم :هشکفته شد نیش باز پسرونه اش  

 " دو نفر میتونن تو این بازی شرکت کنن " 

نده در باالی رونم حرکت کردن :انگشتاش اذیت کن  

 " یاال خانم گری " 

 نیشش بیشتر باز شد.  دستش رو برداشتم و روی زانوی خودش گذاشتم :

 " خب ، دستتو پیش خودت نگه دار " 

 ریشخند زد :

 " هر جور دوست داری خانم گری " 

داره.  لعنت بهش ! این بازی نتیجه معکوس  

دروازه سفید  وکریستین وارد راه ماشین رو خونه ی جدیدمون شد. در کیبورد در وروردی شماره ای زد 

سبز  و پر زرق و برق باز شد. در جاده احاطه شده توسط درختان و در زیرمون مخلوطی از برگ های

. چمن های علفزار به رنگ طالیی شده بودن ولی همچنان گلهای مسی طالیی رد حرکت کردیمو زرد و 

 زوحشی زرد رنگی در نقاطی از اون دیده میشدن. یک روز زیباست. خورشید درخشان و بوی نمک ا

طرف دریا در هوا با رایحه اومدن فصل پاییز مخلوط شده بود. اینجا یه مکان آرامش بخش و زیباست. و 

. ..ون رو اینجا بسازیممکر اینکه ما قراره خونف  
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جاده چرخید و خونمون نمایان شد. چندین کامیون بزرگ ، که در بغل و بدنه شون نشان ساخت و ساز 

با کاله های  توسط داربست و مردان کارگر مختلفگری زده شده بود در مقابل خونه پارک بودن. خونه 

کار بودن احاطه شده بود. که بروی سقف مشغول بر سرشون ایمنی   

و ماشین رو خاموش کرد. میتونم هیجانش رو حس کنم.  در مقابل ایوان ستون دار توقفکریستین   

 " بریم ایلیوت رو پیدا کنیم " 

 " اینجاست؟ " 

 " امیدوارم. من به اندازه کافی بهش پول میدم " 

ین پیاده میشدیم نیشش باز شد. ماش زنفسم رو استهزا آمیز بیرون دادم و کریستین زمانی که ا  

 " هی داداش !  " 

 ایلیوت از یه جایی داد زد. جفتمون به دور و بر نگاه کردیم. 

 " این باال !  " 

 ایلیوت روی سقف بود، برامون دست تکون میداد و نیشش تا بنا گوش باز بود:

"  میام االن ینجا ببینیم. همونجا بمونید." وقتشه که شما رو ا  

کریستین کسی که شونه اش رو باال انداخت نگاه کردم. چند لحظه بعد ایلیوت در دِر ورودی پیداش به 

 شد:

 " سالم برادر " 

 با کریستین دست داد :

 "و تو چطوری خانم کوچولو؟ " 

یز خندیدم:د کرد و تو هوا چرخوند. بی نفس رمنو بلن  

 " بهترم . ممنون " 

ایلیوت اخم کرد ولی ایلیوت نادیده اش گرفت :دنده هام معترض شدن. کریستین به   
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 " بیاید بریم تو دفتر. یکی از اینا نیاز دارین " 

 به کاله ایمنی اش ضربه زد. 

اسکلت شده. زمین با روکش رشته ای که شبیه پارچه کنفی بود احاطه شده ، بعضی از  ساختمون مثل

. ایلیوت ما رو به داخل ی خودشون رو گرفتنه و دیوارهای جدید جادیوار های اصلی قدیمی برداشته شد

توضیح  بهمون جا مشغول کار بودن، هت میکرد ، زمانی که مردان ..... و تعدادی خانم در همخونه هدای

سنگی با نرده ی آهنی ظریف و در هم پیچیده اش  نمیداد که چی شده . خیالم راحت شد که دیدم پلکا

پوشیده شده بود.  توسط پارچه ای سفید اهنوز هست و تمام  

ای دیوار شیشه ای جیا ایجاد بشه و کار در در نشیمن اصلی ، دیوار پشتی برداشته شده تا فضایی بر

منظره همچنان خیره کننده ست. کار جدید ، همسو با  ،تراس شروع شده. با وجود آشفتگی و بهم ریختگی

رش رو خوب انجام داده. ایلیوت خونه ست و اون سبک قدیمی گیراش همچنان وجود داره.... جیا کا

و به ما زمان تقریبی برای هر کدومشون میداد. امیدوار هست که تا  بورانه فرایند کار رو توضیح ص

 کریسمس به این خونه بیایم اگر چه که کریستین فکر میکنه این خوشبینانه ست. 

بی از هیجان درونم شکوفا شد. گندش بزنن.... کریسمس با چشم انداز دریا. نمیتونم براش صبر کنم. حبا

تصویری از خودمون ، که درخت عظیم کریسمس رو زمانی که پسر بچه مو مسی کوچولو با حیرت 

 نگاهمون میکنه تزئین میکنیم دیدم. 

 ایلیوت تور نشون دادن خونه رو در آشپزخونه تموم کرد :

ت و سازه " " تنهاتون میزارم تا برید بچرخید. مواظب باشید. اینجا منطقه ساخ  

 کریستین زیر لب گفت :

 " حتما. ممنونم ایلیوت " 

 بعد دستم رو گرفت و زمانی که ایلیوت تنهامون گذاشت نرم پرسید :

 " خوشحالی؟ " 

به اتاق خالی خیره بودم و با خودم فکر میکردم که اون تابلو های عکس فلفل رو که از فرانسه آوردیم 

 رو کجا نصب کنم. 
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م. تو؟ " " خیلی. عاشقش  

 نیشش باز شد :

 " منم همینطور " 

های فلفل رو اینجا بزنیم " خوبه. داشتم فکر میکردم که تابلو"   

 کریستین سرش رو مثبت تکون داد :

در این خونه نصب کنم. نیازه که تصمیم بگیری  پورتره خوزه رو که از تو گرفته،" میخوام عکس های 

 کجا باشن " 

 قرمز شدم :

 " جایی که زیاد اونا رو خودم نبینم " 

 " اینطوری نباش " 

 بهم اخم کرد ، شصتش رو بروی لب پایینم کشید:

 " اونا تصاویر مورد عالقه ی منن . عاشق اونی ام که تو دفترمه "

 زیر لب گفتم   :

 " هیچ ایده ای ندارم که چرا " 

 و شصت دستش رو بوسیدم. پرسید :

به لبخند زیبای تو نگاه کنم. گرسنه ای؟ "  " کار بدی که تمام روز  

 زمزمه کردم :

 " گرسنه برای چی؟ " 

 ریشخند زد و چشماش شرور شدن. امید و خوشی در رگهام گسترده شدن. 

 " غذا خانم گری " 
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 و بوسه ای سریع به لبام زد. اخم دروغینم رو بهش نشون دادم و آه کشیدم :

 " آره. این روزا همش گرسنه ام " 

 " ما سه تایی میتونیم بریم پیک نیک "

 " سه تایی؟؟ کسی به ما ملحق میشه؟ "

 کریستین سرش رو به یه طرف کج کرد :

ماه دیگه "  8الی  7" تقریبا   

خنگ و احمقانه بهش لبخند گشاده ای زدم. اوه.... بلیپ.   

 " فکر کردم که تو دوست داشته باشی که بیرون در هوای آزاد غذا بخوری " 

رسیدم :پ  

 " تو علفزار ؟ " 

 سرش رو مثبت تکون داد . نیشم باز شد :

 " حتما " 

بهم خیره بود گفت : هزیر لب وقتی ک  

 " اینجا میتونه مکان عالی برای پرورش یه خانواده باشه " 

جرات دارم این قضیه رو بپرسم؟؟ انگشتاش رو بروی شکمم پخش کرد . خانواده! بیشتر از یکی؟؟ 

نفسم رو حبس کردم و دستم رو بروی دستش گذاشتم. زمزمه کرد : گندش بزنن.  

 " سخته که باور کنم " 

 برای اولین بار حیرت رو در صداش حس کردم. 

 " میدونم. اوه.... بیا. این شاهدش . یک عکس " 

 " واقعا؟؟ اولین لبخند بچه؟ " 
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 عکس سونوگرافی بلیپ رو از کیف پولم در آوردم  :

 " ببین ؟ " 

یستین عکس رو از نزدیک نگاه کرد ، چندین ثانیه خیره موند :کر  

 " اوه...... بلیپ. آره. دیدم " 

 به نظر حواس پرت و حیرت زده ست. زمزمه کردم :

تو "  ی " بچه  

 تصحیح کرد :

ما "  ی " بچه  

 " اولین از چندین تعداد " 

 " چندین؟؟ " 

گفتم: هشیار شده گشاد شدن. نچشمای کریستی  

قل دو تا " " حدا  

 " دوتا ؟؟ "

 کلمه اش رو سنجید :

 " میشه فعال همین یکی رو داشته باشیم؟؟ "

 نیشم باز شد :

 " حتما " 

 به بیرون به هوای گرم پاییزی برگشتیم. کریستین پرسید :

 " کی میخوای به پدر مادرت بگی؟ " 

 زیر لب گفتم :
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 " به زودی. فکر کردم که امروز به ری بگم ولی آقای رودریگرز اونجا بود " 

رو باز کرد. داخلش  8شونه ام رو باال انداختم. کریستین سرش رو پایین تکون داد و صندوق ماشین آر 

 یک سبد حصیری مخصوص پیک نیک با پتو شطرنجی که از لندن آورده بودیم بود.  گفت :

 " بیا " 

هم به سمت علفزار  رو با یک دستش گرفت و دست دیگه اش رو به سمت من دراز کرد ، با سبد و پتو

. قدم زنان راه افتادیم  

 

 

 

 

 " حتما رز. برو دنبالش " 

کریستین گوشی رو قطع کرد. این سومین زنگی هست که در طول پیک نیکمون داشتیم. کفشا و 

بود. کتش  رو دور زانو های خم شده اش قفل کردهجوراباشو درآورده و به من نگاه میکرد ، بازوهاش 

. کنارش بروی پتو پیک نیکی دراز کشیدم انداخته شده  ، با اینکه توسط خورشید گرم بودیمبه دور من 

دور از سر و صدای ساخت و ساز و پنهون از چشم های  ،،جفتمون توسط علف های سبز و زرد

مین کشاورزی بهشتی خودمون هستیم. کریستین یک توت ما در ز احاطه شدیم. ،کارکنان کنجکاو اونجا

 فرنگی دیگه بهم داد و من با قدر دانی مکیدم و جویدمش ، به چشمای شرورش خیره شدم.  زمزمه کرد :

 " خوشمزه ست ؟ " 

 " خیلی " 

 " کافیه ؟ " 

 " توت فرنگی آره " 

 چشماش خطرناک جرقه زدن و نیشش باز شد . گفت :
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پیک نیکی خوبی برامون تهیه دیده "  " خانم جونز سبد  

 زمزمه کردم :

 " آره واقعا " 

ذاشت. چشماش رو بست و به نظر راضی و ، دراز کشید و سرش رو روی شکمم گیکدفعه جابجا شد  

خرسند دیده میشد. انگشتام رو داخل موهاش فرو بردم.  عمیق آه کشید و بعد اخم کرد و شماره ای رو 

چک کرد. چشم غره رفت و جواب داد . توپید : بروی بلک بری لرزونش  

 " ولچ ؟ " 

 متشنج شده یکی دو ثانیه گوش داد بعد یکدفعه صاف نشست. از بین دندون های بهم قفل شده گفت :

روز هفته...... ممنونم "  7ساعت روز و  24"   

الس زنم ناپدید شده گوشی رو قطع کرد. تغییر خلق و خو اش سریع و ناگهانی بود. شوهر اذیت کننده و 

و جاش رو با یک ارباب سرد و حسابگر و حیله گر دنیا عوض کرده. چشماش رو لحظاتی باریک کرد 

و بعد بهم لبخند سرد و یخی تحویل داد. لرزشی در ستون مهره هام راه افتاد.  بلک بریش رو برداشت و 

 دکمه ای رو زد :

قدر سهم در لینکلن تیمبر داریم؟ " " رز، ما چ  

اوه نه ، چی شده ؟؟ زانو زده بلند شد. پوست سرم سوخت.   

سهام شرکت های دیگه پخش کن، انجمن و شوراش رو از بین ببر...... به " پس ، سهامش رو در بین 

بده...... ممنونم....بهم خبر بده "  یت نمیدم..... شنیدم ، فقط انجامشغیر از مدیریتش.... یکذره هم اهم  

و به من چند لحظه خنثی خیره موند.  گندش بزنن ! اون عصبانیه .گوشی رو قطع کرد   

 " چی شده ؟ " 

 زیر لب گفت :

 " لینک " 

 " لینک؟؟ همسر سابق النا ؟ " 
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ه که برای هاید وثیقه فرستاده " " آره. اون کسی بود  

 شوکه شده به کریستین خیره موندم. لباش به خط صافی تبدیل شدن . زیر لب دلسرد گفتم :

" خب..... االن مثل احمقا دیده میشه. منظورم اینه که هاید در بیرون از زندان یه جرم دیگه ای انجام 

 داده " 

 چشمای کریستین باریک شدن و بعد ریشخند زد :

 " نکته خوبی بود خانم گری "

 زانو زدم و مقابلش قرار گرفتم  :

 " تو االن چی کار کردی؟ " 

 " کارشو تموم کردم " 

  اوه !

 زیر لب گفتم : 

نظر میرسه که یه عمل از روی هوس بود "  ه" اممم.... ب  

 " من االن در مود مرد حاضر در لحظه ام " 

 " ازش آگاهم " 

 چشماشو باریک کرد و لباشو بهم فشرد  . خشک گفت :

ذهنم دارم "  این نقشه رو مدت زمانی هست که تو "   

 اخم کردم :

 " اوه ؟ " 

نظر چیزی رو در ذهنش سبک سنگین میکرد بعدش نفس عمیقی گرفت :مکث کرد ، به   

رد و خمیرش کرد. فکش ، دست لینک زنش رو کتک زد و خُ  ،سالم بود 21" چند سال قبل ، وقتی که 

تا از دنده هاش رو شکوند چون اون زن با من سکس میکرد "  4چپش و   
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 چشماش سخت شدن :

رو برای مردی که سعی کرده منو بکشه ، خواهرم رو دزدیده ، و  " و حاال من فهمیدم که اون وثیقه ای

 سر زنم رو شکونده فرستاده. من به اندازه کافی تحمل کردم. االن وقت تقاص پس دادنه " 

زمزمه کردم :گندش بزنن . رید. رنگم پ  

 " نکته خوبی بود آقای گری " 

انگیزه نمیگیرم ولی نمیتونم اجازه بدم که اون از " آنا این کاریه که من میکنم. من معموال با حس انتقام 

این قضیه جون سالم به در ببره. کاری که با النا کرد..... خب ، النا میتونست از نظر قانونی پیگیری کنه 

ر گذاشت. لینک این قضیه ولی اینکارو نکرد . اون حقشو داشت . ولی لینک در جریان هاید پاشو فرات

شخصی کرد. میخوام ُخردش کنم، کمپانی اش رو دقیقا جلو چشماش از بین نوادم رو با افتادن دنبال خا

 ببرم ، تیکه های باقی مونده اش رو به باالترین پیشنهاد بفروشم . میخوام ورشکستش کنم" 

 اوه.....

 " در ضمن ... "

 ریشخند زد :

 " ما پول خوبی از این جریان بدست میاریم " 

یکدفعه نرم شدن  . زمزمه کرد : ره بودم ، کهمای خاکستری براقش خیبه چش  

 " نمیخواستم بترسونمت " 

 دروغ گفتم :

 " نترسوندی " 

 ابروش رو لوده باال انداخت . زمزمه کردم :

 " فقط گاهی سورپرایزم میکنی " 

گفت:یر لب ک باشه.  لباشو به لبام کشید . زآب دهنم رو قورت دادم . کریستین واقعا گاهی میتونه ترسنا   
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 " من هر کاری میکنم که تو در امنیت باشی. خانواده ام در امنیت باشن. این کوچولو در امنیت باشه " 

و نرم نوازشش کرد.  و دستش رو بروی شکمم پخش   

اوه..... نفس کشیدنم متوقف شد . کریستین بهم خیره بود . چشماش تیره و شرور بودن. لباش وقتی که 

رفتن و با حرکتی عمدی ، سر انگشتاش سکسم رو کمی نوازش کردن. نفس گرفت از هم فاصله گ  

شد و دستگاه گردش خونم رو به جوش و خروش  خواستن مثل دستگاه آتشزا درونم منفجرگندش بزنن. 

انداخت. سرش رو گرفتم ، انگشتام داخل موهاش فرو رفتن و محکم به سمت خودم کشیدمش برای همین 

نفسش حبس شد و از حمله ی من سورپرایز شده بود ، به زبونم امکان دسترسی لبام لباش رو پیدا کردن. 

به دهنش رو داد. ناله کرد و بوسیدم ، لباش و زبونش برام گرسنه ان و لحظه ای که همو میبلعیدیم  در 

 زبونامون ، لباهامون ، نفسهامون و احساسات شیرین شیرین غرق شدیم و دوباره همو پیدا کردیم. 

ای باز ، ضو میخوام. خیلی مدت طوالنی بوده ، همین االن ، همینجا میخوامش ، تو فاین مرد ر اوه من

 تو علفزار. 

 مجذوب شده نفس گرفت :

 " آنا " 

شتم کشیده شد تا به لبه ی دامنم رسید. تقال کردم تا دکمه های پیراهنش رو باز کنم. دستش در پ  

 " واو، آنا .... صبر کن " 

 عقب کشید ، فکش منقبض شده و دستام رو گرفت. 

 " نه " 

 دندونام نرم لب پایینش رو گرفتن و کشیدن . زیر لب دوباره گفتم :

 " نه " 

رهاش کردم :بهش نگاه کردم.   

 " من میخوامت " 

اکستری براقش دیده میشد. ه است ، دودلی بزرگش در چشمای خنفس گرفت . آشفتتیز   
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من بهت نیاز دارم "  ،" خواهش میکنم  

کرد ، لبام رو  میداشکست خورده ناله و دهنش پ این کاریه که ما میکنیم.تموم وجودم التماسش میکرد . 

سرم رو نگه داشته بود  به کام گرفت. یک دستش زمانی که دست دیگه اش پایین رفت و کمرم رو گرفت

ال ارتباطش رو با من قطع نمیکرد. دراز کرد و کنارم دراز کشید ، اص شت به آرومیو منو به پ  

و بهم زل زد  : عقب کشید ، روم خیمه زده  

 " تو خیلی زیبایی خانم گری " 

 صورت دوست داشتنی اش رو نوازش کردم :

 " تو هم همینطور آقای گری. در درون و بیرون "

 اخم کرد. انگشتام چین روی پیشونی اش رو لمس کردن . زمزمه کردم :

حتی اگر عصبانی باشی " ، برای منی  " اخم نکن. تو  

 یکبار دیگه ناله کرد و دهنش لبام رو به کام گرفتن ، منو به چمن های نرم زیر پتو میفشرد. زمزمه کرد:

 " دلم برات تنگ شده " 

 و دندوناش به فکم کشیده شدن . قلبم اوج گرفت :

 " منم دلم برات تنگ شده. اوه کریستین " 

 انگشتام رو در موهاش مشت کردم و با دست دیگه ام شونه اش  رو گرفتم. 

لباش به سمت گلوم حرکت کردن ، بوسه های نرمی در مسیرشون میزدن ، و انگشتاش به دنبال اون 

ار داد ، باالی سینه ام رو باز میکردن. لبه های بلوزم رو کن بلوزم رو ی هر دکمه ،بدون نگاه کردن

و در اعماق تاریک وجودم این صدا اکو شد.   دان صدایی از تو گلوش در آورد قدر بوسید. زیر لب

 زمزمه کرد :

 " بدنت داره تغییر میکنه " 

ینه ام رو اذیت کرد تا اینکه در زیر سوتینم سفت و محکم شد.  ادامه داد :شصتش نوک س  
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 " دوستش دارم "

، اذیتم میکرد و سر به سرم میگذاشت. قاب سوتینم خط بین سوتیم و سینه ام رو مزه کرد  دیدم که زبونش

نوک سینه ام رو  ،د ، سینه ام رو آزاد کرد و با نوک بینیشیرو با دندوناش به نرمی گرفت و پایین کش

. لباش دورش بسته شدن و محکم  و بود از لمس اون و از باد خنک پاییزی  چروک شدهنوازش کرد. 

 طوالنی میکدش. ناله کردم :

! " " آه   

 تیز نفس گرفتم و بعد  از دردی که از دنده های کوفته شده ام منتشر شد به خودم لرزیدم.  کریستین گفت:

 " آنا! " 

 با خیرگی و خشم نگام میکرد ، نگرانی صورتش رو مچاله کرده بود. سرزنشم کرد :

م حفاظت از خودت .نمیخوام بهت صدمه بزنم " یزیه که در موردش میگم. ضعف و عد" این چ  

 ناله کردم :

 " نه.... متوقف نشو " 

 بهم خیره شد ، با خودش در جنگ بود. 

 " خواهش میکنم " 

 " بیا " 

اهای باز در دو طرف بدنش روش نشستم. دامن کوتاهم دور کمرم باال رفته یکدفعه جابجا شد و من با پ

ساق بلندم رفتن. بود. دستاش بروی باالی جوراب   

 " حاال ، این بهتره. از منظره هم لذت میبرم " 

رو هم آزاد  پایین کشید ، سینه دیگه ام واب طرف دیگه سوتینم رتشو بلند کرد و انگشت اشاره اش قدس 

مت دستای ماهر و سسرم رو به عقب فرستادم ، خودم رو به  مو گرفت و منکرد. جفت سینه هام ر

بلند شدن ، بعد نشست و بینی  ید و میپیچوند تا اینکه ناله هاممیدادم. اذیتم میکرد ، میکشخوشایندش سوق 

ر طمعش معطوف چشمام بودن. بوسیدم ، انگشتاش هنوز اذیتم ون مقابل هم قرار گرفتن ، چشمای پهام
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ین با هم باز کنم و این مثل انجام چندین عمل سنگ پیراهنش تقال کردم تا دکمه هاش رو میکردن. برای

بود.... میخوام که همه جاش رو ببوسم ، برهنه اش کنم ، و باهاش عشق بازی کنم ، همگی در یک 

 زمان. 

 " هی.... " 

 نرم دستم رو گرفت و عقب کشید ، چشماش تیره و پر از تعهدات جنسی بودن :

 " عجله ای نیست. آروم برو. میخوام که ازت لذت ببرم " 

بوده "  " کریستین ، مدت طوالنی  

 نفس نفس میزدم ، زمزمه کرد : 

 " آروم " 

 و این یک دستوره. گوشه راست دهنم رو بوسید :

 " آروم " 

 و بعد گوشه چپ دهنم رو بوسید :

 " آروم عزیزم " 

 لب پایینم رو با دندوناش کشید :

 " بیا آروم انجامش بدیم " 

مورد تاخت و تاز قرار میداد نگه داشته  انگشتاش رو داخل موهام پخش کرد ، منو زمانی که دهنم رو

ده چطور ببوسه. یخروشوند.  اوه این مرد واقعا بلستم ، میچشیدم ، آرومم میکرد.... مبود ، میجُ   

صورتش رو نوازش کردم ، انگشتام مردد پایین به سمت چونه و به سمت گلوش رفتن و شروع به باز 

ادامه میداد، آروم انجامش میدادم .  لبه های پیراهنش  کردن دکمه هاش کردم . زمانی که به بوسیدن من

کشیده شدن ، گرما و خطوطش رو بروی پوست نرمش حس  شرو کنار زدم ، انگشتام بروی ترقوه ها

میکردم . آروم به عقب هلش دادم تا اینکه در زیرم دراز کشید. نشستم ، به طرف پایین بهش خیره شدم ، 

انگشتام رو بروی لباش ، فکش ، پایین  همممم.شده اش به خودم میپیچم.  آگاهم که در مقابل آلت تحریک
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خم شدم و بوسه هایی مرد زیبای من. گودی کوچک پایه گردنش کشیدم.  گردنش و بروی سیب گلوش ،

شتام رو دنبال میکردن زدم. دندونام فکش رو لمس کردن و گلوش رو بوسیدم. چشماش بسته که راه انگ

سرش رو به عقب فرستاد : شدن ، ناله کرد و  

 " آه " 

به من دسترسی راحتری به پایین گردنش داد ، دهنش با سپاس بدون کالمی باز و شل مونده بود. 

غرق و تحریک شده خیلی دلشاد کننده ست.... و خیلی برای من تحریک آمیزه.  زبونم بروی  کریستینِ 

ش کشیده شد . هوووم. اون مزه اش خیلی موهای روی قفسه سینه ا ناغ سینه اش پایین رفت ، بینج

زخم هاشو بوسیدم و اون رد خوبه. بوی خیلی خوبی میده. مست کننده ست. اول یکی و بعد یکی دیگه از 

اش متوقف شدن و بهش به باال نگاه کردم. نفساش  لگنم رو گرفت برای همین انگشتام بروی قفسه سینه

 خشن بودن . نفس گرفت :

ینجا؟؟ " " اینو میخوای؟؟ ا  

 چشماش نیمه بسته با مخلوطی از عشق و شهوت بودن.  زیر لب گفتم :

 " آره " 

. آروم نوک سینه اش رو با دندونام کشیدم و روی سینه و نوک سینه اش کشیدمبرو و لبام و زبونم 

 چرخوندم. زمزمه کرد : 

 " اوه آنا " 

و بلندم کرد ، دکمه شلوارش رو باز کرد و زیپش رو پایین کشید و رها شد.  کمرم اومد دستش دور

دوباره منو نشوند و من به آلتش فشار وارد میکردم ، از حس اون ، داغ و سخت در زیرم ، خوشحال 

 بعد ،کشید دساق بلندم تموم و پوستم شروع میش راب بروی رون هام، جایی که جوشدم. دستاش رو باال

کشیدن. برای همین نوک شصتاش اذیت کننده ای در باالی رونام  دستاش دایره های کوچک مکث کرد ،

 لمسم میکردن....جایی رو لمس میکردن که من میخواستم لمس بشه. نفسم منقطع شد . زیر لب گفت :

 " امیدوارم که خیلی وابسته شورتت نباشی " 
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کمرم نوازش کردن و به داخل رفتن ، و  چشماش وحشی و براق بودن. انگشتاش کش شورتم رو در طول

کردن. شورتم ل پارچه نازکش فرو ببره، اذیتم قبل از اینکه شورتم رو محکم بگیره و شصتاش رو داخ

پاره شد . دستاش بروی رونام پخش شدن و شصتاش یکبار دیگه سکسم رو لمس کردن.  لگنش رو تکون 

 داد ، برای همین آلتش بهم مالیده شد. 

حس کنم که چقدر خیسی "  " میتونم  

برای  ه نشست ، دستش رو دور کمرم گذاشتدر ته صداش سپاس گزاری شهوانی حس میشد و یکدفع

 همین دوباره بینی هامون روبروی هم قرار گرفتن. نوک بینیش رو بهم مالوند.

 " میخوایم آروم انجامش بدیم خانم گری. میخوام تمام تو رو حس کنم " 

چ از وجود سعادت بخش اونو آرومی اعال و کالفه کننده ای منو پایین فرستاد. من هر این بلندم کرد ، و با

:و بازوهاش رو گرفتم ناله ای کردممیکرد حس میکردم. نامفهوم زمانی که دستام رو دراز کردم  مپرکه   

 " آه " 

و سر جام نگه داشت.  بیشتری ایجاد کنم ولی من خوشایندِ  سعی کردم که خودم رو بلند کنم تا اصطکاکِ   

 زمزمه کرد :

 " همه ی من " 

، خودشو به درونم فشرد . سرم رو به عقب فرستادم و ناله ای خفه و بالذتی  و لگنش رو به جلو سوق داد

زیر لب گفت :کردم.  ،خالص  

 " بزار صداتو بشنوم. نه .... تکون نخور. فقط احساسش کن " 

نیمه باز  و چشماییخ زده مونده بود . اون بهم خیره بود  «آه» به شکل کلمه چشمام رو باز کردم ، دهنم

حرکت داد ولی منو رها به جلو ، لگنش رو  معطوف چشمای آبیم بودن. جابجا شدو هیِز خاکستریش 

م . زیر لب در مقابل پوستم گفت :باش روی گلوم قرار گرفتن ، بوسیدنکرد. ناله کردم. ل  

قه ی منه . در تو دفن بشم " " این مکان مورد عال  

 التماس کردم : 
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 " خواهش میکنم. تکون بخوریم" 

 " آروم خانم گری " 

 دوباره لگنش رو تکون داد و لذت درونم منتشر شد.صورتش رو گرفتم و بوسیدمش، اونو میبلعیدم. 

 " باهام عشق بازی کن ، خواهش میکنم کریستین " 

دن . زمزمه کرد :دندوناش بروی فکم تا گوشم کشیده ش  

 " برو" 

م و ت داد ، اونو به سمت زمین هل دادو منو باال و پایین حرکت داد و ضمیر درونم مهارش رو از دس

.... محکم و سخت ونم لذت میبردم. بروش تکون میخوردمشروع به حرکت کردم. از حس اون در در

هماهنگ شد. من دلم برای این تنگ شده حرکت میکردم . با دستایی که دور کمرم قفل کرده بود با ریتمم 

یر بدنم ، درونم .... خورشید به پشتم میتابید ، و بوی شیرین اون در ز بود.... احساس سرمست کننده ی

میوزید. آمیختگی بهمون و خوشایند پاییز که در هوا پخش بود به مشام میرسید و باد پاییزی به نرمی 

بو و منظره و نمای همسرم عزیزم در زیر بدنم...  سرمست کننده ی احساسات : لمس ، طعم ،  

 ناله کرد :

 " اوه آنا " 

 چشماش رو بست ، سرش عقب کشیده شد ، دهنش باز موند. 

و در درون ، در حال ساخته شدنم.... ساخته شدن ..... اوج گرفتن .... باالتر.  آه .... من عاشق اینم. 

وشکافانه شصت دستاش باالی رون پاهام رو فشردن ، و من مدستای کریسین بروی رونهام رفتن ، و 

و بروی بدنش پخش شده  و پشت سرهم... مفرو ریختم ، پشت سرهم و پشت سرهم و پشت سرهبدورش 

رد و اسمم رو با همون زمان اونم به دنبالم ناله ای کرد و خودشو رها ک ،روی قفسه سینه اش فرو افتادم

  د.  عشق و لذت صدا ز
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منو با مهربونی در مقابل قفسه سینه اش به آغوش کشیده ، سرم رو در آغوشش گرفته. هممم... چشمام 

وی قفسه سینه اش هست ، ضربان بدور خودم لذت میبرم. دستم راون رو بستم ، از حس بازوهای 

کوتاه  م رو بهش مالیدم ونواخت قلبش رو در حالی که آروم میشد حس میکردم. بوسیدمش و نوک بینییک

ه شدم که زمان خیلی دوری نبود که اون بهم اجازه این کارو نمیداد.  حیرت زد  

 زمزمه کرد :

 " بهتری ؟ " 

 سرم رو بلند کردم و نیشش تا بنا گوش باز بود. 

 " خیلی. تو  ؟ " 

 نیش باز پاسخ دهنده ام انعکاسی از اونه. 

 " دلم برات تنگ شده بود خانم گری " 

شد.  لحظاتی جدی دیده  

 " منم " 

 " دیگه عمل قهرمانانه ای انجام نمیدی ، باشه ؟ " 

 " باشه " 

 قول دادم. زمزمه کرد :

 " تو همیشه باید با من حرف بزنی " 

 " تو هم همینطور آقای گری " 

 ریشخند زد :
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 " نکته ی خوبی بود. سعی میکنم "

 روی موهام رو بوسید . زمزمه کردم :

ا خوشحال خواهیم بود " " فکر میکنم که ما اینج  

 دوباره چشمام رو بستم. 

تو ، من و .... بلیپ. راستی حالت چطوره ؟ "  " آره .  

 " خوبم. ریلکسم. خوشحالم " 

 " خوبه "

 " تو ؟ " 

 زیر لب گفت :

 " آره منم همه ی اینا "

 بهش نگاه کردم ، سعی میکردم چهره اش رو ارزیابی کنم. پرسید :

 " چیه ؟ " 

رئیس بازی در میاری"  ممیدونی ، تو خیلی وقتی که سکس میکنی"   

 " شکایتی داری؟ " 

 " نه فقط با خودم فکر کردم.... که تو گفتی دلت تنگ شده " 

 ثابت شد ، بهم خیره موند. زمزمه کرد :

 " گاهی اوقات " 

زیر لب گفتم : اوه...  

 " خب ، باید ببینیم چی کار میتونیم در موردش بکنیم " 
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قرمز : آهنگ تالیس ، میز ، و کوتاه لباش رو بوسیدم. دورش مثل پیچک پیچیدم. تصویر جفتمون تو اتاق 

وسیله ایکس شکل چوبی ، دستبند های تخت..... من کارهای کینکی فاکری اونو دوست دارم....  در

ن کارو برای اون و با کارهای کینکی فاکری خودمون رو. آره. من میتونم یه کارهایی انجام بدم. میتونم ای

پوستم از یادآوری شالق چرمی سوزن سوزن شد. میتونم این کارو برای خودم انجام بدم. اون انجام بدم. 

 زیر لب گفتم :

 " من دوست دارم بازی کنم " 

بخند خجالت زده اش لذت بردم. زمزمه کرد :و باال بهش نگاه کردم . از ل  

یت محدودیت های تو رو امتحان کنم " " می دونی ، من واقعا دوست دارم نها  

 " محدودیت هام برای چی؟ " 

 " لذت " 

 " اوه فکر میکنم که این کارو دوست دارم " 

 ضمیر درونم غش کرد و از هوش رفت. زمزمه کرد :

 " خب ، شاید وقتی که به خونه رسیدیم " 

یدم . من خیلی دوستش دارم. این قول و تعهد رو بینمون قرار داد.  یکبار دیگه بینیم رو بهش مال  

 

 

 

 

خب ، شاید وقتی که به خونه دو روز از زمان پیک نیکمون گذشته. دو روز از قولی که داده شده بود : 

کریستین همچنان با من مثل یه شیشه شکستنی برخورد میکنه. همچنان بهم اجازه نمیده که سر  رسیدیم. 

رو که در پشت  یمیکنم. انبوه نامه های استعامی و تحقیق کار برم برای همین از خونه به کارام رسیدگی

میزم مشغول خوندنشون بودم رو کنار گذاشتم و آه کشیدم. منو کریستین از زمانی که من کلمه نجات 
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استفاده کردم دیگه به اتاق قرمز بر نگشتیم. و اون گفت که دلش تنگ شده. خب ، منم همینطور.... 

محدودیت های منو کشف کنه. از فکر اینکه این میتونه شامل چی دقیقا  مخصوصا االن که اون میخواد

 باشه قرمز شدم. به میز بیلیارد نگاهی انداختم.... آره منم نمیتونم برای کشف کردنشون صبر کنم.  

. کریستین در حال نواختن ضای آپارتمان رو پر کرد بهم خوردافکارم توسط آهنگ نرم و احساساتی که ف

بلکه یک ملودی شیرین، یک ملودی امیدوار  .نه یکی از اون ملودی های معمول ناراحتش پیانوست ،

 کننده.... یکی که میشناختمش ، ولی هیچ وقت نشنیده بودم که اون بنوازش. 

بروی پنجه پا آروم به سمت راهرو که به طرف نشیمن میرفت رفتم و کریستین رو در پشت پیانو تماشا 

مون صورتی بسیار زیبا و نورش بروی موهای مسی کریستین منعکس شده و اونا کردم. غروب شده . آس

 رو براق کرده. مثل همیشه نفس گیر دیده میشه ، در حینی که پیانو میزنه تمرکز کرده ، از حضور من

آگاه نیست. اون خیلی در این چند روز صادق ، مالحظه کار و مهربون بوده... درون بینی  در اونجا

مثل این میمونه که سدی شکسته و کوچیکی از روزش ، از افکارش ، برنامه هاش رو بهم تقدیم کرده. 

. شروع به حرف زدن کرده  

داد . هیجان زده ، دزدکی از اونجا  میدونم که چند دقیقه دیگه میاد تا منو چک کنه ، و این بهم یه ایده

 امیدوارم که هنوز متوجه حضور من نشده باشه ، و سریعا به اتاقمون رفتم ، لباس هامو در همین .رفتم

غیر از شورت آبی کمرنگم تنم نموند. یک تاپ بند دار آبی کمرنگ پیدا حین در آوردم تا اینکه هیچی به 

رنگ  ی بدنم رو میپشوند. وارد اتاقک لباس شدم ، شلوار جینِ کردم و سریعا پوشیدمش. تمام کبودی ها

... از تو کشو روپریده کریستین رو... شلوار جین مخصوص اتاق بازیش ، شلوار جین مورد عالقه ام 

اش در آوردم. از روی پاتختی بلک بریم رو برداشتم . شلوار جین رو منظم و مرتب تا کردم ، و در 

زدم. در نیمه بازه و میتونم صدای یک قطعه آهنگ دیگه رو بشنوم. آهنگی که  کنار در اتاق خواب زانو

 نمیشناختم. ولی یک آهنگ امیدوار کننده دیگه ست ، دوست داشتنیه. سریعا یک ایمیل تایپ کردم :

___________________________ 

 

 از طرف : آناستازیا گری 

 موضوع : لذت همسرم 
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20:45    1201، سپتامبر ،  21تاریخ :   

 به : کریستین گری

 

 آقا

 من منتظر فرمانتم.

 

 دوستدار تو

X خانم . گ.    

____________________ 

 ایمیل رو فرستادم. 

 چند لحظه بعد موزک یکدفعه قطع شد. قلبم متوقف و دوباره شروع به تپش کرد. 

 منتظر موندم  و موندم ، تا باالخره بلک بریم لرزید :

_________________________  

 

 از طرف : کریستین گری

عنوان رو دوست داشتم عزیزم نای -----موضوع : لذت همسرم   >  

20:48     2011، سپتامبر ،  21تاریخ :   

 به : آناستازیا گری

  

 خانم گ
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 کنجکاو شدم. میام پیدات میکنم.

 آماده باش. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل چشم براه شرکت هولدینگ گری

______________________ 

 

ثانیه بعد در باز شد. من به پایین و  37قلبم به تپش افتاد و شروع به شمردن ثانیه ها کردم. آماده باشم ! 

هیچی نگفت. برای سالها  همممم.پاهای بدون کفشش زمانی که در درگاهی در متوقف شد نگاه میکردم. 

از میل شدیدم برای باال بردن سرم و نگاه کردن بهش خودداری کردم و  اوه لعنتی.انگار هیچی نگفت. 

نگاهم رو پایین نگه داشتم. باالخره ، پایین خم شد و شلوارش رو برداشت . ساکت موند و زمانی که ثابت 

رنالین آد قلبم طوفانی شده و لذتِ  اوه خدای من.. همینه.سرجام نشسته موندم به داخل اتاقک لباس رفت . 

کردم. در حالی که هیجانم بیشتر میشد به خودم میپیچیدم. چی کار باهام و که در بدنم تیر کشید، حس ر

 میکنه ؟؟ چند لحظه بعد برگشت ، شلوار جین رو پوشیده بود.

 زیر لب گفت :

 " پس میخوای بازی کنی؟ " 

 " بله " 

وی شلوار جینش ، پارچه جین هیچی نگفت و من ریسک کردم و سریع نگاهی بهش انداختم.... نگاهم بر

بروی رون پاهاش ، برآمدگی کوچک زیپ شلوارش ، دکمه باز بروی کمر شلوارش ، زیر شکم تختش ، 

باال اومد ، سرش به یک  چشمای براق خاکستریش نافش ، شکم تراش خورده اش ، قفسه سینه اش ،

د :زمزمه کر اوه لعنتی. رو باال انداخته بود .  شطرف کج شده و ابرو  

 " بله چی؟ " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 868  
 

 اوه....

 " بله آقا " 

 نگاهش نرم شد . زیر لب گفت :

 " دختر خوب " 

 و سرم رو نوازش کرد :

 " فکر میکنم که االن بهتره که به طبقه باال بریم " 

درونم آب شد ، و شکمم به طرز شیرینی در هم پیچید. دستم رو گرفت و من آپارتمان رو به طرف پله ها 

اتاق بازی دنبالش رفتم ، اونجا ایستاد خم شد و نرم قبل از محکم گرفتن موهام بوسیدم.  درِ  و بیرونِ   

 زیر لب مقابل لبام گفت : 

 " میدونی ، تو از پایین باال رو کنترل میکنی1 " 

 " چی؟؟؟ " 

 متوجه نشدم منظورش چیه. سرگرم شده زمزمه کرد :

 " نگران نباش. من باهاش کنار میام " 

در طول فکم کشید و نرم گوشم رو گاز گرفت : و بینیش رو  

 " وقتی داخل رفتیم ، زانو میزنی ، مثل جوری که بهت نشون داده بودم " 

 " بله..... آقا " 

بهم خیره شد ، چشماش با عشق ، حیرت و افکاری بدجنسانه برق میزدن. خدایا.... زندگی هیچ وقت با 

کریستین کسل کننده نمیشه ، و من برای مدت طوالنی در این موقعیت هستم. من عاشق این مرد ام ، 

 شوهرم ، عشقم ، پدر بچم ، ارباب گاه بیگاهم... پنجاه سایه ام. 

                                                             
 این یه اصطالح در بی دی اس ام هست 1
Topping from the bottom 
، در اون فرمان بردار تالش میکنه که بازی و فعالیت و رابطه رو از جایگاه فرمان برداریش کنترل کنه اونم توسط اغوا گری، وادار کردن 
 تحریک خشم ، و یا با معصومیت و چشم گرد کردن 
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« پایان گفتار »   

 

 

 

2014ی خانه ی بزرگ ، مِ   

 

 

بروی پتو شطرنجی پیک نیکیمون دراز کشیدم و به آسمون صاف آبی تابستونی خیره شدم . منظره ام 

، قاب گرفته شده . گرمای خورشید بعد از ظهر پوستم  ،توسط گلهای علفزار و چمن های سبز بلند

 هانگلیسی دار« او»، و ریلکس شدم ، بدنم تبدیل به  شکل حرف  استخون هام و شکمم رو گرم میکنه

میشه. این راحتی بخشه. نه لعنتی..... این فوق العاده ست. از لحظات لذت میبرم ، لحظاتی از آرامش ، 

لحظاتی از رضایت خالص و کامل. باید از این حس خوشی و لذتی که دارم احساس گناه داشته باشم ، از 

ن خوبه ، و من یاد گرفتم که عیب و نقصی ، ولی ندارم. زندگی در اینجا و در این زما این کمال و بی

دانش باشم و در لحظه زندگی کنم ، مثل همسرم. لبخند زدم و وقتی که ذهنم به خاطرات شیرین دیشب قدر

 در خونمون آسکاال  برگشت به خودم پیچیدم...

 

 

 

 

آروم و اشتیاق بر انگیزی حرکت میکرد. کریستین تو  ریسمان شالق بروی شکم بر آمده ام با سرعت

 گوشم زمزمه کرد :
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 " به اندازه کافی داشتی آنا؟ " 

 التماس کردم :  

 " اوه خواهش میکنم " 

در حالی که چشمام بسته ست و ایستاده به شبکه فلزی باالی سرم در اتاق بازی بسته شده بودم خودم رو 

 بر ضد مهارم میکشیدم. 

ین و تیز به پشتم برخورد کرد و گازم گرفت. شالق شیر  

 " خواهش میکنم چی؟ " 

 نفسم منقطع شد :

 " خواهش میکنم آقا " 

 کریستین دستش رو روی پوست حساسم کشید و نرم مالیدش. 

 " باشه . باشه آروم " 

رفتن.  فرو ش وار حرکت کرد و انگشتاش به داخلمنرم بودن. دستش به سمت پایین چرخکلماتش   

 ناله کردم . نفس گرفت :

 " خانم گری " 

 دندوناش الله ی گوشم رو کشیدن :

 " تو خیلی آماده ای " 

تاش بیرون و داخل حرکت میکردن، اون نقطه رو هدف گرفته و لمس میکردن ، اون نقطه شیرین شانگ

رفت.  شیرین . شالق تلق تلوق کنان روی زمین افتاد و دستش بروی شکم و باال به سمت سینه هام

 منقبض شدم . خیلی حساس اند.  کریستین گفت :

 " هیییییش " 

 یکی رو قاب گرفت و آروم شصت دستش رو بروی نوک سینه ام کشید  .
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 " آه " 

انگشتاش با مالیمت و وسوسه انگیز بودن و لذت از سینه هام مارپیچ وار ، به سمت پایین و پایین .... به 

ستادم ، نوک سینه هام رو به طرف دستش سوق دادم و یکبار دیگه اعماق وجودم رفت. سرم رو عقب فر

 ناله کردم. 

 کریستین زمزمه کرد :

 " دوست دارم صداتو بشنوم " 

مه باالی شلوارش زمانی که انگشتاش عمل شکنجه آمیز و بی آلت تحریک شده اش در مقابل لگنمه ، دک

. داخل ، بیرون ، داخل ، بیرون.... ریتم میرفتانجام میدادن ، به پوستم فرو رحمانه ی خودشون رو 

 حرکتیش رو ثابت نگه میداشت.  پرسید :

 " همینجوری ارضات کنم ؟ " 

 " نه " 

 انگشتاش در داخلم متوقف شدن :

 " واقعا خانم گری؟؟ این تصمیمش با تو هست؟؟ " 

 انگشتاش دور نوک سینه ام محکم شدن. 

نه آقا "  " نه.....  

 " بهتر شد " 

 التماس کردم :

 " آه خواهش میکنم " 

؟ "" چی میخوای آناستازیا   

 " تو رو . همیشه " 

 تیز نفس گرفت . بی نفس ادامه دادم :
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 " تمام تو رو " 

انگشتاش رو ازم بیرون کشید منو چرخوند تا روبروش قرار بگیرم. چشم بند رو برداشت . به چشمای 

ت اشاره اش رو بروی لب پایینم چند بار پلک زدم. انگشسوخ میکردن شرور خاکستریش که به درونم ر

کشید و انگشت اشاره و انگشت میانی اش رو داخل دهنم فرو برد ، بهم اجازه داد تا مزه شور آب 

 تحریک شده ام رو بچشم. 

 هممممم.... حقیقتا من بروی انگشت اون خوشمزه ام. 

و آزادم کرد. منو چرخوند برای همین به سمت  بازبه باالی سرم رفتن و اونا رو دستاش بروی بازوهام 

و عقب کشید ، منو به سمت آغوشش کشوند. سرم رو به یک رفتم ، موی بافته شده ام ردیوار قرار گ

 طرف کج کرد و لباش رو بروی گردنم تا گوشم زمانی که مماس بدنش نگه ام داشته بود کشید. 

 " میخوام تو دهنت باشم " 

کامال آماده و رسیده و در اعماق وجودم انقباضی رخ داد. لذتش صداش نرم و اغوا کننده ست. بدنم 

 شیرین و تیز هست. 

ناله کردم ، چرخیدم تا صورتم روبروش قرار بگیره ، اونو پایین به طرف خودم کشیدم و سخت 

عمش لذت میبردم. ناله کرد بوسیدمش، زبونم دهنش رو مورد تاخت و تاز قرار داد  ، میچشیدمش و از ط

م بهش مالیده مده اخودش فشرد ولی فقط شکم برآ، دستاش رو پشتم بروی باسنم گذاشت و منو به سمت 

و بوسه هایی بروی گلوش به طرف پایین زدم و انگشتام به سمت شلوار جینش رفتن. شد. فکش رو گاز 

من زبونم رو بروی قفسه سینه و  سرش رو عقب فرستاد ، گلوش رو بیشتر در دسترسم قرار داد و

 موهای قفسه سینه اش کشیدم. 

 " آه " 

کمر شلوار جینش رو کشیدم ، دکمه ها باز شدن و زمانی که جلوش زانو زدم شونه هام رو گرفت. وقتی 

که از زیر مژه هام به سمت باال بهش نگاه کردم بهم پایین خیره شده بود. چشماش تیره و شرور ، لباش 

صله گرفته و وقتی که من آزادش کردم و توسط دهنم به دام انداختمش عمیق نفس گرفت. من از هم فا

رزونش رو و لعاشق اینم که این کارو برای کریستین انجام بدم. ببینم که از هم میپاشه ، صدای نفس های 
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ش ، دممی که از اعماق گلوش خارج میشه بشنوم. چشمام رو بستم و محکم مکیورناله های کوتاه و آ

چشیدم و نفسهای اون منقطع شدن. کامال اونو به انتهای گلوم فرستادم ، طعمش رو   

وشوندم و اونو عمیق تر وارد دهنم کردم. دستور م کرد ، و من دندونام رو با لبام پثابتسرم رو گرفت ،

 داد :

 " چشماتو باز کن و بهم نگاه کن " 

اون لگنش رو تکون داد ، دهنم رو پر کرد ، تا انتهای  صداش آروم بود . چشمای براقش مالقاتم کردن و

نم خودشو فشرد و من دستام رو بلند کردم تا بگیرمش ، ورد سریعا بیرون کشید. دوباره به دگلوم ، و بع

 اون متوقف شد و منو سر جام نگه داشت . غرید :

 " لمسم نکن وگرنه دستاتو دوباره میبندم. فقط دهنت رو میخوام " 

دستام رو پشتم قرار دادم و به باال معصومانه با دهنی پر خیره شدم. مثل همینی که هست؟ ای... اوه خد

 گفت :

 " دختر خوب " 

بهم به سمت پایین ریشخند زد ، صداش خش دار بود . خودشو عقب کشید ، منو نرم ولی محکم نگه 

 داشته و دوباره داخل دهنم فرو رفت :

گری"" تو چه دهن کردنی داری خانم   

زبونم رو دورش میچرخوندم ، داخل دهنم فرو  ن لبام میفشردم وچشماش رو بست و زمانی که من اونو بی

رفت . عمیق تر فرو میبرد و بیرون میکشید ، دوباره ، دوباره ،دوباره، هوا رو از بین دندوناش هیس می

 وار بیرون میداد. 

 گفت :

 " آه ! بسه"

هام کرد. شونه هام رو گرفت و منو بروی پاهام بلند کرد . موی بافته و خودشو بیرون کشید ، خواستار ر

و در عین حال دهنده بود. یکدفعه رهام  صشده ام رو چنگ زد و سخت بوسیدم ، زبونش ُمصر و حری
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و به سمت تخت برد. نرم روی تخت درازم کرد بفهمم منو بین بازوهاش بلند  کرد ، و قبل از اینکه

ی تخت قرار گرفت. دستور داد :جوری که باسنم لبه   

 " پاهات رو دور کمرم حلقه کن "

و همچنان ایستاده  م شد دستاش دو طرف سرم قرار گرفتننو به سمت خودم کشیدم. خن کارو کردم و اوای

و از مالکیت و بود ، خیلی آروم خودشو به داخلم فرستاد. اوه احساسش خیلی خوبه. چشمام رو بستم 

بردم. پرسید :تصاحب آرومش لذت   

 " خوبه ؟ " 

 نگرانی در لحن صداش هویدا بود. 

 " اوه خدایا ، کریستین آره. آره خواهش میکنم "

اون در ابتدا  پاهام رو دورش محکم کردم و اونو به سمت خودم کشیدم. ناله کرد  ، بازوهاش رو گرفتم و

داد.  آروم لگنش رو تکون  

نمیشکنم "  " کریستین خواهش میکنم. محکمتر.... من  

ناله کرد و شروع به حرکت کرد ، و واقعا حرکت کرد ، به درونم ضربه میزد ، دوباره و دوباره. اوه 

با نفس منقطع گفتم : این بهشتیه.   

 " آره " 

حلقه پاهام رو در زمانی که شروع به ساخته شدن کردم محکم دورش نگه داشتم .... ناله میکرد ، با 

اوه خواهش میکنم متوقف درونم چرخش وار رسوخ میکرد.... و من نزدیکم. اراده و عزم جدیدی به 

از بین دندون های بهم قفل شده ناله کرد :نشو.   

 " یاال آنا " 

صدا زدم و کریستین ثابت  وو من بدورش فرو ریختم ، ارگاسمم ادامه داشت و داشت و داشت. اسمش ر

 شد ، بلند ناله ای کرد و درونم به اوجش رسید. ناله وار گفت :

 " آنا " 
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ی بلندش کامال پخش و باز قرار تش شکمم رو نوزاش میکنه ، انگشتاکریستین کنارم دراز کشیده ، دس

 گرفتن. 

 " دخترم چطوره ؟ " 

 خندیدم :

 " داره میرقصه " 

 " میرقصه ؟ اوه آره ! واو. میتونم حسش کنم " 

پ شماره دو درون شکمم پشتک بارو میزد باز شد. ینیشش زمانی که بل  

اومده " " فکر میکنم که اون از سکس خوشش   

 کریستین اخم کرد . خشک گفت :

 " واقعا ؟؟ " 

 به طرف پایین رفت و لباش روبروی شکمم قرار گرفتن :

سالگی هیچ خبری از این مسائل نیست "  وان ، تا سی" دختر ج  

 ریز خندیدم :

 " اوه کریستین، تو چه آدم متظاهری هستی " 

 " نه من یه پدر نگران و آشفته ام " 

 بهم به باال نگاه میکرد ، پیشونیش چین خورده ، آشفتگی اش رو بر مال میکرد. 

  " تو پدر فوق العاده ای . همونطوری که میدونستم خواهی بود "
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 صورت دوست داشتنی اش رو نوزاش کردم و بهم لبخند خجالت زده اش رو زد . زیر لب گفت :

 " اینو دوست دارم " 

 شکمم رو نوزاش کرد و بعد بوسید :

 " اینجا از تو بیشتره " 

 اخم کردم :

 " من دوست دارم که از خودم بیشتر باشه " 

"  خیلی عالیه وقتی که ارضا میشی"   

 " کریستین !  " 

 " من بی صبرانه منتظر تست دوباره ی طعم شیر سینه ام " 

 " کریستین !! یه تو یه آدم کینکی....."

و باالی سرم برده  هیکدفعه باال جهید ، محکم بوسیدم ، پاهاش رو دو طرفم گذاشته بود و دستام رو گرفت

 بود. زمزمه کرد :

 " تو عاشق کینکی فاکری  " 

رو در طول بینیم کشید . بر اثر لبخند مسری اون نیشم باز شد ، لبخندش بدجنسانه شده . و نوک بینیش  

نکی فاکری ام . و عاشق تو ام . خیلی زیاد " ی" آره من عاشق ک  

 

 

 

یکه خورده بیدار شدم. با صدای جیغ ذوق زده ی پسرم بیدار شدم و حتی با اینکه نمیتونم اونو یا کریستین 

مقا ذوق زده نیشم باز شد. تد از چرت روزانه اش بلند شده و اون و کریستین این دور و رو ببینم مثل اح

بر ورجه وورجه میکنن. ساکت دراز کشیدم ، هنوز در حیرت ظرفیت و توانایی بازی کردن کریستینم. 
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رون صبرش با تد فوق العاده ست..... صبرش برای اون خیلی بیشتر از با منه. استهزا آمیز نفسم رو بی

دادم. ولی خب، این همینی هست که باید باشه. و پسر کوچولوی زیبای من ، ثمره و میوه زندگی پدر 

 ..... برای جفتمون.  پنجاهِ همادرش هیچ ترسی رو نمیشناسه. کریستین در مقابل ، بیش از حد حمایت گر

 شیرین دمدمی مزاج کنترل گرم. 

تو همین علفزاره " " بیا بریم مامانو پیدا کنیم. اون یه جایی   

، که با حس  هتد یه چیزی گفت که من نشنیدم. کریستین رها و خوشحال بلند خندید. این یه صدای جادویی

چمن  نلذتی پدرانه مخلوط شده بود. نتونستم مقاومت کنم. بروی آرنجم بلند شدم تا اونارو از جایی که بی

 ها مخفی شدم پیدا کنم. 

میچرخوند  ، باعث میشد که با ذوق جیغ بکشه. ثابت شد ، تد رو به سمت  کریستین تد رو باال رو هوا

نه جیغ میکشید  و نفس من آسوده . بعد گرفتش. تد با اشتیاقی بچگاآسمون پرت کرد .... نفسم بند اومد....

 خیال رها شد. اوه مرد کوچک من ، مرد عزیر کوچکم ، همیشه فعال و مشغول . 

 جیغ زد :

ی ! " ه بابای" دوبال  

به دهنم اومد  شگوش داد و قلبم زمانی که اونو به سمت هوا پرت کرد و دوباره گرفت شکریستین به حرف

، اونو نزدیک خودش در آغوشش گرفت. کریستین موهای مسی تد رو بوسید و بوسه ای محکم به گونه 

، به خودش میپیچید و  اش زد و بعد بی رحمانه شروع به غلغلک دادنش کرد. تد جیغ زنان بلند میخندید

ن با نیش باز میخواست از آغوشش جدا بشه. کریستیخودشو عقب میکشید ،  ضد قفسه سینه کریستینبر 

 روی زمین گذاشتش. 

 " بیا بریم مامانو پیدا کنیم. اون تو چمن ها قایم شده " 

گرفت به سمتی که  تد ذوق زده شد ، از بازی لذت برد ، اطراف علفزار رو نگاه کرد. دست کریستین رو

ریز بخندم. سریعا به پشت دراز کشیدم ، از این بازی هیجان  من اونجا نبودم اشاره کرد و این باعث شد

ه و مشعوف شده بودم. زد  

یدم. تو هم شنیدی ؟ " ن" تد من صدای مامان رو ش  
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 " مامانی !! " 

باباشه، و اون فقط دو سالشه.  بلند ه ام ترکید.... خیلی شبیه سلطه گرانه و تحکم آمیز تد خنداز لحن 

 جواب دادم :

 " تدی !  " 

روی صورتم به آسمون خیره بودم. ببا نیش باز مسخره ای   

 " مامانی ! " 

و خیلی سریع صدای قدم هاشون رو که بروی علفزار گذاشته میشد و اول تدی و بعد کریستین از بین 

جیغ کشید :شنیدم. تدی گوشخراش  ،علف های بلند پیداشون شد  

 " مامانی !  " 

 انگار که گنج گمشده کوهای سیرامادر1 رو پیدا کرده و خودشو به آغوشم انداخت. 

 " هی پسر کوچولو " 

و بوسیدم. ریز خندید و در مقابل بوسیدم بعد تالش کرد از شم گرفتمش و گونه های گوشتالوش ردر آغو

 آغوشم بیرون بره. 

 " سالم مامانی " 

لبخند زد. نیشم باز شد : کریستین بهم  

 " سالم بابایی " 

ش کرد :نو اون تد رو بغل کرد و کنارم نشست و پسرش رو در آغوشش نشوند. تد رو سرز  

 " با مامان آروم رفتار کن " 

بیرون ریشخند زدم..... طعنه و کنایه اش برای من نامفهوم نبود. کریستین از داخل جیبش بلک بریش رو 

مشغولش شد ، پیشونی  دقیقه آروم نگه میداره. 5هایت احتماال برای ن داد. این تد روآورد و به تد 

                                                             
 در کشور مکزیک 1
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کوچولوش چین خورد. خیلی جدی دیده میشد ، چشمای آبیش سخت تمرکز کرده بودن ، دقیقا مثل باباش 

م شد. وقتی که ایمیل هاشو میخونه. کریستین موهای تد رو با بینیش نوازش کرد و قلبم از دیدن اونا متور

 . دوتا مردِ ل برای چند لحظه....ساکت نشسته .... حداقلی شبیه هم هستن. پسرم در بغل شوهرماونا خی

 مورد عالقه ام تو کل دنیا. 

باهوش ترین و زیباترین بچه روی زمینه ، ولی خب من مادرشم و برای همین این فکرو میکنم.  تد البته ،

ه. من ه. پیراهن سفید و شلوار جین ، مثل همیشه هات دیده میشو کریستین.... خب ، کریستین دقیقا خودش

ی بهم داده شده ؟؟؟ چی کار کردم که چنین هدیه ا  

 " خوب دیده میشی خانم گری " 

 " مثل تو آقای گری " 

 کریستین تو گوش تدی زمزمه کرد :

 " به نظرت مامانت خوشگل نیست؟ " 

بود. ریز خندیدم : تدی کنارش زد ، بیشتر مشتاق بلک بری باباش   

 " نمیتونی االن دور و برش باشی " 

رو بوسید : یستین نیشش باز شد و روی موهای تدکر  

 " میدونم. نمیتونم باور کنم که فردا دو سالش میشه " 

 صداش پر از آرزو و خیال بود. دستش رو دراز کرد ، بروی شکمم پخش شده گذاشت . گفت :

  " بیا کلی بچه داشته باشیم  "

 نیشم باز شد :

 " دست کم یکی دیگه " 

 و شکمم رو نوازش کرد  :

 " دخترم چطوره؟ " 
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 " خوبه. خوابیده ، فکر کنم " 

 " سالم آقای گری ، سالم آنا " 

م ، از بین چمن های بلند علفزار پیداش شد.  یساله ی تیلور رو دید 10جفتمون چرخیدیم و سوفی ، دختر 

:تد خوشحال و شاد جیغ کشید   

ی !!! "یی" سوی  

 از بغل کریستین بلند شد بلک بری رو رها کرد.  سوفی گفت :

م. میتونم یکی به تد بدم ؟ " من مقداری آبنبات چوبی از گیل گرفت"   

 گفتم :

 " حتما " 

قراره حسابی کثیف کاری کنه.  ناوه عزیزم ای  

 " آبنبا ! " 

 تد دستش رو به سمت سوفی دراز کرد و سوفی یکی بهش داد. همین االنم داشت از آبنبات میریخت. 

 " بیا.... بده مامان ببینه " 

ن بری رِ نشستم ، آبنبات رو از تد  گرفتم و سریعا داخل دهنم کردم ، شیره اضافه اش رو لیس زدم .... کِ 

 ، سرد و خوشمزه ست.  تد اعتراض کرد :

ه !  " " مال من  

 صداش پر از خشم و اوقات تلخی بود. 

 " بیا " 

بهش پس دادم ، شیره اضافه اش کمتر بود و سریعا مستقیم داخل دهن تد رفت. نیشش باز شد. سوفی 

 پرسید :

 " میتونیم منو تد بریم راه بریم؟ " 
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 " حتما " 

 " خیلی دور نرید " 

 " بله آقای گری "

ن. فکر میکنم کمی از کریستین میترسه. دستش رو دراز کرد و تد دچشمای فندقی سوفی جدی و گشاد ش

کشون کشون با هم رفتن. کریستین نگاهشون میکرد.  ،خواستار دستش رو گرفت . از بین چمن های بلند  

 " اونا خوب میمونن کریستین . چه صدمه ای به اونا میتونه اینجا برسه ؟ " 

و تو بغلش لم دادم.  لحظاتی بهم اخم کرد و منم به سمتش رفتم  

"  ضمن تد کامال تحت تاثیر سوفیه " در  

 کریستین نفسش رو از بینیش بیرون داد و موهام رو با بینیش نوازش کرد :

"  هخواستنی ،" اون دختر بچه  

 " هست. خیلی هم زیباست. یک فرشته ی بلوند " 

 کریستین ثابت شد و دستش رو روی شکمم گذاشت :

 " دختر آره ؟ " 

 نشونه ی کوچکی از ترس در صداش بود. دستم رو پشت سرش حلقه کردم :

حافظت شده دارمش باشه ؟"سه ماه دیگه. من اینجا م نیست نگران دخترمون باشی، حداقل نه تا" تو الزم   

 پشت گوشم رو بوسید و دندوناش به الله گوشم کشیده شدن :

 " هر چی تو بگی خانم گری " 

کوتاهی کشیدم. گفت :بعد گازم گرفت. جیغ   

 " دیشب لذت بردم. ما بهتره بیشتر اونو انجام بدیم " 

 " منم " 
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 " و میتونستیم، اگر که تو دست از کار کردن برمیداشتی ... "

 چشم غره رفتم و بازوهاش دورم محکم شدن و نیشش کنار گردنم باز شد. 

 " داری بهم چشم غره میری خانم گری؟ " 

شد به خودم بپیچم ولی چون در وسط علفزاریم و بچه ها  باعث وانی بود ،تهدیدش قطعی ولی شه

دعوتش رو نادیده گرفتم.  ،نزدیکمونن  

نیویورک تایم بخش پر فروش ها داره. بیانس فاکس فروشش " انتشاراتی گری یک نویسنده در روزنامه 

رو که میخوام دورم دارم " ت. ای بوک در کنار کارمون منفجر شده و من باالخره تیمی خارق العاده س  

 کریستین اضافه کرد :

 " و تو در این زمان سخت داری پول میسازی " 

 لحن صداش افتخارش رو نشون میداد:

 " ولی.... من دوست دارم که تو پا لخت و حامله تو آشپزخونه باشی1  " 

ر لب گفتم :.  زی. بهم خیره بود ، چشماش براق میزدنقب رفتم تا بتونم صورتش رو ببینمع  

 " منم دوست دارم "

 و بوسیدم ، دستش همچنان بروی شکمم پخش شده بود. 

شم :وباره پیش بکباعث شد مصمم بشم که موضوع حساس رو د ،رخلق و خوی خوبشدیدن اون د  

 " در مورد پیشنهادم بیشتر فکر کردی؟ " 

 ثابت شد  :

 " آنا ، جوابش نه هست " 

" " ولی اِال اسم خیلی قشنگیه   

                                                             
 اصطالحش رو قبال توضیح دادم. منظور همون خونه داری 1
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 " من اسم مادرم رو روی دخترم نمیزارم. نه. بحث تمومه " 

 " مطمئنی؟ " 

 " آره "

 چونه ام رو گرفت ، جدی بهم خیره شد ، کالفگی ازش ساطع میشد :

خوام که دخترم توسط گذشته ی من صدمه ای بهش وارد بشه "" آنا، دست بردار. نمی  

 " باشه متاسفم " 

اش کنم.  گفت :خوام که عصبانی لعنتی.... نمی  

ست از درست کردنش برداری. تو وادارم کردی تا قبول کنم که دوستش داشتم ، منو به سر " بهتره د

 خاکش بردی . بسه " 

 اوه نه. تو بغلش چرخیدم با پاهای باز روش نشستم و سرش رو با دستام گرفتم :

خواهش میکنم "  ،" متاسفم. واقعا. از دستم عصبانی نباش  

بعد از چند لحظه به گوشه دیگه دهنش اشاره کرد و لبخند زدم و  .بعد گوشه لباش رو بوسیدملباش رو 

 بوسیدم . به نوک بینیش اشاره کرد و بوسیدم . نیشش باز شد و دستاش رو پشتم گذاشت :

 " اوه خانم گری.... باهات چی کار کنم ؟ " 

 زیر لب گفتم :

 " مطمئنم که به یه کاری فکر میکنی " 

زمزمه کرد : ای هرزه گونهد منو بروی پتو فشرد . با لبخند ش باز شد و یکدفعه چرخینیش  

 " نظرت چیه االن انجام بدم ؟ " 

 هینی کشیدم :

 " کریستین !  "
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ش رسید. کریستین سریع روی پاهاش قرار گرفت و به طرف منبع صدا ویکدفعه صدای گریه بلند تد به گ

و سرعت آروم تری دنبالش رفتم. به صورت محرمانه ای به اندازه  ردوون دوون رفت. من با خیال راحت

کریستین نگران نیستم.... اون گریه جوری نبود که باعث بشه پله ها رو دو تا یکی پایین بیام تا ببینم چه 

و چه اتفاقی افتاده.  هخبر  

 اشاره میکرد، جایی کریستین تدی رو در آغوشش باال کشید . پسر کوچولومون دلشکسته گریه و به زمین

ن بود.  سوفی ناراحت گفت :که باقی آبنباتش بین چمن ها افتاده بود و در حال آب شد  

تمومش کرده بودم " مال خودمو " اون انداختش. میتونست مال منو داشته باشه ولی خب من   

موهای سوفی رو نوازش کردم . تد زاری کرد : اوه سوفی عزیزم نگران نباش.  

"   " مامانی !  

: میل اجازه داد وقتی که رسیدم پیشم بیادبود. کریستین بی کرده دستاش رو به سمتم دراز   

 " باشه ، باشه " 

 هق زد :

 " آبنبا " 

 " میدونم پسر کوچولو. میریم خانم تیلور رو میبینیم و یکی دیگه برات میگیرم " 

میده. فین فین کنان گفت : سرش رو بوسیدم... اوه اون بوی خوبی میده. بوی پسر بچه ام رو  

 " آبنبا " 

 دستش رو گرفتم و انگشتای چسبناکش رو بوسیدم :

 " میتونم طعم آبنبات رو رو انگشتات بچشم " 

 تد از گریه کردن دست برداشت و دستش رو نگاه کرد. 

 " انگشتت رو بزار دهنت " 

 انجام داد :
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 " آبنبا! " 

 " بله آبنبات " 

، دقیقا مثل پدرشه. خب ، حداقل اون یه عذری داره... اون فقط  ی مزاجمبچه دمدمنیشش باز شد ، پسر 

 دو سالشه . 

 " بریم خانم تیلور رو ببینیم ؟ " 

زیبای بچه گونه اش رو زد . سرش رو مثبت تکون داد ، لبخند  

بیاره ؟ " و " میشه بزاری بابا تو رو بغل کنه   

ر گردنم حلقه کرد ، محکم نگه ام داشت ، صورتش به گلوم تد سرش رو منفی تکون داد و دستاش رو دو

 چسبیده بود. تو گوشش زمزمه کردم :

ت رو بچشه " " فکر میکنم که بابایی هم میخواد مزه آبنبا  

و بعدش به سمت کریستین درازش کرد . کریستین لبخند زد ، انگشت تد رو  و به دستش نگاه تد اخم کرد

 تو دهنش برد :

..خوشمزه ست "" همممممم...  

تد ریز خندید و دستاش رو به سمتش دراز کرد ، میخواست که کریستین بغلش کنه. کریستین نیشش باز 

 شد و تد رو بین بازوهاش گرفت اونو در مقابل کمرش نگه داشت. 

 " سوفی ، گیل کجاست؟ " 

 " تو خونه ی بزرگ بود " 

، با خودم فکر کردم که به چی فکر میکنه. زیر  به کریستین نگاه کردم. لبخندش تلخ و شیرین شده بود

 لب گفت :

 " تو خیلی با تد خوبی " 

 " با این کوچولو ؟ " 
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 موهای تد رو بهم ریختم :

 " فقط بخاطر اینه که من یک ارزیابی کلی و کامال دقیق از شما مردهای گری دارم " 

یخواست خودش راه بره ، مرد به شوهرم ریشخند زدم . تد تو آغوش کریستین ول خورد ، حاال م

کوچولوی لجبازم. یکی از دستاش رو گرفتم و پدرش دست دیگه اش رو گرفت و با هم تدی رو با 

مت خونه میرفت. سدستامون تا خونه بزرگ تاب میدادیم ، سوفی در مقابلمون ورجه وورجه کنان به   

شلوار جین و تی شرت حلقه ای  ه وی اش بود و بیرون گاراژ ایستادبرای تیلور کسی که در روز تعطیل

 تنشه دست تکون دادم ، مشغول درست کردن موتور سیلکت گازی کوچیکی بود. 

 

 

 

 بیرون در اتاق تد ایستادم و مکث کردم و به صدای کریستین که برای تد داستان میخوند گوش دادم. 

 " من لوراکسم ! من برای درخت ها حرف میزنم... " 

 

ادامه میداد خوابش برده بود.  نتدی زمانی که کریستین به کتاب خوند ،سرک کشیدم وقتی که داخل اتاق

وقتی که در رو باز کردم کریستین سرش رو بلند کرد و کتاب رو بست ، انگشتش رو روی لباش گذاشت 

گونه اش رو نوازش کرد بعد  کرد. مالفه و پتوش رو مرتب و و چراغ خواب کنار تخت تدی رو خاموش

بدون ایجاد صدایی به طرف در راه افتاد. سخت تالش  پاورچین صاف شد ، و روی نوک پا پاورچین

دم که بهش نخندم. رک  

بام زیر لب گفت :لتو راهرو کریستین به آغوشش کشیدم. در مقابل   

خوابه فوق العاده ست "می" خدایا ، من خیلی دوستش دارم ولی وقتی که   

 " بیشتر از این نمیتونم باهات موافق باشم " 

 بهم خیره بود ، چشماش نرم ان :
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 " به سختی باورم میشه که االن دوساله که با ماست " 

 " میدونم "

ی فلج کننده  هبوسیدمش ، و لحظه ای به زمان بدنیا اومدن تدی برگشتم. سزارین اورژانسی، آشفتگی

ی من تو دردسر دکتر گرین زمانی که بلیپ کوچولو عاقالنه ی کریستین ، خونسردی کامال مودبانه و

 بود. در درون از خاطره اش به خودم لرزیدم. 

 

 

 

 

ساعته که درد زایمان میکشید. انقباضات شما با وجود مصرف پیتوسین کم شده.  15" خانم گری ، شما 

 ما الزمه که سزارین کنیم... بچه در خطره " 

ذیره. کریستین بهش غرید :لحن دکتر گرین تسلیم ناپ  

 " االن وقتشه!  " 

 دکتر گرین بهش اعتنایی نکرد. 

 " کریستین ساکت باش " 

دستش رو فشردم. صدام آروم و ضعیفه و همه چی مبهم و گنکه... دیوارها ، دستگاه ها، آدم های سبز 

.... اوه آره . پوش .... فقط میخوام که بخوابم. ولی یه کار مهمی هست که باید اول انجام بدم  

 " میخوام اونو خودم بیرون بفرستم " 

 " خانم گری. خواهش میکنم. سزارین " 

 کریستین التماس کرد :

 " خواهش میکنم آنا " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 888  
 

 " بعدش میتونم بخوابم ؟ " 

 " آره عزیزم آره " 

 تقریبا هق هق بود و پیشونیم رو بوسید. 

 " میخوام بلیپ کوچولو رو ببینم " 

 " میبینی " 

 زمزمه کردم :

 " باشه " 

 دکتر گرین گفت :

هوشبری رو پیج کن. دکتر میلر برای سزارین آماده بشید . خانم متخصص " باالخره! پرستار ، پزشک 

 گری ما شما رو به اتاق عمل میبریم " 

 منو کریستین جفتمون با هم گفتیم :

 " میبرید ؟ " 

 " بله االن " 

سقف نامشخص به شکل خط های براق طوالنی کت کردیم... سریعا. چراغ های روی و یکدفعه حر

 زمانی که در راهرو در حرکت بودیم از جلوم میگذشتن. 

 " آقای گری شما نیازه که لباس مخصوص بپوشید " 

 " چی؟ " 

 " االن آقای گری " 

دستم رو فشرد و رها کرد. صداش زدم : نکریستی  

 " کریستین " 
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شت درونم ایجاد شد. از بین درهای دیگه ای رد شدیم و در زمان کوتاهی پرستاری پرده ای ترس و وح

. خیلی سر و نآدم داخل اتاق می اومد یو بسته میشدن ، و کل زرو از روی سینه ام گذروند . درها با

 صداست..... میخوام برم خونه. 

 " کریستین؟؟ " 

همسرم بودم.  به صورت های داخل اتاق نگاه میکردم، دنبال  

 " چند لحظه دیگه میاد پیشتون خانم گری " 

کریستین چند لحظه بعد کنارم اومد ، در لباس مخصوص آبی بود و دستم رو به سمتش دراز کردم. 

 زمزمه کردم :

 " من ترسیدم " 

 " نه عزیز من نه. من اینجام. نترس. آنای قوی من نترس " 

لحن صداش بگم که یه چیزی مشکل داره . پیشونیم رو بوسید و میتونم با شنیدن   

 " چی شده ؟ "

 " چی؟ " 

 " چی شده ؟ " 

 " هیچی نیست عزیزم. همه چی خوبه. عزیزم تو فقط خسته و هالک شدی " 

 چشماش با ترس میسوختن.

" خانم گری، متخصص بی هوشی اینجاست. میخواد که با روش اپیدورال بی حسی رو انجام بده و بعدش 

م کار رو شروع کنیم "ما میتونی  

ض دیگه داره "" اون یه انقبا  

همه چی مثل افساری آهنین دور شکمم منقبض شد . لعنتی !! زمانی که تحملش میکردم دست کریستین 

رو محکم میفشردم. این درد خسته کننده و غیر قابل تحمله. من خیلی خسته ام. میتونم احساس کنم که ماده 
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ای کرخت کننده در حال پخش شدنه..... پخش شدن به طرف پایین. بروی صورت کریستین متمرکز 

چرا نگرانه؟ موندم. بروی پیشونی و بین ابروهاش. چهره اش منقبضه. اون نگرانه.   

 " میتونین اینو حس کنین خانم گری؟ " 

 صدای دکتر گرین از پشت پرده می اومد. 

 " چی رو حس کنم؟؟ "

نین حس کنین "" نمیتو  

 " نه " 

خوبه. دکتر میلر بریم " "   

 " تو خوب انجامش میدی آنا " 

وحشت نکن کریستین ، کریستین رنگش پریده . عرق روی پیشونیش نشسته. اون وحشت زده ست. 

 وحشت نکن. 

 زمزمه کردم :

 " دوستت دارم "

 " اوه آنا"

 هق زد :

 " منم دوستت دارم ، خیلی زیاد "

کشیدگی در عمق وجودم داشتم. جوری نبود که قبال حسش کرده باشم. کریستین اون احساس عجیب 

 طرف پرده رو نگاه کرد و رنگش سفید شد ، ولی مبهوت شده خیره موند .

 " چه اتفاقی داره میافته ؟ " 

ِکش ! خوبه..... " " م   

. بلنِد عصبانی فضا رو پر کرد گریه یکدفعه صدای  
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پگارش رو چک کن "ی. آ" شما پسر دارید خانم گر  

"      9" آپگار   

 با نفس منقطعی گفتم :

 " میتونم ببینمش؟ " 

پسرم رو قنداق شده در پارچه آبی آورد. . کریستین از دیدم خارج شد و چند ثانیه بعد دوباره پیداش شد

 صورتش صورتی و با لکه های خون بود. بچم، بلیپم ..... تئودور ریموند گری. 

ریستین نگاه کردم اشک در چشماش جمع بود . زمزمه کرد :وقتی که به ک  

 " این پسرته خانم گری " 

 صداش سخت و خش دار بود. نفس گرفتم :

 " پسرمون. اون زیباست "

 کریستین گفت :

 " هست " 

زیر موهاش زد. تئودور ریموند گری بی اعتناست. چشماش  سه ای بروی پیشونی پسر زیبامون درو بو

بسته اند ، اشک و زاری اخریش فراموش شده و خوابیده. اون زیباترین صحنه ای هست که در عمرم 

باست ، شروع به گریه کردم. کریستین زمزمه کرد :یدیدم. خیلی ز  

 " ممنونم آنا " 

 و اشک در چشمای اونم بود. 

 

 

 

رو عقب فرستاد : کریستین چونه ام  
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 " چیه ؟ " 

 " یاد زمان به دنیا اومدن تد افتادم " 

 کریستین رنگش پرید و شکمم رو قاب گرفت :

انجام میدیم "  این سری  سزارین از قبل تعیین شده" من دیگه نمیزارم به اونجا برسیم .  

 " کریستین من... "

 " نه آنا. تو سری پیش نزدیک بود بمیری. نه "

یک نبود بمیرم " " من نزد  

 " نه " 

قاطعه و نمیشه باهاش بحث کرد ولی وقتی که بهم به سمت پایین خیره بود چشماش نرم شدن . زمزمه 

 کرد :

 " من اسم فیبی رو دوست دارم " 

 و نوک بینیش رو در طول بینیم کشید .

 " فیبی گری؟ فیبی.... آره. منم دوست دارم " 

 با نیش باز نگاش کردم.

میخوام برم کادو تد رو آماده کنم " خوبه. "  

دستم رو گرفت و به سمت طبقه پایین رفتیم . هیجان ازش ساطع میشد . کریستین برای این لحظه کل 

 روز رو صبر کرده. 
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 " فکر میکنی دوستش داشته باشه؟؟ " 

سی تو چشماش دیده میشد. دلواپ  

 " عاشقش میشه. برای دو دقیقه. کریستین اون فقط دو سالشه " 

ت کرود تموم کرده. اون بارنی رو از شکریستین کار درست کردن قطار چوبی که برای تولد تد خریده ب

خورشیدی مثل اون  کنه و اونو تبدیل به موتور انرژی خواسته تا موتور کوچیک قطار رو عوض

بهش هدیه دادم تبدیل کنه. کریستین مشتاق و خواهان طلوع خورشیده.  هلیکوپتری که من چند سال پیش

ار و وسایلش بیشتر سطح سنگی مشکوکم که خودش بخواد با قطاری که درست کرده بازی کنه. ابز

 بیرون رو پر کردن. 

،  تد یک جشن تولد خانوادگی داریم. ری و خوزه و تمام گری ها بعالوه دختر عموی تد آوا یما فردا برا

دختر دو ماهه کیت و ایلیوت خواهند بود. بی صبرانه منتظرم تا کیت رو ببینم و از اوضاعش در مورد 

 وظایف مادری بپرسم. 

به منظره زمانی که خورشید در پشت شبه جزیره المپیک غروب میکرد نگاه میکردم. این تماما چیزی 

شی و لذتی که دفعه اول از دیدن این هست که کریستین قولش رو داده بود، و من دقیقا همون حس خو

 منظره داشتم هنوزم دارم. به طرز ساده ای خیره کننده ست : گرگ و میش بر فراز دریا...

 کریستین منو بین بازوهاش کشید :

فوق العاده ای  "  ی " منظره  

 کریستین جواب داد :

 " هست " 

لباش زدم . زیر لب گفت :و وقتی که چرخیدم دیدم به من خیره شده . بوسه ای نرم به   

 " این منظره ی زیبای منه. منظره مورد عالقه ام " 

 "  خونه ست "

 نیشش باز شد و دوباره بوسیدم :
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 " دوستت دارم خانم گری " 

 " منم دوستت دارم کریستین. همیشه " 

 

 

 ...پایان...
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«یادداشت نویسنده »   

 

میلیون دالر برداشت کنیم . صحبتی که آنا  5من آگاهم که امروزه نمیتونیم وارد بانک های آمریکا بشیم و 

 نشنید از این قرار بود : 

 

 " تروی ویلن " 

 " کریستین گری هستم. با زنم صحبت کردم . پول رو بهش بدید . هر چقدر که میخواد " 

 " آقای گری ، من نمیتونم.... " 

میلیون دالر از دارایی های شرکت هام رو تبدیل کن. بدون هیچ گونه پرسش و پاسخی از من :  5" 

ایوماتیک.  یک میلیون از هر شرکت های جورجز ، پی کی اس ، صنایع کشاورزی اتالنتیس ، فریز و 

 کدومشون "

 " آقای گری، این یک امر کامال خالف قاعده ست. من باید با آقای فورالینز صحبت و مشورت کنم " 

 هیس وار گفتم :

" من هفته دیگه قراره باهاش گلف بازی کنم. فقط این کار لعنتی رو انجام بده ، ویلن. یه راهی پیدا کن 

و اونجا میبندم و تبادالت شرکت هام رو به یک جای دیگه منتقل میکنم، فهمیدی؟" وگرنه تمام حساب هام  

 ویلن پشت خط ساکت موند. آشتی آمیز تر ادامه دادم :

 " کارهای اداری مسخره اش رو بعدا  انجام میدیم " 

 " بله آقای گری " 
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«مطالب پاداشی اضافه»  

 اولین کریسمس پنجاه سایه

 

 

و بوی نو و تازگی میده. همه چی تازه و جدیده. من یه مامان جدید دارم. اون  هزبرسوئیشرتم خشک و 

دکتره. اون یه تلسکوپ داره که میتونم گوشم رو بهش بچسبونم و صدای قلب رو بشنوم. اون مهربونه و 

 لبخند میزنه. اون همیشه لبخند میزنه. دندوناش کوچیک و سفید هستن. 

ک کنی تا درخت رو تزئین کنیم؟ " " کریستین ، میخوای بهم کم  

یک درخت بزرگ تو اتاقی که پر از کاناپه های بزرگه قرار داره. یک درخت بزرگ. من قبال از اینا 

دیدم. ولی تو مغازه ها. نه جایی که کاناپه ها هم هستن. خونه جدیدم کلی کاناپه داره . نه فقط یکی. نه 

 فقط یک کاناپه قهوه ای چسبناک. 

ببین "  " بیا ،  

 مامان جدیدم یک جعبه رو بهم نشون داد ، و پر از توپ بود. پر از توپ های براق و خوشگل.

 " اینا تزئینات مخصوص برای درخت هستن "

ات. -ئین-تز ات. توی سرم کلمه اش رو میگفتم:-نئی-ات. تز-ئین-تز  

 " و اینا... " 

که گل های کوچکی داشت بیرون کشید:ساکت شد و ریسمانی   

 " اینا چراغ هستن. اول چراغ ها و بعد میتونیم درخت رو تزئین کنیم " 

دستش رو پایین دراز کرد و انگشتاش رو داخل موهام فرستاد. محکم و سخت شدم. ولی انگشتاش رو تو 

. و اون فقط د باشم. اون بوی خوبی میده. تمیزِ موهام دوست دارم. دوست دارم که نزدیک مامان جدی

 موهام رو لمس میکنه. 
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 " مامان ! " 

داره صداش میزنه. لیلیوت. اون بزرگ و پر سر صداست. خیلی پر سر صدا. اون حرف میزنه. همیشه. 

 من اصال حرف نمیزنم. من هیچ کلمه ای ندارم. من کلماتی تو سرم دارم. 

 " ایلیوت عزیزم، ما تو نشیمن هستیم "

ت هم لیلیو مدرسه بوده. یک نقاشی داره. نقاشی که برای مامان جدید کشیده. اون مامانِ دوید و اومد. اون 

کرد و نقاشی رو نگاه کرد. یک خونه با مامان و بابا و لیلیوت و کریستینه.  هست. اون زانو زد و بغلش

ریستین خند گشاده ای داره و کبکریستین تو نقاشی لیلیوت خیلی کوچولو هست. لیلیوت بزرگه. اون ل

 چهره ی ناراحتی داره. 

د و مامان جدید یبابا هم اینجاست. به سمت مامان اومد. پتو رو محکم چنگ زدم. مامان جدید رو بوس

 وحشت نکرد. اون لبخند زد. مامانم اونو متقابال بوسید. پتو رو تو چنگم فشردم. 

 " سالم کریستین " 

. اون هیچ وقت صداش بلند نیست. اون داد نمیزنه. بابا صدای گرم و نرمی داره. صداش رو دوست دارم

.... اون برام وقتی که تو تختم کتاب میخونه. در مورد یک گربه و کاله و تخم مرغ  اونه داد نمیزنه مثلِ 

 سبز و مرغ میخونه. من هیچ وقت تخم مرغ سبز ندیدم. بابا پایین خم شد و برای همین کوچیک دیده شد. 

"  " امروز چی کار کردی؟  

 بهش درخت رو نشون دادم. 

 " درخت خریدی؟ یه درخت کریسمس؟ " 

 با سرم بهش جواب مثبت دادم.

یک کار خیلی مهمیه "  ،درست رختِ نتخاب د" درخت خوشگلیه. مامانت خیلی انتخاب خوبی کرده. ا  

ابا بهم شدم و پتو رو محکم چنگ زدم. ب ضاونم موهام رو به نرمی نوازش کرد و من خیلی سخت و منقب

 صدمه نمیزنه. 

 " بابا ، به نقاشیم نگاه کن " 
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لیلیوت وقتی که بابا با من حرف میزد عصبانی شده. لیلیوت از دست من عصبانیه. وقتی که از دستم 

عصبانیه من میزنمش. مامان جدید اگر من اینکارو بکنم عصبانی میشه. لیلیوت منو نمیزنه. لیلیوت از من 

 میترسه. 

 

 

 

روی درخت قشنگ هستن.  چراغ های  

" بیا . بزار بهت نشون بدم . چنگک وارد حلقه کوچیک میشه و بعد میتونی اونو روی درخت آویزون 

 کنی " 

ات قرمز رنگ رو بروی درخت آویزون کرد. -ئین-مامان تز  

 " بیا با این زنگوله کوچیک امتحان کن " 

ال و شاده. دوباره تکونش دادم. مامان لبخند میشه. تکونش میدم. صداش خیلی خوشح زنگوله صداش بلند

مخصوص برای من.  میزنه. یک لبخند گشاده . یک لبخندِ   

 " زنگوله رو دوست داری کریستین؟ " 

 با سرم جواب مثبت دادم و یکبار دیگه زنگوله رو تکون دادم و خوشحال و شاد صداش بلند شد. 

نازنین "  ر" تو لبخند دوست داشتنی داری پس  

ان پلک زد و دستاش رو بروی چشماش کشید. موهام رو نوازش کرد :مام  

 " دوست دارم که لبخندت رو ببینم " 

دستش به سمت شونه ام رفت. نه. یک قدم عقب رفتم و پتوم رو فشردم. مامان ناراحت و بعد خوشحال 

 دیده شد. موهام رو نوازش کرد :

 " زنگوله رو روی درخت بزاریم ؟ " 
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 سرم جواب مثبت داد. 

 

 

 

" کریستین وقتی که گرسنه ای باید به مامان بگی. میتونی این کارو انجام بدی. میتونی دست مامان رو 

 بگیری و مامان رو به آشپزخونه بیاری و اشاره کنی " 

انگشت اشاره بلندش رو به سمت نشونه گرفت. ناخونش براق و صورتیه. خوشگله. ولی نمیدونم که 

 مامان جدید از دستم عصبانیه یا نه. من شامم رو کامل خوردم . ماکارونی و پنیر. خوشمزه بود. 

 " نمیخوام که گرسنه باشی عزیزم ، باشه؟  حاال بستنی میخوای؟ " 

اونا از ماکارونی و پنیر بهترن.  هاشو دوست دارم.ان بهم لبخند زد. لبخندمامآره ! سرم جواب داد   

 

 

 

 

ا چشمک میزنن و در رنگ های رو نگه داشتم. چراغ ه ممیکنم و پتو شدرخت خوشگله. ایستادم و نگاه

ات هم در رنگ های مختلفی هستن. من آبی ها رو  دوست دارم. و در باال و -ئین-هستن، و تز متفاوتی

و لیلیوت ستاره رو در راس درخت  گ هست. بابا لیلیوت رو باال گرفتدرخت یک ستاره بزرراس 

 منم میخوام که ستاره رو در راسگذاشته. لیلیوت دوست داره ستاره رو در راس درخت قرار بده. 

پر تاللو  درخت بزارم... ولی نمیخوام که بابا منو بگیره و باال ببره. نمیخوام که منو بگیره. ستاره براق و

 هست. 

بزنم. سیاه و پیانو دست یدم بهم اجازه میده که به سیاه  و سفید کنار درخت یک پیانو هست. مامان جد

سیاه رو هم دوست دارم. سفید  اشتباه هست. ولی صدای ی سیاهو دوست دارم. صدارسفید. صدای سفید 
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، سفید ،سفید. سیاه ، سیاه ، سیاه ، سیاه. میزنم و سیاه میزنم. سفید ، سیاه. سیاه ، سفید . سفید ، سفید 

 صداش رو دوست دارم. صداش رو خیلی دوست دارم. 

 " میخوای که برات بزنم کریستین؟ " 

مامان جدیدم نشست. سفید ها و سیاه ها رو لمس کرد ، و صدایی ایجاد شد. پدال زیر رو هم فشار میداد. 

ه. مامان یه لیوت هم دوست داره که مامان بخونه. لی گاهی صداش بلند و گاهی آروم بود. آهنگش شاده

آهنگی در مورد اردک زشت میخوند. مامان صدای بامزه ی اردک رو در میآورد . لیلیوت صدای بامزه 

ی اردک در میآورد،  و دستاش رو شبیه بال های اردک میکرد و باال و پایین مثل پرنده ها تکون میداد. 

ندید. لیلیوت میخندید. من میخندیدم. لیلیوت بامزه ست. مامان میخ  

 " آهنگ رو دوست داری کریستین؟ " 

 مامان چهره شاد و ناراحتش رو روی صورتش داشت. 

 

 

 

یک مرد با کاله قرمز و ریش سفید بزرگ داره. اون  بلند دارم. قرمزه و تصویر –من جوراب های ساق 

یده بودم. ولی بابانوئل هیچ وقت برای من هدیه بابانوئل هست. اون هدیه میاره. من عکس بابانوئل رو د

هایی که بد هستن هدیه نمیاره. االن من خوبم. مامان جدیدم بهم . من بد بودم. بابانوئل برای پسرنیاورده

ان جدیدم بگم.... ولی من میگه که من خوبم ، خیلی خوبم. مامان جدیدم نمیدونه. نباید هیچ وقت به مام

م مامان جدیدم اینو بدونه. اخوبدم. نمی  
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رو باالی شومینه آویزون کرده. لیلیوت هم جوراب ساق بلند داره. لیلیوت  دبابا جوراب های ساق بلن

کلمه ای روی جوراب های ساق بلند منم هست.  لیلیوت. میتونه کلمه روی جورابش رو بخونه. نوشته 

  ن –ی –ت  –س  –ی  –ر  –ک مامان جدیدم تلفظ کرد : 

بابا بروی تختم نشسته. برام کتاب میخونه. پتو رو چنگ زده گرفتم. من یه اتاق بزرگ دارم. گاهی اوقات 

ته ست. مامان جدیدم زمانی که ولی خواب هام در مورد گذش اتاق تاریکه و من خواب های بدی میبینم.

ن خوابم میبره. اون بوی خواب بد میبینم میاد پیشم. اون دراز میکشه و برام آهنگ آرومی میخونه و م

...... و خاطرات بدم .... نه مثلِ لطیف و جدید و دوست داشتنی میده. مامان جدیدم سرد نیست. نه مثلِ 

میرن.  از پیشم زمانی که اون اینجا کنارم دراز میکشه  

 

 

 

بابانوئل اینجا بوده. بابانوئل نمیدونه که من بد بودم. خوشحالم که بابانوئل نمیدونه. من یه قطار و هواپیما 

و هلیکوپتر و ماشین و یک هلیکوپتر دارم. هلیکوپترم میتونه پرواز کنه. هلیکوپترم آبیه. روی درخت 

ود میاد. از روی مامان پرواز میکنه کریسمس پرواز میکنه . بروی پیانو پرواز میکنه و میان سفید ها فر

و بروی بابا میره و بعد از روی لیلیوت زمانی که لگو بازی میکنه پرواز میکنه. هلیکوپترم در خونه در 

آشپزخونه میره. از در اتاق کار بابا و باال به سمت اتاق خواب ها ، حال پروازه ، از نشیمن ، به طرف 

ن بابا میره. تو خونه چرخ میزنه ، بخاطر اینکه اینجا خونه ی منه. اداخل اتاق خواب لیلیوت ، اتاق مام

جایی که زندگی میکنم.  ،خونه ی من  
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«مالقات با پنجاه سایه »   

از زبان کریستین گری...« گری»...قسمت کوتاهی از کتاب   

 

 

2011می ، 9دوشنبه ،  

 

 گفتم :

 " فردا " 

درگاهی در ایستاده بود مرخص کردم.  کالد باستیل رو زمانی که در  

 " هفته دیگه گلف گری" 

بازی گلف قطیعه. در حالی  ایی باز بود، میدونست که پیروزیش دربی ری با تکبر و نخوت ،باستیل نیِش 

م کردم. اون به زخم من نمک میپاشه بخاطر اینکه با وجود چرخید و اتاق رو ترک میکرد بهش اخکه می

در باشگاه ، مربی خصوصی ام پدرم رو در آورده بود. باستیل تنها  مامروز صبحتالش حماسه گونه ی 

ان مردانه ای رو در بازی گلف میخواد. من از وکسیه که میتونه منو بزنه، و حاال اون مقام قهرمانی ناج

گلف متنفرم ولی کلی تجارت و بیزنس در مسیر بازی گلف انجام میشه. من باید درس وآموزش اونو 

افزایش پیدا کنه.   ماعتراف کنم که باستیل باعث شده که مهارت بازی متنفرما تحمل کنم.... گرچه که اونج  

به  ییدر حالی که به بیرون و آسمون خراش های سیاتل خیره ام ،احساس پوچی و بی حوصلگی آشنا

م بهم ذهنم رسوخ کرد. خلق و خو و حال و حوصله ام یکنواخت و خاکستری ، مثل هواست. روزها

تعطیالت  ییر جهت و تفریح نیاز دارم. تمامپیوسته و بدون هیچ گونه تفاوتی هستن، و من مقداری به تغ

رو کار کردم و االن ، در راستای اون در محدوده دفترم کارم داره ادامه پیدا میکنه ، و من ناراضی و نا 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 903  
 

چنین حسی و رقابت با باستیل ، ولی  سابقه، نه بعد از چندین مآرومم. نباید چنین احساسی داشته باشم 

 دارم. 

راق اینه که تنها چیزی که اخیرا توجهم رو جلب کرده تصمیم بوده که دو تا اخم کردم. واقعیت بدون اغ

ز قراره با اعداد و ارقام پیشم م. این بهم یادآوری میکنه که..... رُ هواپیمای باری رو به سودان فرستاد

تصمیم گفتم که بفهمم سرش کجا گرمه ، و تقویمم نگه داشته و دیر کرده ؟؟  چه چیز لعنتی اونوبرگرده. 

 نگاه کردم و دستم رو برای تلفن روی میز دراز کردم. 

به رو با کاترین کاوانای سمج برای مجله دانشجویی ایالت واشنگتون من مجبورم یه مصاحاوه خدایا ! 

از مصاحبه ها بیزارم.... سوال های بی معنی و  من چرا چنین توافق احمقانه ای کردم ؟؟تحمل کنم. 

هی ، بی اطالع و بی خرد. تلفن روی میزم زنگ خورد. پوچ از احمق های تُ   

 " بله "

 به آندریا انگار که اون مقصر همه ی ایناست توپیدم . حداقل میتونم این مصاحبه رو کوتاه انجام بدم. 

 " خانم آناستازیا استیل اینجاست تا شما رو ببینه آقای گری " 

 " استیل ؟ من منتظر کاترین کاوانا بودم " 

 " خانم آناستازیا استیل کسی هست که اینجاست آقا " 

موارد غیر منتظره متنفرم.  گفتم :اخم کردم. از   

 " بهش بگو بیاد " 

دیده میشم ولی یکذره هم اهمیت نمیدم. آگاهم که کامال شبیه یه نجوون عبوس و بد خلق   

ه رادیویی کاوانا. با هم قبال نپدرشو میشناسم، صاحب رساخب ، خب..... خانم کاوانا در دسترس نیست. 

عاقل دیده میشد.این مصاحبه در واقع  و تجارت کرده بودیم ، و اون یک انسان زیرک ، عملگرا و منطقی

تی ازش در زمانی که مناسب دیدم کسب کنم. و باید ا منفعبعدلطفی به اونه.... چیزی که قصد دارم 

رسیده و تازه از ، در مورد دخترش کمی کنجکاو بودم ، مشتاق بودم ببینم که سیب که اعتراف کنم 

 درخت افتاده یا نه... 
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،  ی رنگبلوط انی که موهای پریشون چرخش وارزم فاق افتاد و منو به زمین،سر و صدایی در اتاق ات

. ، برگردونددست و پاهایی رنگ پریده و بوت های قهوه ای با سر وارد دفترم شد و پایین سقوط کرد

و پاچلفتی سرکوب کردم و به سمت  چشم غره رفتم و خشم و کالفگی ام رو از این عمل ناشیانه و دست

تم ، بهش کمک دختری که بروی دستها و زانو هاش کف دفترم افتاده بود رفتم. بازوی الغرش رو گرف

 کردم تا بروی پاهاش بیاسته. 

سط انجام کارم متوقف کردن. اونا آبی و شرمنده ای مالقاتم کردن و منو وچشمهای صاف ، آبی براق 

خارق العاده ترین رنگ .... بی ریا و صاف بودن .... و برای لحظه ای هراس آور فکر کردم که ، ترین 

..... در معرض دید قرار گرفتن داشتم. فکرش عصبی  . احساِس  عمق وجود من رو ببینهتا اون میتونه 

کوتاه  .کننده ست .اون صورت کوچیک و شیرینی داره که االن سرخ شده ، یک رنگ معصومانه ی گُلی

.... و در زیر نیش ترکه صورتی و  هبا خودم فکر کردم که تمام پوستش همینطوریه.... بی عیب و نقص

داری به تش میرفتن آگاهم. مافکار سرکشم رو متوقف کردم، از راهی که به س  لعنتی.گرم دیده میشه... 

بهم کپ کرده نگاه میکرد ، و تقریبا دوباره چشم غره  چی فکر میکنی گری . اون دختر خیلی جوونه. 

میخوام که نگاه آره ، آره ، عزیزم ، این فقط یه صورته ، و زیباییش فقط به عمق همین پوسته . رفتم. 

کنم.  چشمان آبی بزرگ رو دفع اونی انگیز و بی پرده سین برتح  

 وقت نمایشه گری ، بیا یکمی خوش بگذرونیم. 

 " خانم کاوانا ، من کریستین گری هستم . حالتون خوبه؟ دوست دارید بشینین؟ " 

ر روش دوباره اون سرخی دیده شد. یکبار دیگه مسئول شدم و اونو ارزیابی کردم. اون واقعا جذابه ، د

تی توسط کش ا موهای بلند ماهونی رنگ که به سخدست پا چلفتی بودن.... باریک اندام ، رنگ پریده ، ب

خواهی کرد و مهار شده بودن. یک مو تیره. آره ، اون جذابه. دستم رو دراز کردم و شروع به عذر 

لی دست دادنش ه وتو دستم بود. پوستش سرد و نرم ستم گذاشت ، دست کوچیکششرمنده دستش رو در د

 به طرز سورپرایز کننده ای محکم بود. 

 " خانم کاوانا مریض بودن . برای همین من رو فرستادن. امیدوارم ناراحت نشده باشین آقای گری ؟ " 

صداش نرم و با آوای تردید همراه بود و غیر عادی دائم پلک میزد ، اون مژه های بلند روی چشمای آبی 

د کمی نا دلپسندش در لحن صدام زمانی که ورو پر پر میزدن.  نتونستم سرگرمی و تفریح رو شبزرگ

 رو به دفترم بیاد آوردم مخفی کنم. ازش پرسیدم که کی هست . 
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واناست ، در " آناستازیا استیل هستم. من همراه کیت ..... اممم... کاترین..... اممم منظورم خانم کا

ادبیات انگلیسی میخونم "  تون دانشگاه ایالت واشنگ  

لباس پوشیده ، اندام باریکش رو در  طرز ناپسندیآره ؟ بهش میخوره. به  ،کتابی رمِ مدل معذب خجالتی کِ 

خدایا ، اون اصال سلیقه ای تو لباس زیر یک سوئیشرت بی قواره و یک دامن کلوش قهوه ای پوشونده . 

د...همه جا به غیر من ، طعنه سرگرم کننده اش توجهم معذب به اطراف دفترم نگاه میکرداره؟؟ نپوشیدن 

 رو جلب کرد. 

اون جسارت و حاضر جوابی رو در وجودش میتونه روزنامه نگار باشه؟ اون،  وونیچطور چنین زن ج

فرمان برداره. سرم رو یه نداره. اون تماما به طرز دلربایی دستپاچه ، مطیع ، سر به زیر ، و آرومه.... 

ون دادم ، سردرگم شدم که افکار نامناسبم به چه سمتی در حرکتن. یک سری مکالمات به دو طرف تک

ژرف بینش نقاشی های  ی کلیشه ای انجام دادم و ازش خواستم بشینه ، بعد متوجه شدم که نگاه خیره

 دفترم رو ارزیابی میکنن. قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم دیدم که دارم براش توضح میدم :

 " یه نقاش محلی به اسم ترتون "

 خیال انگیز گفت:

 " خیلی زیباست . تبدیل معمولی به فوق العادهست " 

سر باال ، لبای نرم و پر  . نیم رخش دلچسبه.... یک بینیدر هنرمندی عالی و ممتاز نقاش ام غرق بود

 .... و در کلماتش احساس من رو دقیقا درست بیان کرد. 

موافقتم رو اعالم کردم و این یه نگرش زیرکانه ست. خانم استیل باهوشه. العاده .  تبدیل معمولی به فوق

شستم سعی نقرمزی آرومی رو که یکبار دیگه در زیر پوسش خزید نگاه کردم. زمانی که در مقابلش می

ر افکارم رو بدست بیارم. برگه های چروکی رو به همراه یک دستگاه ضبط صوت کوچیک امیکردم مه

از کیف بزرگش بیرون آورد. دستگاه ضبط صوت کوچیک؟؟ این مدلش به همراه ویدیو های وی اچ 

اس بیرون نیومده بود؟؟1 خدایا.... اون واقعا دست و پا چلفتیه، اون وسیله رو دو بار روی میز قهوه ی 

دالیلی  سبک معماری بوهاوس من انداخت. اون کامال مشخصه که قبال اینکارو انجام نداده. ولی به خاطر

حسابی دست و پا چلفتگی و ناشی گری منو نستم متوجه بشم که چرا برام سرگرم کنندهست. معموال ونت

                                                             
 کنایه از قدیمی بودن مدل دستگاه 1
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نهون کردم و در مقابل میل شدیدم برای ه ام پری االن لبام رو در زیر انگشت اشاکالفه و عصبی میکنه ول

کردم. وسیله رو روی میز بزارم مقاومت می اینکه خودم براش اون  

که اون همینطور بیشتر و بیشتر دستپاچه میشد به خاطرم اومد که میتونستم مهارت جنبشی و وقتی 

ترین ها رو هم وادار به ندحرکتی اونو به وسیله ی تازیانه اصالح کنم. استفاده ماهرانه از اون میتونه لو

پایینش  رِ پُ  و لبِ  صندلیم جابجا بشم. زیر چشمی نگام کرد در اطاعت کنه. این افکار منحرف باعث شد که

چرا من متوجه اون دهن نشده بودم؟؟؟  لعنت به من !! رو گاز گرفت.   

 " ببخشید من عادت به این کار ندارم " 

ولی در حال حاضر ، هیچ اهمیتی نمیدم ، بخاطر اینکه زه.... یافکارم طعنه آم میتونم بگم عزیزم... 

 نمیتونم نگاهم رو از دهنت بردارم. 

مان نیاز دارین بگیرین خانم استیل " " هر چقدر ز  

گری..... بس کن ، همین االن. نیاز دارم تا افکار منحرفم رو منظم کنم.  یزمان من فقط هنوز مدت  

 پرسید :

 " ناراحت میشین اگر صداتون رو ضبط کنم ؟ " 

اوه خدای بزرگ.چهره اش رک و منتظر بود. میخوام که بخندم.   

 " بعد از این همه تالش برای قرار دادن ضبط صوت روی میز ، حاال از من میپرسین ؟ " 

دست از گناه کردم.  آشنای تیزِ و گم شده دیده شدن و من احساس ناپلک زد ، چشماش لحظاتی گشاد 

گفتم: عوضی بودن بردار گری.  

 " نه ناراحت نمیشم "

 نمیخوام که مسئول ایجاد اون نگاه باشم. 

کیت.... خانم کاوانا..... برای شما دلیل این مصاحبه رو توضیح دادن ؟ " ا" آی  

در روزنامه دانشجویی و اینکه من باید مدرک های فارغ التحصیلی مراسم امسال  ن" بله برای چاپ شد

 رو اهدا کنم " 
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و دپارتمان م در روابط عمومی شرکت بهم گفت که این یک افتخاره نین توافقی کردم، نمیدونم. س  چرا چ

هدا پولی که من بهش ا علمی زیست بومی در ونکوور به تبلیغات برای جذب بودجه ی بیشتر به اندازه

انگار که کلماتم اونو سورپرایز کرده و  ،آبی بزرگ ام استیل پلک زد ، تماما با چشمانکردم نیاز داره. خ

عاتی رو چک نکرده ؟؟؟ قاعدتا این به اطالاراضی دیده میشه ! اون اصال قبل از مصاحنلعنتی.... اون 

باید بدونه . فکرش خونم رو یخ کرد. این .... باعث رنجشم شد ، چیزی نبود که از اون و یا موضوع رو 

 هر کس دیگه ای که بهش وقتم رو اختصاص دادم توقع داشته باشم. 

 " خوبه.... من سواالتی از شما دارم آقای گری " 

حواسم رو از عصبانیت و رنجشم پرت کرد.  و پشت گوشش فرستاد ،دسته ای از تارهای مو اش ر

 خشک گفتم :

 " فکر میکردم همینطور باشه " 

خودش لطف کرد و به خودش پیچید بعد بیا اونو حسابی بپیچونیم و دست و پای خودش رو گم کنه. 

ه ضبط خودشو جمع کرد ، صاف نشست و شونه های ظریفش رو محکم کرد . به جلو خم شد و دکم

. کرد اخماش در هم رفتصوت کوچیک رو زد و زمانی که پایین به برگه های چروک شده اش نگاه   

" شما برای داشتن چنین امپراطوری بسیار جوون هستین . موفقیت خودتون رو مدیون چه چیزی 

 هستین؟" 

بری. سر سوزنی اوه خدایا ! قطعا اون میتونه بهتر از این عمل کنه؟؟ چه سوال مزخرف حوصله سر 

عالی و متخصص  دخالقیت و ابتکار درش نیست. نا امید کننده ست. جواب همیشگی ام رو در مورد افرا

در آمریکا که برام کار میکنن رو بهش عرضه کردم . افرادی که بهشون اعتماد دارم ، و تا اونجایی که 

م استیل ، واقعیت ساده اینه که من تو اعتماد دارم پول خوبی پرداخت میکنم... و ، و ، و، .... ولی خان

کاری که انجام میدم یه نابغه عوضیم. برای من مثل آب خوردنه. خریدن کمپانی های رنجور و بد اداره 

رایی هاشون رو تماما گرفته و اونا رو به باالترین اشده و درست کردنشون و یا اگر خیلی خراب باشن د

نیاز به افراد خوب داره و من میتونم  ،و تجارت بین دو عدد هست ن به سادگی تفاوتپیشنهاد میفروشم. ای

 افراد رو به خوبی قضاوت کنم ، این بهتر از هر چیز دیگه است. آروم گفت :

خوش شانس بودین "  ط" شاید شما فق  
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این  یتهیچ شانس لعن خوش شانس؟ انفجار اتمی از خشم و آزردگی درونم خروشید. خوش شانس؟؟ 

داشته ، خانم استیل. اون بی تکلف و خونسرد دیده میشه ، ولی این سوال؟؟؟ هیچ کس تا وسط دخالت ن

سخت ، همراه کردن آدما با خودم ، کنترل و مدیریت  بوده. کارِ  شانس حاال از من نپرسیده که این یک 

ارو انجام ندادن م ، و اگر اونا کدوم اگر که نیاز بهش پیدا کندقیق و کامل بروی اونا ، داشتن نقشه و فکر 

جامش میدم .این هیچ ناین کاریه که من میکنم ، و به خوبی ا. با قساوت تمام از شرشون خالص بشم ،

رخ کشیدم ، کلمات مورد عالقه ام رو  خب لعنت بهش. دانش و فضیلتم رو بهی به شانس نداره ! طرب

 نقل قول کردم. از یه آمریکایی کارخانه دار براش گفتم.

ظر بسیار کنترل گر میرسید " شما به ن"   

درون منو  واقعا میتوننشاید اون چشمای بی ریا و صادق  خدای من چی؟؟؟ اینو گفت و کامال جدی بود. 

 ببین. کنترل اسم میانی منه. با نگاه خیره و خصمانه ای نگاش میکردم :

تمرین کردم خانم استیل "  یخیل، من برای کنترل کردن " اوه  

 و االن در همین زمان و همین مکان ، دوست دارم که بروی تو تمرینش کنم. 

چشماش گشاد شدن. اون سرخی جذاب یکبار دیگه مخفیانه از صورتش گذشت ، و دوباره اون لب رو 

 گاز گرفت. به حرف زدن ادامه داد ، سعی میکردم که حواس خودم رو از دهنش پرت کنم. 

جاد اطمینان در ضمیر ناخود آگاهت ، که بهت میگه تو برای کنترل کردن به " به عالوه قدرت زیاد از ای

 دنیا اومدی به وجود میاد " 

 با صدای نرم تسلی بخشی پرسید :

 " شما احساس میکنین که قدرت زیادی دارین ؟ " 

 ولی ابروی نازکش رو باال انداخت ، نکوهش و سرزنش رو در چشماش آشکار کرد. آزردگیم بیشتر شد.

اون عمدا داره تالش میکنه خشم منو تحریک کنه؟؟ این سواالت ، رفتارش و یا واقعیت اینکه من اونو 

 یک فرد جذاب دیدم داره منو کالفه و عصبی میکنه ؟؟؟ 
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هزار کارمند دارم خانم استیل . این به من حس مسئولیت و قدرت میده و اگر تصمیم  40" من بیشتر از 

هزار نفر بعد از یک ماه برای پرداخت  20 تباطات فعال نباشم و بفروشم،رت اربگیرم دیگه در تجا

 قبض هاشون دچار مشکل میشن "

احساس کردم که تعادل و  بفرما ، حالشو ببر استیل . دهنش از پاسخم باز موند . اینو بیشتر دوست دارم. 

 توازنم رو دوباره بدست آوردم. 

 " شما هیئت مدیره ای برای پاسخ گویی بهش ندارین ؟ " 

 تیز پاسخ دادم :

 " من صاحب شرکتم  و مجبور به پاسخ گویی به هیئت مدیره نیستم " 

 اون باید اینو بدونه. ابروم رو پرسش آمیز براش باال انداختم. مردد ادامه داد :

  ما عالقه مندی دیگه ای خارج از کارتون دارین؟ "" آیا ش

بر اساس واکنش من خودشو تصحیح کرد. اون میدونه که من کالفه و عصبی شدم و به دالیل غیر قابل 

حی این منو بی نهایت خوشحال و راضی کرد.  لبخند زدم :یتوض  

 " من عالقه مندی های مختلفی دارم خانم استیل. خیلی متنوع " 

شده بروی چوب  ه ذهنم رسوخ کرد. زنجیربازی ام ب تصاویری از اون در وضعیت های مختلفی تو اتاق

ه به چهار طرف تخت، پخش شده بروی کاناپه مخصوص ، طاق باز با دست و پایی بسته شدایکس شکل 

یه  اون سرخی دوباره پیداش شد. مثلو نگاه کن ....  لعنت بهش! این دیگه از کجا اومد؟ تازیانه . 

آروم باش گری. مکانیزم دفاعیه.   

طور سخت کار میکنین برای ریلکس کردن چی کار میکنین ؟ "" ولی اگر این  

نیشم باز شد ، این کلمات از چنین دهن زیرک و شیرینی عجیب به نظر میرسه. در ریلکس کردن ؟؟ 

کمپانی هایی که من دارم و کنترل  دضمن من ِکی زمان دارم تا ریلکس کنم؟؟؟ اون هیچ ایده ای از تعدا

دیدم که  ،میکنم داره؟؟؟ ولی اون با اون چشمای آبی ساده و بی ریا بهم نگاه میکنه ، و در سورپرایزم

سی میکنم . چی کار میکنم تا ریلکس شم؟؟ دریانوردی ، پرواز، کردن .... تست ردارم سوالش رو بر

مثل اون ، و وادار کردنشون به اطاعت و فرمان  کردِن حد و حدود دختر های کوچیِک مو قهوه ای
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برداری.... فکرش باعث شد سر جام جابجا بشم ، ولی جوابش رو روون و نرم دادم ، دو تا از سرگرمی 

 های مورد عالقه ام رو حذف کردم. 

ید صنعتی هم سرمایه گذاری میکنین . چرا در این بخش بخصوص؟ " ل" شما در تو  

نه منو به زمان حال برگردوند. سوالش خشن و بی رحما  

" من دوست دارم چیزی بسازم و دوست دارم بدونم چطور کار میکنن و انگیزه اش چیه و چطور ساخته 

 و تخریب میشه. و من عاشق کشتیرانی هستم.... چی میتونم بگم .... " 

رای افراد غیر دارا ین پخش میکنن.... مواد خوب رو از افراد دارا میگیرن و بماونا غذا رو در کره ز

 میبرن و برمیگردن. چرا دوست نداشته باشم؟ 

 " به نظر میرسه که بیشتر قلبتون شما رو هدایت میکنه تا منطق و واقعیت " 

قلب من سالها پیش فراتر از قابل درک بهش وحشیانه حمله شده. قلب؟ من ؟؟ اوه ، نه عزیزم .   

من قلب ندارم " " شاید ، ولی افرادی هستن که اعتقاد دارن   

 " چرا باید اینو بگن ؟ " 

 " چون اونا منو به خوبی میشناسن " 

النا . در عجبم که شاید به غیر از بهش لبخند محتاطانه ای زدم . در واقع هیچ کس منو خوب نمیشناسه ،

آشفته ، : خجالتی ، معذب و  ل کوچولو چیه. این دختر توده ای از تناقضاتهینظر اون در مورد خانم است

میکنم.  آره ، باشه قبولک و باهوش ، و به طرز جهنمی تحریک کننده . رکامال واضح و مشخص زی

اغوا کننده ست.  یاون یه تیکه کوچولو  

طوطی وار ادامه داد : شبه پرسیدن باقی سواالت  

 " آیا دوستانتون میگن شما فردی هستین که زود شناخته میشه؟ " 

. من دوست دارم که از زندگی خصوصی ام محافظت کنم و معموال استیل " من آدم منزوی هستم خانم

 وقت مصاحبه نمیدم "
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کاری که من انجام میدم، سبک زندگی که انتخاب کردم ، من به یه فضای خصوصی و شخصی نیاز 

 دارم. 

 " چرا این مصاحبه رو قبول کردین ؟ "  

ونستم مانع خانم کاوانا بشم. اون دائما پیگیر افراد من " به علت اینکه من خیر دانشگاهم و با تمام تالشم نت

 شد. این نوع سرسختی رو تحسین میکنم " 

حالم که این تویی که اومدی ، نه اون. شولی خو  

به چه دلیل وارد این حوزه شدین ؟ "  " شما همچنین در صنعت کشاورزی سرمایه گذاری کردین.  

زیادی هستن که غذای کافی برای خوردن  خانم استیل و تو این جهان افراد " ما نمیتونیم پول رو بخوریم

 ندارن " 

 بهش خنثی و پوکر فیس خیره موندم. 

 " این به نظر بشر دوستانه میاد . این چیزیه که شما بهش عالقه مندین؟ غذا دادن به فقیرا؟ " 

عمام بهم نگاه میکرد ولی هیچ راهی نداره که بخوام بهش اجازه بدم پرسش آمیز انگار که من براش یک م

ست که بخوام در موردش بحث یروح تاریک و سیاه منو ببینه . این جایی ن ،که اون چشمای آبی بزرگ

 کنم. هیچ وقت. 

م و تظاهر به دلزدگی و خستگی کردم :تشونه ام رو باال انداخ  

ه تجارت زیرکانه ست " " این ی  

تا از افکار گرسنگی دور بشم. بله ، اون  ،شیرین و زیرک رو تصور کردم اون دهنِ  ر کردنِ و تصوی

فکر جذاب و دلرباست و به خودم اجازه دادم که اونو زانو زده  یه این حاالدهن به آموزش نیاز داره. 

 روبروم تصور کنم. دوباره به پرسش های طوطی وارش ادامه داد :

دارین؟ اگر بله چی هست؟ " " شما فلسفه ای تو زندگی   
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" فلسفه خاصی ندارم . شاید اصول اخالقی کارنگی که میگه کسی که توانایی کنترل ذهنش رو داره 

فرد و کوشام خانم استیل. من کنترل  هب هم میتونه بدست بگیره . من منحصر کنترل هر چیز دیگه ای رو

چه دیگران "  ،کردن رو دوست دارم ، چه خودم  

گشاد شدن :چشماش   

دتون باشه؟"" پس شما میخواین همه چی در تصرف خو  

 آره عزیزم ، برای مثال ، تو . 

 " من میخوام الیق این تصرف باشم.... بله دوست دارم " 

 " شما مصرف کننده نهایی هستین ؟ " 

ر دیده دوباره منو کالفه کرد. مثل یه بچه پولدا و در صداش ته رنگ عدم تائید و رضایت حس میشد ،

که هر چیزی رو که خواسته داشته ، ولی وقتی که نگاه دقیقتری به لباساش میاندازم ....اون  کسی ،میشه

اون در یک  لباس های مارک والمارت و یا اولد نوی ،احتماال، پوشیده.... ، میفهمم که اینطور نیست.

کنم.  عا ازش حمایت و مراقبتمیتونستم واقمن خانواده ثروتمند بزرگ نشده.   

گرچه که االن که بهش فکر میکنم ، من واقعا به یک فرمان لعنتی این فکر مزخرف از کجا اومد ؟؟ 

ماه از زمان سوسانا گذشته؟ و االن این منم، بزاق دهنم برای این  2کنم  ربردار نیاز دارم. االن تقریبا فک

دختر مو قهوه ای راه افتاده. سعی کردم لبخند حاکی از توافق بهش بزنم. هر چی باشه هیچ مشکلی در 

و بهش انگیزه و حرکت میده. زی که برای اقتصاد آمریکا مونده د نداره ، چیمصرف کردن وجو  

 " شما به سرپرستی گرفته شدین. چقدر فکر میکنین که این تو شخصیت شما تاثیر گذار بوده ؟ " 

ربطی به موضوع لعنتی قیمت روغن داشت؟ بهش اخم کردم. چه سوال مسخره ای. اگر من با ه این چ

ردم. دلمو با پاسخ ندادن به سوالش خالی کردم ، سعی میکردم ینی میموندم ، احتماال میمُ اون فاحشه هروئ

صدام رو در یک سطح نگه دارم ، ولی بهم فشار آورد ، میخواست بدونه من در چند سالگی به 

ساکتش کن گری ! سرپرستی قبول شدم.   

 " این سوال جوابش تو تمام مطبوعات عمومی هست خانم استیل " 
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ن صدام یخ زده ست. اون باید این جور اطالعات مزخرف رو داشته باشه. حاال چهره اش پشیمون لح

 دیده میشه . خوبه. 

 " شما مجبور به فدا کردن زندگی شخصیتون برای کار شدین " 

 توپیدم :

 " این سوال نیست " 

که معذرت خواهی کنه.  ب لعنتی رو گاز گرفت. ولی اونقدر متین و با وقار بودلدوباره سرخ شد و اون   

تون رو فدای کار کردین ؟ " ی" آیا شما زندگی شخص  

 من از داشتن یه خانواده ی لعنتی چی میخوام آخه؟؟ 

تاق به بزرگتر کردن خانواده ام شمو خواهر. مادر و پدر مهربون. من " من خانواده دارم. یه برادر 

 بیشتر از این نیستم " 

" ؟ " آیا شما همجنسگرا هستین آقای گری   

که جرات  رو که این حرفو بلند گفت. سوال نپرسیده ی خانواده ام باور کنم نمیتونم خدای من چی !!! 

باید  چطور جرات کرد ! پرسید .  ،، چیزی که باعث سرگرمی و خنده ام میشهن پرسیدنش رو ازم نداشت

از سر جاش و انداختنش روی زانوم و در باسنش زدن و ادب  برای بلند کردن دمیبجنگم تا جلوی میل شد

 ه پشت کمرش بکنمش . این کار سوالش رو جوابم با دستای بسته شدبعدم روی میز کردنش بگیرم و

ت؟؟ نفس عمیق آرامش بخشی گرفتم . با شادی انتقام جویانه ای متوجه سمیده. چقدر این زن کالفه کننده 

والش شرمنده شده. شدم که واقعا به خاطر س  

 " نه آناستازیا ، نیستم " 

. جوری هآناستازیا . اسم دوست داشتنی ولی چهره ام رو خنثی نگه داشتم. ابروم رو براش باال انداختم ،

بونم حروفش میچرخه و بیان میشه دوست دارم. زو رکه   

 " معذرت میخوام.... فقط.... اینجا نوشته بود ... "
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ه اش رو پشت گوشش فرستاد . سواالت خودش رو هم نمیدونه؟؟؟ شاید اونا مضطرب موی رها شد

سواالت خودش نیستن. ازش پرسیدم و رنگش پرید. لعنتی ، اون واقعا جذابه ، به یه روش غیر قابل 

اون زیباست.  مگبکه این حد پیش میرم  تا... حتی  یدرک  

ی کرده " این سواالت رو طراح ا" نه .... کیت ..... خانم کاوان  

 " شما تو روزنامه دانشجویی همکار نیستین؟ " 

 " نه اون همخونه ی منه " 

عجیب نیست که اینقدر گیج و دستپاچه بود. چونه ام رو خاروندم ، سبک سنگین میکردم که آیا اونو در 

و دشواری قرار بدم یا نه. پرسیدم : موقعیت و زمان سخت  

نجام بدی؟ " " تو داوطلب شدی که این مصاحبه رو ا  

مضطرب و آشفته از واکنش  وریش پاداش داده شدم: چشمای بزرگ فرمان بردا و من توسط نگاه سبکِ 

 من . تاثیری که روی اون دارم رو دوست دارم.   نرم گفت :

تخاب شدم.... اون حالش مساعد نبود " ن" من ا  

 " این خیلی چیزها رو روشن میکنه " 

: اخل اومدد تقه ای به در زده شد و آندریا  

دقیقه دیگه ست "  2جلسه بعدیتون  " آقای گری... ببخشید مزاحم شدم ولی  

تموم نشده آندریا . لطفا جلسه رو کنسل کن "  ن" ما هنوز کارمو  

بیرون ! همین االن ! من آندریا مکث کرد ، کپ کرده بهم خیره بود . منم بهش با خیرگی نگاه کردم .

آندریا سرخ شد ولی سریعا خودشو پیدا کرد :سرم گرمه . اینجا با خانم استیل کوچولو   

 " خیلی خب آقای گری " 

که روی  ای و بروی پاشنه پاش چرخید ، اتاق رو ترک کرد.  توجهم رو به موجود کنجکاو و کالفه کننده

ته برگردوندم. سکاناپه ام نش  

 " کجا بودیم خانم استیل ؟ " 
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م " " خواهش میکنم، نمیخوام مزاحم کارتون بش  

زیبا مخفی شده یا نه. ی ببینم راز دیگه ای پشت این چشمامیخوام  اوه نه عزیزم. االن نوبت منه.  

 " من میخوام بیشتر در مورد تو بدونم. فکر کنم اینطوری منصفانه ست " 

زمانی که به عقب تکیه دادم و انگشتام رو روی لبام فشردم نگاهش به سمت دهنم کشیده شد و آب دهنش 

و خشنود کننده ست که بدونم اون کامال نسبت به  اوه آره.... همون واکنش همیشگی. ورت داد. رو ق

 جذابیت من بی اعتنا نیست.  گفت :

 " چیز زیادی برای دونستن نیست " 

خوبه. تش برگشت. من اونو میترسونم. سرخی روی صور  

از فارغ التحصیلیت چیه ؟ "  د" برنامه ات برای بع  

باال انداخت :شونه اش ر و   

 " هنوز برنامه خاصی نریختم آقای گری. فقط االن باید امتحانام رو پاس کنم " 

 " ما برنامه کار آموزی خیلی خوبی اینجا داریم " 

چی منو وسوسه کرد که چنین حرفی بزنم ؟؟ من قانون طالیی رو شکوندم ...: به هیچ عنوان  لعنتی. 

 رو شد ، و دوباره دندونشسورپرایز شده دیده  ین دختر رو نمیکنی .ولی گری ، تو ا ن !کارکنان رو نکُ 

گفت : چرا این عمل اینقدر تحریک آمیزه؟؟ د. روآفرود روی اون لب   

دم میمونه " یاتما " اوه ح  

 بعد از کمی فکر کردن ادامه داد :

نم که من به اینجا نمیخورم "ئ" ولی مطم  

پرسیدم : چرا نه ؟؟؟ مشکل کمپانی من چیه؟؟؟   

 " چرا اینو میگی؟ " 

 " خب کامال مشخصه اینطور نیست ؟ " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 916  
 

 " برای من واضح نیست " 

ضبط صوت کوچیک رو  تاباره زمانی که دستش رو دراز کرد م شدم. دوگراز جوابش گیج و سرد

 ذهنا  برنامه کاریم رو در اون بعد از ظهر با خودم چک لعنتی ، داره میره. ، دستپاچه شد. ارهبرد

یزی وجود نداره که جلوم رو بگیره. چهیچ کردم....  

ت رو نشونت بدم ؟ " کر" دوست داری ش  

که شما سرتون خیلی شلوغه آقای گری و من هم رانندگی طوالنی برای برگشت دارم"  مئنم" من مط  

 " باید تموم راه رو تا ونکوور رانندگی کنی؟؟ "

برای رانندگیه و بارون میاد. لعنتی. اون بهتره تو این به بیرون از پنجره نگاه کردم. یه روز مزخرف 

 آب و هوا رانندگی نکنه ، ولی نمیتونم جلوشو بگیرم. فکرش اذیتم میکرد :

 " بهتره با دقت رانندگی کنی " 

صدام از اون چیزی که قصد داشتم سخت تر بود. ناشیانه و کورمال کورمال ضبط صوت رو برداشت . 

فتر من بره و به دالیلی نمیتونم دلیلش رو توضیح بدم . نمیخوام که بره. با تالش میخواد که بیرون از د

یشم باشه اضافه کردم :پبرای اینکه بیشتر  کردن ادن و وقت کشیآشکارم برای بیشتر لفت د  

 " هر چیزی رو که احتیاج داشتی پرسیدی؟ " 

 آروم گفت :

 " بله آقا " 

دهن شیرین و زیرک اون خارج   لمات بیان شدن ، ازپاسخش ضربه فنی ام کرد.... جوری که اون ک

و کوتاه تصور کردم که اون دهن در اختیار و گوش به فرمان منه.  ...شدن  

 " ممنونم برای مصاحبه آقای گری " 

 صادقانه جواب دادم :

 " برای من افتخار بود  "
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سم نشده بودم. فکرش نکه من مدت زمان زیادی بود که توسط هیچ کسی اینقدر مبهوت و طلیبه خاطر ا

ایستاد ، و دستم رو دراز کردم ، مشتاق لمس کردنش بودم. آشفته کننده ست.   

 " تا دیدار بعد خانم استیل " 

آره ، من میخوام که این دختر رو تو اتاق کشو داخل دستم گذاشت ، آرومه. یصدام زمانی که دست کوچ

هم اعتماد بباشم.... نیازمند به من باشه ،  اونو مهار شده و خواستار داشته بازیم بکنم و شالق بزنم...

سرش رو پایین تکون داد :این اتفاق نمیافته گری.  کرده باشه. آب دهنم رو قورت دادم.   

 " آقای گری " 

 و دستشو سریعا از دستم بیرون کشید.... خیلی سریع. 

که اون شدیدا دوست داره که از اینجا بره. آزردگی و  لعنتی ، نمیتونم بزارم همینطوری بره. مشخصه

:ت بیرون همراهی میکردمونو به سمالهام همزمان به ذهنم رسوخ کرد. زمانی که ا  

 " فقط برای اینکه مطمئن بشم سالم از در رد میشی " 

اومد.  توپید : شبا اشاره ای که کردم سرخ شد ، سایه لذت بخش صورتی رنگ روی صورت  

با مالحظه بود آقای گری " " خیلی   

راه افتادم و از عملم خانم استیل دندون داره ! پشت سرش در حالی که خارج میشد نیشم باز شد و دنبالش 

آره ، آره من دارم این دختر رو به بیرون آندریا و هم اولویا شوکه شده نگاه میکردن.  هشیار شد.

پرسیدم : همراهی میکنم.   

 " کت داشتی؟ " 

ه "" بل  

اخم کردم ، کسی که سریعا در سر جاش ایستاد تا کت آبی اونو بیاره. کت رو  ،به اولیویا لبخند ساختگی

ازش گرفتم با خیرگی بهش فهموندم که سر جاش بشینه. خدایا ، اولیویا اعصاب خرد کنه..... همش دور 

لباس بپوشه. براش  اهتر از ایناز والمارته. خانم آناستازیا استیل باید ب واقعا من میچرخه. هممم. کتش 

پوستش رو در پایین گردنش  ،ی شونه های الغرش میفرستادموباال گرفتم و در حالی که اونو برکت رو 

تحت تاثیر من قرار گرفته. واقعا ون آره ! المس کردم. با تماسی که اتفاق افتاد ثابت شد و رنگش پرید . 
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انسور رو زمانی آسانسور حرکت کردیم ، دکمه آس فهمیدنش بی حد و حصر خشنود کننده ست. به سمت

م کنارم ایستاده بود، زدم.وکه دلواپس و ناآر  

ت رو تموم کنم عزیزم. ه من میتونم دلواپسی و نا آرومیاو  

عا داخل رفت و به سمتم چرخید. زیر لب به عنوان خداحافظی گفتم :درها باز شدن و اون سری  

 " آناستازیا "

 زمزمه کرد :

 " کریستین " 

. به نظر عجیب ، نا آشنا ولی به طرز جهنمی نو درها بسته شدن ، اسم من رو در هوا معلق نگه داشت

 سکسی شنیده شد. 

به من ، این چی بود؟؟  خب ، لعنت  

تر بیشتر بدونم. زمانی که به سمت دفترم میرفتم توپیدم :من نیازه در مورد این دخ  

همین االن "  " آندریا ، ولچ رو برام بگیر.  

زمانی که پشت میزم نشستم ، و منتظر تماس بودم به نقاشی روی دیوار دفترم نگاه میکردم و کلمات خانم 

اون میتونسته که به راحتی خودش رو توصیف  تبدیل معمولی به فوق العاده .  استیل به ذهنم برگشتن :

 کرده باشه.... تلفنم زنگ خورد. 

ط دارم "" آقای گری ، ولچ رو پشت خ  

 " وصلش کن " 

 " بله آقا " 

 " ولچ ، من نیاز به چک سابقه و گذشته یک فردی دارم " 
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2011، 14شنبه ، می   

 

 

 آناستازیا رز استیل 

، مونتوسانو ، واشنگتون1989سپتامبر،  10تاریخ تولد  :     

ونکوور، واشنگتون  ، محله ِهِون هایت، 7، آپارتمان  1114آدرس :    خیابان جنوبی غربی گرین 

98888 

3609594352شماره موبایل :     

987-65-2043شماره ملی :   

98888اطالعات بانک : بانک ولز فارگو ، ونکوور ، واشنگتون   

$683.16مبلغ  : 309361شماره حساب  :    

 

 حرفه : دانشجو

 دانشگاه ونکوور علوم انسانی و هنر های آزاد گر 

 ادبیات انگلیسی 

 

4.0معدل :   

نتوسانو ،دبیرستان جی آر ، اِس آر وتحصیالت پیشین : م  

2150معدل :   

 استخدام :  مغازه ابزار آالت کالیتون 
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 شمال غربی ونکوور ، پورتلند ، حومه شهر )پاره وقت ( 

 

 پدر : فرانکلین . اِی. امبرت 

1989سپتامبر  11. فوت شده  1969 سپتامبر  1متولد :   

 

آدامز مادر : کارال می ویلکس   

1970جوالی ،  18متولد :   

 همسر فرانک امبرت 

1989سپتامبر  11، بیوه 1989مارچ  1  

 همسر ریموند استیل 

2006جوالی  12طالق  ،1990ژوئن  6  

 همسر استفان اِم مورتون 

  2007ژانویه  31، طالق  2006آگست  16

 همسر روبین )باب ( آدامز 

2009آپریل  6  

 

 گرایش سیاسی  :  چیزی یافت نشده 

 گرایش حذبی  :   چیزی یافت نشده 

 گرایش جنسی :    نا مشخص

 روابط  : در حال حاضر نشونه ای نیست 



 suzan_translator_fifty@ مترجم: سوزان.ر پنجاه سایه آزاد شده

Page | 921  
 

 

به خالصه اطالعات بدست آمده برای باز هزارم از زمانی که دو روز پیش دریافتش کردم خیره شدم ،  

لعنتی رو از فکرم  به دنبال درون بینی از خانم آناستازیا رز استیل اسرار آمیز بودم. نمیتونم این زنِ 

خسته کننده  ی ات ویژهته در جلسشفه و عصبی کرده. در این هفته گذاین دیگه منو کال بیرون کنم و جدا  

دستپاچه اش روی  یم دوره میکردم پیدا کردم. انگشتاخودم رو زمانی که روز مصاحبه رو تو سرم دائ

اون گاز گرفتن آره ، ضبط صوت ، جوری که مو اش رو پشت گوشش میفرستاد ، گاز گرفتن لبش ... 

. کردهو مشغول لب لعنتی همش فکر من  

ده بیرون مغازه کالیتون ، یک مغازه متواضعانه ابزار آالت در حومه و االن ، من اینجام ، پارک کر

 شهر پورتلند جایی که اون کار میکنه. 

 تو یه احمقی گری ، چرا اینجایی؟؟؟ 

و تو رمانی که اسمم . از زمیبینم یدونستم که دوباره اونومیدونستم به اینجا میکشه. تمام هفته .... م

 5اختمونم ناپدید شد اینو میدونستم .  از مقاومت کردن خسته شدم. من آسانسور صدا زد و در عمق س

و من آدمی نیستم که هیچ فراموشش میکنم یا نه.  رو صبر کردم تا ببینموز لعنتی ر 5 .روز صبر کردم

و هیچ وقت قبال دنبال یک زن راه برای هر چیزی.  وقت صبر کنم . من از صبر کردن بیزارم....

هایی که من داشتم همگی میدونستن که چی ازشون توقع دارم. ترسم االن اینه که خانم استیل نیافتادم. زن 

هست؟؟؟ اون اصال میتونه فرمان  ، خیلی جوونه و اون مشتاق چیزی که من بهش ارائه میکنم نباشه...

پس  بردار خوبی باشه ؟؟ سرم رو به دو طرف تکون دادم . فقط یه راه هست که میشه اینو فهمید....

. هر در بخش ماللت بار پورتلند نشستاینجام ، یه عوضی لعنتی ، در یک پارکینگ حومه شه  

چک کردن سوابق گذشته اش هیچ چیز چشم گیری رو نشون نمیده... به غیر از واقعیت آخر که خط مقدم 

گرایش جنسی چرا هیچ دوست پسری نداری خانم استیل؟؟ هست که اینجام .  یفکر منه. این دلیل

که  نامشخص.... شاید همجنسگراست. استهزا آمیز نفسم رو بیرون دادم ، برام قابل باور نبود. یاد سوالی

نگ گل رز کمرنگ شد.... ر، جوری که پوستش به  افتادم و شرمندگی شدیدش زمان مصاحبه ازم پرسید

از زمانی که اونو دیدم این افکار مسخره رو همش تحمل کردم.  لعنتی .   

هست که تو اینجایی گری .  یاین دلیل  
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فلن در  بهمن بیقرارم تا دوباره ببینمش.... اون چشمای آبی منو شکار کردن ، حتی تو خواب هام.  

شاید بهتر باشه موردش نگفتم و از این کار خوشحالم چون االن دقیقا مثل شکارچی ها دارم رفتار میکنم. 

آخرین ایده ها و نظریه های راه حل گونه ی مزخرف و  با شم غره رفتم .. نمیخوام کهچبهش بگم.. 

گندش به جونم بیوفته. من فقط به تفریح و حواس پرتی نیاز دارم.... و در حال حاضر تنها تفریح و 

 حواس پرتی من به عنوان فروشنده تو مغازه ابزار آالت کار میکنه. 

چولو همچنان به همون جذابیتی که یادته هست یا تو تمام این راه رو اومدی . بریم ببینیم خانم استیل کو

از ماشین پیاده شدم و از پارکینگ گذشتم و به سمت در ورودی رفتم. زنگی  نه. وقته نمایشه گری. 

تر بود و اگر زمانی که وارد شدم نواخته شد . مغازه خیلی بیشتر از چیزی که از بیرون دیده میشه بزرگ

ی روز شنبه خالی و ساکت دیده میشد. ردیف های متنوع از وسایل و خرت مغازه برا ه،چه که زمان نهار

میتونه االت  راابز مغازه وجود داشتن. فراموش کرده بودم که ،و پرت های بنجلی که میشه توقع داشت

چه چیزی برای من داشته باشه. من اساسا نیاز هامو اینترنتی میخرم ولی حاال که اینجام شاید چند تا چیز 

 بخرم.... ولکرو 1، حلقه فلزی .... آره . برم خانم استیل خواستنی رو پیدا کنم و کمی خوش بگذرونم. 

یداش کنم. قوز کرده بروی کانتر خم شده و سخت و متمرکز به کامپیوتر پفقط سه ثانیه طول کشید تا 

ش پاک ه ای از غذاش رو از کنار لببدون فکر تکه خردل. نان بیگخیره بود و نهارش رو میخورد... 

ساله  14لعنتی ، من چی ام یه پسر کرد و انگشتش رو مکید. آلتم در واکنشش تیر کشید و تکون خورد. 

ن و شالق زدنش تموم بشه.... و واکنشم آزرده دهنده ست. شاید این واکنش نوجوانانه خام بعد از کرد؟؟؟ 

نباشه. آره این چیزیه که بهش نیاز دارم.  م به این نیازیدشا  

دا از افکار ج نم.ک هاگن شهبب وخ تا داد یتصرف مهب نیا و ، دوب دادیم ماجنا هک یراک قرغ الماک نوا

  اونو به خوبی یادمه.ن م ذابه ، جدا  جذابه.جهرزه گونه ام ، اون 

گار ن آبی که انو خردمندش میخکوب کرد ، آبی تری کو با چشمای زیرنم رو نگاه کرد و یخ زد .باال 

م نگاه خیره بهقط ف نده ست.دفعه اولی که دیدم این نگاه عصبی کنثل م ینه.وجودم رو میب دقیقا درون

و نمیدونم که این یه پاسخ بده یا خوب. شوکه شده فکر کنممیکرد ،  

م استیل ! عجب سورپرایزی !" ن" خا  

                                                             
 چسب نواری 1
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زنون و دستپاچه زمزمه کرد :نفس   

 " آقای گری"

  ... یه واکنش خوب.ه.آر

شدم دوباره دیدمتون خام استیل " وشحال خ و احتیاج داشتم چند تا چیز بخرم.من این اطراف بودم  "  

، نه اون لباس های مزخرف بی قواره ای که این جینشرت تنگ و شلوار  تی خوشحال و شاد... واقعا 

کپ همچنان  ، کمر باریک ، و سینه های فوق العاده ای داره. دلنون پاهای با .، تنش بودهفته پوشیده بود

ونه اش رو باال و دهنش چمت کنم که دستم رو دراز نکنم  و و باید با میل شدیدم مقاورده بهم خیره بود ک

من از سیاتل تا اینجا پرواز کردم تا فقط تو رو ببینم ، و جوری که تو االن دیده میشی ، واقعا .  دمنرو نب

 انجام این سفر می ارزید. 

ی میتونم بهتون بکنم آقای گری ؟ " ک" آنا.... اسمم آناست.... چه کم  

نوعی بهم زد که صتو مصاحبه کرد محکم کرد لبخند م عمیقی گرفت ، شونه هاش رو مثل کاری کهنفس 

این لبخند رو مخصوص مشتری هاش داره. مطمئنم   

شروع شد خانم استیل.بازی   

"  کی میخوامی" چند تا چیز الزم دارم . برای شروع تعدادی بست پالست  

میشی که بفهمی من چه کارهایی میتونم با متحیر وقتی که نفس تیزی گرفت از هم فاصله گرفتن. لباش 

 چند تا بست انجام بدم خانم استیل ...

دارین ببینین؟ "دوست " ما در اندازه های مختلفی داریم.   

 " خواهش میکنم بفرمایید . راه رو نشونم بدین خانم استیل " 

همینطوری با کفش اسپورت بند دار پوشیده بود. پشت کانتر بیرون اومد و به سمت راهرو اشاره کرد. از 

 خودم فکر کردم که با کفشای پاشنه بلند چطوری دیده میشه. لوبیتیون.... هیچی فقط لوبیتیون1. 

"  8راهرو شماره " اونا در بخش وسایل الکتریکی هستن....   

                                                             
 مارک کفش 1
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همجنس گرا پس در سینه ام شکفته شد. امید اون تحت تاثیر منه. میلرزید و قرمز شد...دوباره . صداش 

ت:لب گفزدم. زیر یشخند ر نیست.   

 " بعد از شما " 

دادم که جلو راه بیوفته ، به من فضا و زمانی اجازه . رو به سمت بیرون نگه داشتم و بهش راه دادمدستم 

زیبا با تمام  واقعا یه پکیج کامله : شیرین ، مودب ، واون بده تا باسن رویایی اش رو تحسین کنم. 

و سوال یک میلیون دالری اینه که م . ونارزش میدباشاخصه های فیزیکی که من برای یک فرمان بردار 

سبک زندگی من....  نمیدونه..... زندگیاون میتونه یه فرمان بردار باشه؟؟ اون احتماال هیچی از سبک 

  داری کار خودتو تو این جریان انجام میدی گری. تو ولی من خیلی میخوام که اونو بهش معرفی کنم. 

:پرسید   

ورتلند اومدید؟ "پ" برای تجارت به   

میشه بخوام بخندم ، که اعث ب بلنده ، سعی میکنه تظاهر به بی عالقگی کنه.رو بهم زد. صداش افکارم 

   ها به ندرت باعث خنده ی من میشن.انم خ این خودش سرحال کننده ست.

" " اومده بودم بخش کشاورزی واشنگتون رو که تو ونکوور هست ببینم .  

: بودن کردم یضشد ، و احساس عورمز قواقع من برای دیدن تو اینجام خانم استیل. در گفتم. دروغ   

 " اخیرا دارم روی تحقیقات مربوط به خاک و محصوالت سرمایه گذاری میکنم " 

فه ای کج شدن :صند نبه لبخاین یکی حقیقته. لباش حداقل   

 " آها برای همون پروژه ی غذا دادن به دنیا ؟" 

:گفتم   

 " یه همچین چیزی " 

چطور شروع کنم؟؟ ولی ر اینکارو میکنه متوقفش کنم. گمن عاشق اینم که ا هاو به من میخنده؟؟ داره 

حاال این جدیده : شانس و موفقیت و به بیرون وشام اید با یک شام ، تا اینکه فقط یه همصحبتی باشه.... ش

. یببر  
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حواس پرت دستم سته بندی شده بودن. دنگ های متنوعی در اندازه ها و رقسمت بست ها رسیدیم، که به 

 ذاشتن؟؟گقرار ثل م م که برای شام بیرون بریم. قط میتونم ازش بخوافرو بروی پاکت ها کشیدم . 

به من نگاه نمیتونه رو بررسی میکرد.  انگشتان درهم قفل شده اش داشت  میاد؟؟ وقتی که بهش نگاه کردم

بلند تر رو انتخاب کردم. اونا به هر جهت منعطف تر هستن ، و میتونن دو بست  این نوید بخشه. کنه.... 

جا بدن.  نتا مچ دست و پا رو همزمان در خودشو  

لب گفتم :زیر   

 " این خوبه " 

:گفت دوباره قرمز شد.  سریعا و   

 " چیز دیگه ای میخواین؟ " 

و یا شایدم میخواد زودتر من از مغازه بیرون برم ، نمیدونم کدوم .  با مالحظه استلی اون خی یا  

 " چسب کاغذی میخواستم " 

ن ؟ " دیی" دارید تغییر دکور م  

: رو سرکوب کردماستهزام   

تغییر دکور نیست " " نه....   

باعث شد لبخند بزنم ، من افرادی رو فکرش دیگه دستم نگرفتم.  ه رنگمدت زمان زیادی که چرتکن م

لب گفت :یر ز دارم که اون کارهای مزخرف رو برام انجام بدن.   

 " از این طرف " 

افکنده دیده میشد :سر   

 " چسب های کاغذی تو قسمت دکوری ان " 

وارد کمی صحبت کن. اونو گری . تو دیگه وقتی نداری. یاال   

 " خیلی وقته اینجا کار میکنی؟ " 
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دیگه کبار ی خالف بعضی آدم ها من تحقیقاتم رو از قبل انجام میدم. بر م. نکه من جوابش رو میدوالبته 

سمت پایین چرخید و به ریعا س من یکذره هم شانس ندارم. قرمز شد .... خدایا ، این دختر خجالتیه . 

چی ام ، یه سگ من دنبالش رفتم. مشتاقانه وسایل دکوری زده بود راه افتاد.  براهرو به بخشی که برچس

ت :زمانی که به برچسب های کاغذی رسیدیم گفوچولوی لعنتی ؟؟ ک  

ساله "  4"   

گفتم :خم شد و دو تا رول برداشت ، هر کدوم در عرض های مختلفی بودن. پایین   

 " اون یکی رو میگیرم " 

، سر انگشتاش کوتاه لمسم  سب رو بهم دادچکه زمانی کاغذی پهن تر برای بستن دهن موثر تره. چسب 

نگش پرید :ر  لعنتی ! اله رون هام منعکس شد .کشو ت کردن.  

 " چیز دیگه ای میخواین ؟ " 

 روی اون دارم.، منم همون تاثیری رو که اون روی من داره دایا خ آروم و خش دار شده.صداش 

  ..شاید.

 " مقداری طناب فکر کنم " 

 " از این طرف " 

  راهرو رو باال رفت ، دوباره شانس دیگه ای به من داد تا باسن عالی اش رو ارزیابی کنم.سریعا 

" ..ا باریک.ی ..ضخیم .. ..نخی داریم . هم " از چه نوعی میخواین؟؟؟ ما هم جنس پالستیکی و  

ناله کردم ، سعی میکردم تصویر اونو که از سقف اتاق بازیم آویزونه از بین درونم   !.... بس کنلعنتی 

گفتم :شن خ ببرم.  

یارد طناب نخی میخوام "  5" من   

  دی ، بیشتر بر انگیخته میشم.ب بیشتری بهم  نتخاب طنابا ....اگر بیشتر تقال کنی.و 
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ک چاقو به درد بخور از جیب ی رفت .گیارد طناب اندازه  5ثمر بخش  یلاز انگشتاش گذشت ، ولرزشی 

تب پیچید و در انتها اونو گره و مرحرکت سریع برید ، منظم  یه رو با سمت راستش در آورد و طناب

  بر انگیزه.تحسین  زد.

 " تو دختر پیشاهنگ بودی؟ " 

آقای گری "  " فعالیت های اجتماعی اینچنینی به درد من نمیخوره  

چی به درد تو میخوره آناستازیا ؟ " "   

کرد :زمزمه   آره! .گشاد شدنزمانی که بهش خیره بودم رو شکار کردم ، عنبیه چشماش نگاهش   

 " کتابا " 

 "چه جور کتابایی؟ " 

دبیات انگلیسی اساسا " .. کالسیک..... انی.... همین کتابای معمول.و" خب مید  

این خوب  ،لعنتی کتاب های رمان و عاشقانه. اون تمام م.رونته و آستن، شرط میبندبیتیش؟؟ برت ادبیا

  نیست.

چیز دیگه ای احتیاج دارین ؟ "   "  

 " نمیدونم تو چی پیشنهاد میدی؟ " 

:رسیدپشده سورپرایز   

 " برای کارهای تعمیری که خودتون میخواین انجام بدین ؟ " 

م رو مثبت تکون سر  عزیزم، این کارا چیزی نیست که من انجام بدم .اوه  که از خنده بترکم.میخوام 

اره منو چک د ایین بدنم سر خوردن و منقبض شدم.پچشماش به سمت  دادم ، خنده ام رو پنهون کردم.

گفت :یکدفعه  به من. لعنت میکنه !  

 " محافظ لباس " 

آیا شما » غیر قابل پیش بینی ترین چیزی بود که از این دهن شیرین و زیرک از زمانی که سوال این 

  از اون شنیدم. رو پرسید «همجنس گرا هستین 
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 " برای اینکه لباساتون خراب نشه " 

م مقاومت کنم :نتونست  سمت شلوار جینم یکبار دیگه شرمنده اشاره کرد.به   

درشون بیارم "  " میتونم کال    

 " امم " 

: لب گفتمزیر   د.ندر قرمز شد و پایین و به زمین زل زغرنگ چبه   

 " چند تا لباس محافظ میگیرم ، نباید الکی لباسامو خراب کنم "

هیچ کلمه ای چرخید و سریعا در راهرو باال رفت و یکبار دون ب از بدبختی و فالکت بیرون آوردم.نو او

نفس گفت :بی   م.دیگه اغوا شده دنبالش رفت  

 " چیز دیگه ای میخواین؟ " 

ون سر افکنده و خجالت زده ست ، چشماش هنوز پایین رو نگاه ا .من محافظ لباس آبی رنگی داد ه ب

   :رسیدم پ من داره.سمت دایا ، اونم کششی به خ .تش قرمز شده رمیکنن ، صو

" مقاله چطور پیش میره؟"    

  باالخره.ده ای زد. کوتاه راحت ش باال رو نگاه کرد و بهم لبخندِ  لکس بشه.این امیدم که ممکنه کمی ریبه 

خوشحاله. خیلی ست. ن نویسنده، هم خونه ام ، او خانم کاوانااین کارو میکنه . " من نمینویسمش. کاترین 

خیلی ناراحت بود که خودش نمیتونست مصاحبه رو انجام بده " ت . ویراستار مجله ساون   

بهم گفته، اون در مورد فرد دیگه  ،که از زمانی که برای اولین بار دیدمش بود ترین جمله ای طوالنیاین 

از اینکه بتونم حرفی بزنم ادامه داد :بل ق  جالبه.ای حرف میزنه ، نه خودش.   

 " تنها ناراحتیش اینه که ،عکس اوریجینال از شما نداره " 

اجازه رو بهم میده این ؟ میتونم انجامش بدم. ها  ،یه عکس تبلیغاتیسر سخت کاوانا عکس میخواد . خانم 

  که زمان بیشتری رو با خانم استیل خواستنی بگذرونم. 

 " چه جور عکسی؟ " 
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ای بهم خیره موند ، بعد سرش رو به دو طرف تکون داد . لحظه   

شاید بتونیم... " فردا....  همین دورو برم..." باشه. من   

دارم که تیلور لب تاپ نیاز  اید.ش، اتاق تو هتل هیتمن ه ی هتل کارامو میکنم.از  مونم.بتلند رتو پومیتونم 

رفتار و عمل همیشگی اون گر اینکه مشغول یکی باشه، چیزی که م ...ت.ایلیوا ی ی لباس برام بیاره.و کم

  تعطیالته. زماندر 

 " شما اجازه میدین که ازتون عکس بگیره؟ " 

بهت زده میشی که من برای تو  سرم رو مثبت تکون دادم.وتاه ک سورپرایزش رو مخفی کنه.نمیتونست 

ر واقع دارم انجام میدم. د ...گذروندن زمان بیشتر با تو دیگه چه کارا نمیکنم خانم استیل.  

ه " " اگر این اجازه رو بهش بدین خیلی خوشحال میش  

  ، اون نفس گیره.دایا خ زد ، و چهره اش مثل طلوع تابستون روشن و بشاش شد.لبخند 

 " درباره فردا بهم خبر بده " 

رو از کیف پولم بیرون کشیدم :کارتی   

صبح بهم زنگ بزنی "  10تا قبل ساعت یتونی م ام روش هست." این کارتم. شماره   

کرش ف م.احمقانه رو فراموش میکن ی اگر زنگ نزد ، من به سیاتل بر میگردم و تمام این معاملهو 

  ناراحتم کرد.

 " باشه " 

  همچنان باز بود.نیشش 

"   آنا ! "  

انتهای راهرو پیداش شد  زمانی که یه مرد جوون ، ساده ولی در لباس های گرون قیمت درون جفتم

دست خر دیگه کیه؟؟ این  به خانم آناستازیا استیل نگاه میکرد.لبخند گشاده ی لعنتی ا ب دیم.چرخی  

  ای گری "ق" ببخشید ، چند لحظه آ
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واکنش یک خونم یخ زد. سمتش رفت و اون مرتیکه عوضی تو بغل شبیه گوریلش اونو در بر گرفت. به 

 طکنارم مشت شدن و فقدستام . عقب بکشبه خاطات رو از اون  ال مادراون چنگاساسی و وحشیانه بود. 

کمی زمانی که دیدم آناستازیا هیچ واکنش و حرکتی برای بغل کردن متقابل اون انجام نداد تسلی پیدا 

 کردم. 

دوست پسرشه.  ،این پسراید ش غلط بوده. چ تی شاید اطالعات وللعنصحبت پچ پچ واری شدن . وارد 

اهی کوتمدت از آناستازیا برداره. سنش بهش میخوره، و نمیتونه اون چشمای کوچیک حریصش رو اون 

ون قرار گرفته بود کنارش ارد بعد با دستی که ال قید بروی شونه ی کنگه اش داشت و کمی بررسی اش 

معمولی و راحت دیده میشد ولی میدونم که اون داره با این عمل به من ادعای  نظر یه ژستبه ایستاد. 

ا اون پا پرمنده ست، این ش به نظرآناستازیا حق مالکیت میکنه و بهم میگه که خودمو عقب بکشم. 

رد. میک  

، نه دستش  فتگررو چیزی به پسره گفت و از دسترسش خارج شد ، بازوش یه . بهتره که برم. لعنتی 

  خوبه.این عمل کامال واضحه که اونا بهم نزدیک نیستن. رو . 

برادر صاحب این  ،گری ایشون پاول کالیتونآقای " اممم..... پاول ، ایشون کریستین گری هست. 

 فروشگاه ان " 

:ش نشدم و بعد ادامه داد ه منظورنگاه عجیبی انداخت که متوجبهم   

از پرینستون اون خب زیاد همدیگه رو ندیدیم. ولی " من پاول رو از وقتی که اینجا کار میکنم میشناسم. 

ه " جایی که مدیریت بازرگانی میخونه برگشت  

ست و این باعث اخمم شد.  رهر منتظغی کردمالی که حس آسایش خیرئیس ، نه دوست پسر. وسعت برادر 

زن واقعا به زیر پوست من نفوذ کرده. این   

الیتون "ک" آقای   

   عوضی بی خاصیت. و بی تکلف دست داد . ساده

ظورتون کریستین گری هست؟ صاحب تشکیالت گری؟ " نم ...کن ببینم." آقای گری. صبر   

به یه فرد چاپلوس تبدیل شد . نهلمرو تعیین میکاز یک فردی که ق یک لحظه دیدم کهدر   
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  دست خر. ،، خودمم آره 

... میتونم کمکتون کنم ؟ " " واو.  

ون خیلی دقیقه " ا " آناستازیا کمک کرد آقای کالیتون .  

شور گفت :پر  بکش عقب. حاال   

عالیه " "   

:گشاد و با ادب و احترام بودنچشماش   

نا " آ" بعدا میبینمت   

گفت :آناستازیا     

 " حتما پاول " 

  د شد.یکه در پشت مغازه ناپددیدم  خدا رو شکر. ،رامان رفت اون خو 

 " چیز دیگه ای میخواین آقای گری؟ " 

:گفتم   

 " فقط همینا " 

و احتمالی هست  اید بدونم که هیچ امیدب ه و هنوز نمیدونم که آیا فردا میبینمش یا نه .. وقتم تموم شدی لعنت

ماده ام که یه آمیتونم ازش بپرسم؟ من طور چ که اون چیزی رو که در ذهن من هست رو بهش فکر کنه.

 به آموزش فراوانی نیاز داره.ون ا یزی نمیدونه ؟ لعنتی.چار جدید داشته باشم، کسی که هیچ فرمان برد

عنت به من ، رسیدن به اونجا خودش ل ...به تمام احتماالت جالبی که این ایجاد میکنه ناله کردم.رونم د

  تباه فهمیدم ؟؟ شا مشتاق خواهد بود ؟ یا من تماما  صال ا کلی لذت بخشه.

مام مدت نگاهش رو پایین نگه سمت صندوق برگشت و خرید های منو شروع به ثبت کردن کرد ، تبه 

ره ببینم و حدس بزنم که به چی یخوام که چشمای آبی زیباش رو دوبام بهم نگاه کن ، لعنتی ! داشته بود. 

  .رمیکنهفک

رو بلند کرد : شسرباالخره   
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"  ، لطفادالر میشه آقای گری 43"   

پرسید : همین؟؟؟ همش   

 " کیسه الزم دارین؟ " 

بود. اش شده  شخصیت فروشندهوارد که کارت اعتباری امکسم رو بهش میدادم زمانی   

 " لطفا آناستازیا " 

روی زبونم میچرخه. ... یه اسم زیبا برای یک دختر زیبا.... سمش.ا  

برم. باید  همینه.وسایلم رو داخل کیسه گذاشت. یعا سر  

 " اگر خواستیم عکس بگیرین بهم زنگ میزنی؟ " 

  .مثبت تکون دادزمانی که کارتم رو بهم پس میداد رو رش س

" شاید  ،" خوبه . پس تا فردا   

   بهش بفهمونم که من مشتاقم.همینطوری بزارم برم. باید نمیتونم 

خوشحالم از اینکه تو به جای خانم کاوانا به مصاحبه اومدی "  استازیا ؟ن"اوه آ  

چهره ی میخکوب شده اش لذت بردم ، کیسه رو بروی شونه ام انداختم و خرامان از مغازه بیرون از 

وباره.د ....بر لعنتی.ص ....باید صبر کنم.اال ح بر خالف میلم ، اونو میخوام.ره آ زدم.  

 

د...ر...این داستان ادامه دا  

 

گری ، داستان از زبان کریستین گریتاب ک  

اِل جیمز  ی: اینویسنده   

: سوزان.رمترجم   
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