
 

 

 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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: بیوگرافی نویسنده  

 

معروفِ«ِایِا لِجیمز»کهِبیشترِباِتخلصِ(۱۹۶۳ِمارس۷ِِریکاِمیچلِ)متولدِا ِ

ایهِسهِگانهِیِرمانتیکِوِشهوانیِپنجاهِسِهای،ِنویسندهِبریتانیاییِرماناست

جلدِ)ِوِدارکرِخاکستری،ِپنجاهِسایهِتاریکترِوِپنجاهِسایهِآزادیِوِنیزِکتابِگری

ازِزبانِکریستینِگری(ِمیِباشد.اینِسهِرمانِرویِهمِدرِامریکاِِوِجلدِدومِیک

میلیونِنسخهِفروش70ِِازِمیلیونِنسخهِوِدرِسراسرِجهانِبیش35ِِبیشِازِ

مجله2012ِِداشتوِدرِبریتانیاِرکوردِسریعِترینِفروشِکتابِکاغذیِراِزد.درِسالِ

قرارِداد.ِاینِرمانِهاِبهِفیلمِ«فردِباِنفوذِدنیا100ِ»تایم،نامِجیمزِراِدرِلیستِ

 تبدیلِشدهِاندِ.

 

 

  

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

*شده است هترجماین رمان توسط سوزان.ر ی هاجلد  تمامی*  
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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

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

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

  

 بی دی اس ام چیست؟

 & 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

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

.سازی است گسترده باشدند نیم ساعت آمادهدست تا یک سیستم پیچیده که نیازم  

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

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

.شودتر مییل خصوصیدیسیپلین، وارد مسا  

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

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

ی  سادیسمقع یک طرف با رفتار رابطه سادومازوخیسمی که آزار دادن و آزار دیدن در آن مرکزیت دارد. در وا -

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

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

شوند ممکن است از سوی جامعه و حتی برخی انجام می BDSMهایی که تحت عنوان ری از فعالیتکند، بسیاتعیین می

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

زی زیادی هم به آن می پردازند. همچنین ها و جوامع مجاهای زیادی وجود دارند، سایتها و انجمنکنند، گروهمشارکت می

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

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

  

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

ی دی اند، در بین کسانی که به بزایی را در کودکی خود تجربه کردهدرصد افرادی که حوادث و رویدادهای آسیب

های اجتماعی نداردی با سایر گروهتمایل دارند تفاوت (BDSM) اس ام ای از روان شناسان عقیده البته هنوز عده .

زندگی  های بعدیتواند تاثیری عمیق روی شخصیت جنسی فرد در دورهدارند که تجاربی در اوایل رشد جنسی می

د که انکردهگیرد. بعضی افراد گزارش درهرحال امیال سادومازوخیستی ظاهرا در سنین مختلف شکل می .بگذارد

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

که اکثر زنان سالگی به این موضوع عالقه پیدا کردند درحالی۱۵درصد( قبل از ۵۳های مرد )سادومازوخیست

لوم است. کردند ولی شیوع سادومازوخیست دربین جنسیت نامع درصد( بعد از این سن چنین احساساتی پیدا۷۸)

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

های سادیستی بین مردان و زنان برابر است.فانتزی  

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

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

اد با شود. ممکن است این افربودن تحت تسلط یک شخص قوی احتماال باعث ایجاد احساس امنیت و حفاظت می

ن قدرت و ر، به رضایت برسند و از طرف دیگر، یک سادیست به خاطر داشتکسب تایید و موافقیت شخص دیگ

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

وزف ر جکند و یا از ابتدا چگونه این ارتباط به وجود می آید؛ دکتهای احساسی را به لذت جنسی متصل میتجریه

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

ر زندگی یک مشکل روانی نیست مگر اینکه یکی از طرفین ناراضی بوده و دچار سختی شود و یا باعث خللی د

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

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

ین تمایل ژنتیکی و ارثی،رشد تربیت کودکی،محیط اجتماعی، تحصیالت و کسب اطالعات جدید همگی تا حدی در ایجاد ا

یز به ایی ریشه ان دانست اما سهم دقیق هر یک در ایجاد تمایل به بی دی اس ام نموثر هستد و نمیتوان هیچ کدام را به تنه

 30-15ین طور کامل روشن نیست. تحقیقات جدید که در موسسات تحقیقات روانشناسی انجام شده است تخمین میزند که ب

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

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

5 | P a g e  
 

 

 !توجه

لینک سابق کانال تلگرام مترجم، دزدیده شده و تنها 

 لینک اصلی و حقیقی مترجم:

@suzan_translator_fifty 

 میباشد!

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

 

و اون مرد برگشته.  مامان خوابیده یا دوباره مریضه .  من قایم شدم و زیر میز کوچیک اشپزخونه ت

بناک افتاده  خودم گوله شدم. از بین انگشتام میتونم مامان رو ببینم. یه دستش روی قالیچه سبز رنگ چس

ا باالی سرش ایستاده و داد میزنه. ب، و اون مرد با اون بوت های بزرگ که سگک های براقی داشت 

:کمربند مامان رو میزد  

!شو!!! بلند شو!! تو یه هرزه حروم زاده ایبلند   "  

...تو یه هرزه حروم زاده ای  

...تو یه هرزه حروم زاده ای   

...تو یه هرزه حروم زاده ای   

...!"تو یه هرزه حروم زاده ای   

.صدای هق هق مامان بلند شد   

!!بس کن، خواهش میکنم! بس کن   

بسته  ومامان جیغ نمیزد. مامان تو خودش گوله شده بود. انگشتام رو روی گوشام گذاشته بودم . چشمام ر

شپزخونه بودم . سر و صدا خوابید. اون مرد چرخید و تونستم بوت هاشو ببینم که با قدم های محکم وارد ا

دی میداد، بوی شد. هنوز کمربند دستش بود. سعی میکرد منو پیدا کنه.خم شد و بعد نیشش باز شد. بوی گن

...سیگار و مشروب  

"اینجایی، کثافت کوچولو" تو   
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محکم  ناامیدانه و سردی از خواب بیدار شد. خدایا!!!  تموم بدنش غرق عرق بود و قلبشبا صدای شیون  

.میزد   

  اون چه خواب مزخرفی بود؟؟

:سر جاش صاف نشست  و با دستاش سرش رو گرفت  

...من بود لعنتی!! کابوس ها برگشتن!!! اون صدای شیون     

کنه و شامه اش رو از بوی ویسکی  یه نفس اروم و عمیق گرفت و سعی کرد که ذهنش رو منحرف

ل، پاک کنه .ارزون قیمت  بوربون و سیگار گندیده ی َکم   
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«فصل اول»  

 

مان . زخوشایندپرت کنه  سروز روز اول کاریمه. یه عامل حواسه روز بدون کریستین زنده موندم و ام

 سرعت میگذشت. اقای جکبا چهره های مختلف و کارهای زیاد و اقای جک هاید به  رتوسط دیدا

لبخند زد و چشماش چشمک زدن: دادمیهاید... وقتی که به میزم لم   

. فک میکنم که تیم عالی بشیم"اناکارت عالیه "  

کردم: بزنم.زمزمه گونه ایی تظاهر یکجورایی سعی کردم که لبهام رو به سمت باال بکشونم و لبخند  

شما نیست"" من کارم تموم شده ، البته اگر مشکلی برای   

. فردا میبینمت"هست 5:30" البته، ساعت   

 " شب بخیر جک"

 " شب بخیر انا"

یه نفس ،  سمت در راه افتادم. بیرون در هوای عصرانه سیاتلبه کیفم رو برداشتم. ژاکتم رو پوشیدم و 

اومده وجود  شنبه به عمیق گرفتم. فضای خالی شده در درون سینه ام رو پر نکرد. . فضایی که از صبح  

تگاه انداخت. به سمت ایس که منو یاد چیزی که از دست دادم می ایجاد کرده بودبود و یه گودال دردناکی 

دیمیم عزیزم، ماشین ق یاتوبوس با سری اویخته و خیره شده به پاهام و در اندیشه عدم وجود ماشین واندا

... راه افتادم. آاودیماشین یا   

ن خوب نه! به اون مرد فک نکن. معلومه میتونم یه ماشین بخرم. یه ماشیاون افکار رو سریعا بستم!  در  

ه. زیادی بخشنده بوده باشاون مشکوک بودم که نم د مقدار پرداخت هزینه برای ماشیو جدید. در مور

که  ولی بهش محل ندادم و سعی کردم ذهنم رو تا جایی ،مزه تلخ و تندی رو تو دهنم ایجاد کرد ،فکرش

ردن و کامال خالی نگه دارم. نمیتونم بهش فک کنم. نمی خوام دوباره شروع به گریه ک میتونم کرخت

وسط خیابون! اونمکنم...نه بیرون   
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وکتل در حال نوشیدن ک ،اپارتمان خالیه. دلم برای کیت تنگ شده. میتونم اونو توی ساحل باربادوس

رو  هخون فضای خالی و تهی، تلوزیون صاف و تخت رو روشن کردم برای همین صدایی  تصور کنم.

وش ولی نه بهش گ .تو خونه ایجاد کرد، پر کرد و یه عامل شبیه ساز از وجود یه شخص و همراه دیگه 

یره به دیوار اجری روبروم خ ،میدادم و نه نگاش میکردم. نشستم و خیره و مات بدون دیدن چیز خاصی

نم؟تحمل ک ورمیکرد. چند وقت باید این حال س نموندم. مغز کزختم هیچ چیزی رو به غیر از درد احسا  

ه؟ دکمه زنگ در زده شد و منو از حالت غم و اندوهم بیرون کشید. ضربان قلبم تند شد. کی میتونه باش

 ایفون رو زدم و یه صدای بی حوصله و بی روح جواب داد:

 " بسته دارید خانم استیل"

دا ها پایین رفتم و یه مرد جوون که با سر ص حس نا امیدی به درونم رسوخ  کرد .بی عالقه از پله

 دیدم. برای ،ادامس میجویید و یه جعبه بزرگ مقوایی نازک دستش بود و به در ورودی لم داده بود

ی به طرز دریافت جعبه امضا دادم و جعبه رو گرفتم و دوباره از پله ها باال رفتم. جعبه بسیار بزرگ ول

:به همراه یه کارت قرار داشتن ،گل رز سفید شاخه بلندتا  24عجیبی سبک بود. داخل جعبه   

 

 برای روز اول کاریت تبریک میگم.

 امیدوارم خوب پیش رفته باشه.

 و برای گالیدر ممنونم. خیلی خوش سلیقگی بود.

کارم داره. یه جایگاه ویژه بر روی میز    

 کریستین

 

و برام بدون شک منشیش این گ تر شد.قفسه سینه ام بزر درون   ءبه نوشته تایپ شده خیره شدم. خال

زها رو چک د. ر  فرستاده. کریستین احتماال خیلی تو فرستادن این دخالت نداشته. فکرش خیلی دردناک بو
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م. از روی کردم. زیبا بودن و نتونستم که خودم رو از درون راضی کنم تا توی سطل اشغال پرتشون کن

گلدونی پیدا کنم. حس وظیفه شناسی به اشپزخونه رفتم تا یه جا  

قع و همینطور الگو ثابت ادامه داشت: بیدار شدن، سر کار رفتن، گریه کردن، خوابیدن... خب در وا

نش، نگاه سوزا هسعی برای خوابیدن. حتی تو رویاهام هم نمیتونم از دستش فرار کنم. چشمای خاکستری

حمل یقی... کلی موسیقی. نمیتونم تمنو گیر می انداخت. و موس ،ماتش و موهای جال داده شده و براقش

گ جرینگ ازش اجتناب کنم. حتی صدای جرینمواظب بودم که به هر قیمتی  کنم که هیچ موزیکی بشنوم.

 تبلیغات هم باعث میشد که به خودم بلرزم. 

ره ی. نه من هیچ کسی رو نمیخوام. من تبدیل به یه جزیبا هیچ کس صحبت نکردم. حتی مامان یا ر  

رشد نمیکنه و کل  درونشی که هیچ چیزی یم. یه سرزمین غارت شده و جنگ زده . جامتروکه شد

 محوطه و فضاش متروکه ست. اره، این منم. میتونم خودم رو با کار کردن فعال نگه دارم ولی فقط

کسته ای شین میشکنم و من دیگه هیچ چیزی برهمینه. اگر با مامان صحبت کنم میدونم که بیشتر از ا

رم. شدن ندا  

 وعده غذایی کاملی نخوردم. یه کاسه ماست االن خوردم ،هارشنبه ظهرچغذا خوردن برام سخت شده. از 

 مثل ،جاز خوراکی مصنوعیمعد خوردم. توسط اختراعات و مواد و این اولین چیزیه که از جمعه به ب

مضطربم  ولی در عین حالتا االن زنده موندم. کافئین منو سر پا نگه داشته  ،کافه الته و نوشابه رژیمی

 هم کرده. 

جک همش دور و برم میپلکه و ازارم میده. ازم سواالت شخصی میپرسه . چی میخواد؟ من ادم مودبی 

 هستم ولی میخوام که اونو تو فاصله با خودم نگه دارم. 

حال ادرس ها گشتم و خوش بالو برگه های مختلف کردم و به دن نشستم و شروع به مرتب کردن نامه ها

ریع . صدای اومدن یه ایمیل جدید برام اومد . سمست سرگرم میشبودم که توسط این کارهای ناچیز و پَ 

 نگاه کردم تا ببینم کیه.

اینجا نه! نه سر کار! گندش بزنن! یه ایمیل از کریستین! اوه نه...  

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

11 | P a g e  
 

______________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: فردا

05:14    2011،ژوئن،8تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 اناستازیا عزیز

معذرت میخوام. امیدوارم که حالت خوب باشه.  ،بابت این مزاحمت در زمان کارت  

 گل هام به دستت رسید؟

ن دوستت هست. مطمئنم که تو تا االن زمانی برای خریدن ماشی خاطرم بود که فردا نمایشگاه عکس  

البته اگر مایل هستی. ،شحال میشم که تو رو ببرمنداشتی و راه هم خیلی طوالنیه. خیلی خو  

 بهم خبر بده.

______________ 

 

 دم. وارداشکام تو چشمام شناور بودن. سریعا میزم رو ترک کردم و به سمت سرویس بهداشتی فرار کر

 ه بودمگندش بزنن! کامال فراموشش کرده بودم و بهش قول داد وزه...خیکی از اتاقک ها شدم. نمایشگاه 

را چگذاشتم.  م؟ دستم رو روی پیشونیمکریستین درست میگه. چطوری میخوام اونجا بر که میرم. لعنتی...

رت چرا هیچ کسی بهم تا االن زنگ نزده؟؟ من چقدر حواس پ. خوزه بهم زنگ نزده؟؟ بیا بهش فک کن..

 بودم و متوجه نشدم که گوشیم تمام مدت سایلنت بوده.
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 ...بلک بری دایورت شده است . گندش بزننگوشی روی  ،هنوز گوشیم لعنتی! من چقدر احمقم! من

رش کریستین تمام مدت تماس های منو دریافت میکرده یا شایدم بلک بری رو کال دور انداخته و از ش

 راحت شده. چطوری ادرس ایمیلم رو پیدا کرده؟

بینمش؟ میتونم دوباره ب! نهمیل که براش مشکلی ایجاد نمیکاون سایز شماره کفش منو میدونه ادرس ای

ر درونم میتونم تحمل کنم؟ میخوام که اصال ببینمش؟ چشمام رو بستم و در حالی که حس غم و اشتیاق د

..کشید سرم رو به عقب فرستادم. معلومه که میخوام .میتیر   

دن درد تو نه نمیتونم با کسی که با ایجاد کر نه، نه، شده... ض، شاید بتونم بهش بگم که نظرم عوشاید

فرسا به  طاقت بمونم. کسی که نمیتونه عاشق من باشه. خاطرات، شکنجه وار و ،فرد مقابلش لذت میبره

، و گالیدر سواری، دست تو دست بودن، بوسیدن، وان حموم، مالیمتش، شوخی هاش.  ذهنم رسوخ کردن

روزه که این درد و عذاب  5 ...روزه 5دلم براش تنگ شده.  ه  خیره تاریک ، نافذ و سکسیش...اون نگا

 رو تحمل میکنم. مثل یه درد ابدی و جاودانه میمونه.

گ شده. واقعا دلم براش تن خودم رو یکپارچه نگه داشتم. دلم براش تنگ خودم رو محکم بغل کردم.

من عاشقشم. سادهست. شده...  

یتونست یکنم که اون متو خواب و شب ها گریه میکنم و ارزو میکنم که کاشکی ترکش نمیکردم . ارزو م

رسا چقدر قراره این احساسات مهیب و طاقت ف بودیم. یه فرد دیگه ای باشه. ارزو میکنم که با هم می

!من تو یه برزخم ادامه پیدا کنه؟؟  

 ه حس عمیق  اناستازیا استیل، تو االن سر کاری! باید قوی باشم ولی میخوام که به نمایشگاه خوزه برم و ی

میخواست که کریستین رو ببینه. نفس عمیق گرفتم.، در درونم ازار طلبانه ای   

 به میزم برگشتم.

________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع:فردا
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14:25    2011،ژوئن،8تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

 سالم کریستین

 بابت گلها ممنونم ، زیبا بودن.

 بله، ممنون میشم که دنبالم بیای.

 متشکر

______________  

 

همین  و متوجه شدم که بله هنوز تو حالت دایورت هست. جک توی جلسه بود برای مگوشیم رو چک کرد

 سریع به خوزه زنگ زدم. 

 " سالم خوزه، انام"

 " سالم غریبه 1"

برسونه. ن کردگریه ی لحن صداش خیلی گرم و پذیرا بود و به اندازه کافی قوی بود که باز منو به لبه   

چه ساعتی باید فردا برای نمایشگاه بیام؟" نم زیاد صحبت کنم." نمیتو  

 " هنوز تصمیم داری که بیای؟"

 صداش هیجان زده بود.

 

 " اره معلومه"

                                                             
 همون معنی پارسال دوست امسال اشنا رو میده.1
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اونم تصور کنم. اولین لبخند خالص رو تو این چند روز زدم و میتونستم نیش باز    

 "7:30"  

 " باشه پس میبینمت . خداحافظ خوزه"

 " خداحافظ انا"

_________________  

از طرف: کریستین گری   

 موضوع:فردا

14:23   2011،ژوئن،8تاریخ:  

 به: اناستازیا استیل

 

 اناستازیا عزیز

 کی بیام دنبالت؟

_____________ 

  

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: فردا

14:32   2011،ژوئن،8تاریخ:  

 به: کریستین گری
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. چه زمانی رو پیشنهاد میدی؟شروع  میشه 7:30نمایشگاه خوزه از ساعت   

______________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: فردا

14:34  2011، ژوئن،8تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 اناستازیا عزیز

میام دنبالت. 5:45فاصله پورتلند کمی زیاده. ساعت   

 مشتاقانه منتظر دیدنت هستم.

_______________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

وضوع: فردام  

14:38   2011، ژوئن،8تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

 پس میبینمت.
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_______________ 

 

اال کشید قراره کریستین رو ببینم و برای اولین بار تو این چند روز روحم کمی خودشو ب..اوه خدای من.

چطور بوده؟حالش و به خودم اجازه دادم تا فک کنم که اون این چند وقته   

 ،از هر جایی که میان ،گ شده؟ احتماال نه مثل جوری که من هستم. یه فرمان بردار جدیددلش برام تن

نگاه  ماز نامه های روبروپیدا کرده ؟ فکرش دردناک بود برای همین سریع نادیده اش گرفتم. به کوهی 

سرم  و ازکردم . باید برای جک مرتبشون کنم. با درگیر کردن خودم با اونا میتونم فکر کریستین ر

 دوباره بیرون کنم. 

ون گریه شب تو تخت به خودم دائم پیچیدم و غلت زدم و سعی میکردم که بخوابم. این دفعه اولیه که بد

صور کردن میخوام بخوابم. تو ذهنم چهره کریستین رو اخرین باری که دیدمش و بعد ترکش کردم ت

که در ، که اون نمیخواست که من برم  در عذاب و ناراحتش یادم اومد. یادم اومد ی کردم. اون چهره

 رنجی رسیده؟ ما هرض قتی که همه چیز به چنین وضعیت بغعجیب بود. چرا باید بمونم و واقع

 چی؟از من از تنبیه شدن و ترس اون از...کدوممون توسط مسائل خودمون احاطه شده بودیم ... ترس 

 عشق؟؟

دوست ق یرسا پر شدم. اون فک میکنه که الغم طاقت فبه پهلو چرخیدم. بالشتم رو بغل کردم و توسط یه 

یش ، داشته شدن نیست. چرا این احساس رو میکنه؟ این بخاطر اون مشکالت اوایل زندگیشه؟ مادر اصل

 ه خواب  اون فاحشه هروئینی؟ افکارم منو تا نزدیکی های صبح بیدار نگه داشتن و باالخره به سختی ب

 تحلیل برنده ای فرو رفتم. 

اس میگذشت و جک به طرز غیر معمولی زیادی توجه نشون میداد. شک کردم که شاید به خاطر لب روز

هش فک ولی خیلی ب ،گوجه ای رنگ کیت و کفشای پاشنه بلند مشکی که از کمد لباساش دزدیدم باشه

ود و ده بد تر شاتو تنم از سحلش میکنم. لبا، نکردم. این قضیه رو با اولین چک حقوقی و خرید رفتن 

 تظاهر میکردم که متوجه این موضوع نشدم. 

 گه دارم. قرارهشد. کتم و کیفم رو برداشتم و سعی میکردم اعصابم رو اروم ن 5:30باالخره ساعت 

:ببینمش! جک پرسید  
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 "امشب قرار داری؟"

 از کنار میزم قدم زنان رد شد.

نه واقعا" .." اره، نه .  

:ه بودباال انداخت . توجهش جلب شدابروش رو   

 " دوست پسر؟"

 قرمز شدم:

"سابق" نه، یه دوست. دوست پسر   

ا. باید جشن درخشانی داشتی ان هکاری ی بریم با هم نوشیدنی بخوریم. اولین هفته ،" فردا اگر دوست داری

 بگیریم"

تاشو لبخند زد و یه احساسات ناشناخته ای به سرعت از چهره اش گذشت و باعث شد مضطرب بشم. دس

. با رئیس باش فرستاد و قدم زنان به سمت خروجی حرکت کرد. به این تغییر رفتارش اخم کردمتوی جی

 برم نوشیدنی بخورم؟؟ایده خوبیه؟؟

سریع  دارم. چطور میخوام انجامش بدم؟گری پیش رو سرم رو تکون دادم . من االن یه قرار با کریستین 

گاه یه ن ،روی دیوار بزرگ   ی ام بدم. تو اینهرو انج یاخر ی رفتم تا اماده گی های دقیقهبه دستشوی

ه دور یه حلقه سیاه ب و همیشه صورتم رنگ پریده ست لسخت و دقیق به صورتم انداختم. مث ،طوالنی

 چشمای بیش از حد بزرگم ایجاد شده و بد قیافه و الغر و شبح زده دیده میشم.

و و گونه هام رچشم استفاده کردم  خدایا، کاشکی بلد بودم که چطوری ارایش کنم.کمی ریمل و خط

رانه ای می رنگ روی صورتم بیاد . موهام رو مرتب کردم تا به صورت زیبا و ماهویشگون گرفتم تا ک

 به دورم ریخته بشن. نفس عمیق گرفتم. این کاریه که باید انجام بشه. 

دست تکون  ،پذیرش بودلر که پشت میز مضطرب از راهرو گذشتم و یه لبخند روی لبم گذاشتم و برای ک  

 م،ی میرفتجوروقتی که به سمت در خ دادم. فک میکنم که منو اون میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم.
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از نگه جک در حال صحبت با الیزابت بود. لبخند بزرگی زد و سریع به سمت در رفت و در رو برام ب

 داشت. زمزمه کرد:

 " بفرمایید انا"

 لبخند شرمنده ای زدم:

ممنونم" "  

ک که تا قب ماشین رو برام باز کرد. مردد به جعیلور رو منتظر ایستاده دیدم. در پیاده رو ت توبیرون 

م و ی با ترس نگاه میکرد. چرخیدبیرون به همراهم اومده بود نگاهی انداختم. به ماشین آاودی اس یو و

 وات،ش رو پوشیده، بدون کرکت شلوار طوسی کریستین گری... ار ماشین شدم و اون اونجاست...وس

نشسته. چشماش سوزاننده بودن.، که یقه اش رو باز گذاشته ، همراه با پیراهن سفید   

ه نه! در به غیر از اینکه با اخم و اوقات تلخی منو نگاه میکرد. او ،دهنم خشک شد. فوق العاده دیده میشد

بست بهم توپید: حالی که تیلور در ماشین رو می  

که غذا خوردی کی بوده؟"" دفعه اخری   

 گندش بزنن...

 " سالم کریستین، اره منم از دیدنت خوشحال شدم"

جوابم رو بده" " االن شیرین زبونیت رو نمیخوام.  

 چشماش میدرخشیدن. گندش بزنن...

اوه و یه موز" ظهر ماست خوردم. م...وو"او  

 به تندی گفت:

ه؟"" دفعه اخری که یه غذای درست حسابی خوردی کی بود  
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تکون  و وارد ترافیک خیابون شد. به جک نگاه کردم که برام دست تیلور سوار ماشین شد و راه افتاد

. کریستین دست تکون دادم براش منم نمیدونم... میداد با اینکه شیشه دودی بود و نمیتونست منو ببینه.

 دوباره توپید:

 " اون کیه؟"

 " رئیسم"

کردم. لباش به یه خط صاف تبدیل شده بودن. به مرد زیبای کنارم زیر چشمی نگاه   

 " خب؟ اخرین وعده غذایی؟"

 زمزمه کردم:

 " کریستین این واقعا به تو هیچ ربطی نداره"

 به طرز فوق العاده ای احساس شجاعت میکردم. 

هر کاری که تو انجام میدی به من مربوطه . بهم بگو""  

کرد و برای  لیظی رفتم. کریستین چشماش رو باریکنه نیست! با کالفگی ناله کردم و بهش چشم غره غ

 هجوم میا اولین بار بعد از مدت ها میخواستم که بخندم. خیلی سعی کردم تا خنده ریزم رو که به صورتم

ارم نرم تر ورد سرکوب کنم. چهره کریستین هم وقتی که من داشتم تالش میکردم تا خودم رو خنثی نگه د

یبا و تراش خورده اش رو بوسید. دوباره نرم تر پرسید:لبای ز ،شد و ردی از لبخند  

 " خب؟"

 زمزمه کردم:

 " پاستا ا  ال وانگول. جمعه گذشته1 " 

 با غضب چشماش رو بست و حس تاسف از صورتش گذشت. گفت:

 " که اینطور"

                                                             
 همون غذایی که با کریستین قبل از ترک کردنش ظهر خوردن)جلد یک( 1
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 صداش خیلی خنثی بود. غرولند کنان ادامه داد:

پوند وزن کم کردی. خواهش میکنم غذا بخور  5" جوری دیده میشی که بعد از اخرین بار حداقل 

 اناستازیا"

ه سمتم به انگشتای در هم پیچیده ام خیره بودم. چرا بهم احساس یه بچه خطا کار رو میده؟؟ جابجا شد و ب

 چرخید و با صدای نرمی گفت:

    " حالت چطوره؟"

:مدهنم رو قورت داد بنَدم! اواقعا گَ  خب ...  

غ گفتم"ر بگم خوب بودم دروگ" ا  

 تیز نفس گرفت و زمزمه کرد:

 " منم"

 دستشو جلو اورد و دستم رو گرفت و ادامه داد:

"بود "دلم برات تنگ شده  

..اوه نه... پوست در مقابل پوست.  

 " کریستین من..."

 " انا خوهش میکنم. ما باید با هم حرف بزنیم"

نه!! زمزمه کردم: ،االن گریه میکنم  

من خیلی گریه کردم" یکنم...خواهش م " کریستین من...  

 سعی کردم جلوی احساستم رو بگیرم.

 "اوه عزیزم، نه"
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رو توی  دستم رو کشید و قبل از اینکه بفهمم منو تو بغلش انداخت. دستاش دورم حلقه شدن و بینیش

 موهام فرستاد. نفس گرفت:

 " دلم خیلی برات تنگ شده بود اناستازیا"

قه شده و فاصله ای بین خودمون ایجاد کنم ولی دستاش کامال دورم حلسعی کردم که از اغوشش در بیام 

 بودن و منو به قفسه سینه اش فشار میدادن.اب شدم... اوه اینجا جایی هست که میخوام باشم. 

رم هم موهام رو میبوسید.اینجا خونه ست. بوی پارچه کتان، نرو بهش تکیه دادم و اونم پشت سر سرم

ازه دادم میداد. برای لحظاتی به خودم اج ،بدن و بوی مورد عالقه ام ...کریستین روکننده پارچه و شامپو 

یلور روح ویران شده ام رو تسلی داد.  چند دقیقه بعد ت فکر این و چیز خوب میشه تا خیال کنم که همه

 ماشین رو کنار پیاده رو پارک کرد ولی هنوز داخل شهر بودیم.

 " بیا"

ا کرد :کریستین منو از بغلش جد  

 " رسیدیم"

 چی؟ 

 " سکوی فرود هیلیکوپتر. باالی این ساختمونه"

گو. تیلور در سرش رو بلند کرد  و به باالی ساختمون برای توضیح بیشتر اشاره کرد. البته. چارلی تان

ت کنم . ماشین رو باز کرد و منم پیاده شدم. بهم یه لبخند گرم و مهربانانه ای زد و باعث شد احساس امنی

گفتم: منم بهش لبخند زدم.  

 " باید دستمال جیبیت رو بهت پس بدم"

 " نگهش دارید خانم استیل. با بهترین ارزوهای من"

یلور تاه کرد و گرفت. به تیلور گیج نگ قرمز شدم وقتی که کریستین هم ماشین رو دور زد و بعد دستم رو

بهش گفت: هم خنثی و خونسرد بهش خیره شد. هیچی بروز نمیداد. کریستین  

؟"9"   
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 " بله اقا"

برد و وارد یه راهرو بزرگ و پر زرق و  کون داد و چرخید و منو به سمت درکریستین سرش رو ت

تم رو برق شدیم. از اینکه باهاش دست تو دست بودم و انگشتای ماهرش از بین انگشتام رد شده و دس

گرفته بودن، احساس شادی داشتم. اون احساس فشار اشنا رو حس میکردم...من مثل ایکاروس1 به سمت 

ه میشم. خورشید کشیده میشم. من همین االن هم سوختم ولی هنوز زنده ام و بازم اینجام و به طرفش کشید  

ون به اسانسور رسیدیم و اون دکمه اسانسور رو زد. بهش زیر چشمی نگاه کردم و اون روی صورتش ا

ایت . تا درا باز شدن دستم رو رها کرد و منو به داخل هدلبخند مبهم و مرموز نصفه نیمه ای دیده میشد 

 کرد.

 درا بسته شدن و ریسک کردم و دوباره زیر چشمی نگاش کردم. اونم به من خیره شده بود. چشمای

ابل لمس بود. . اون الکتریسیته کامال قه بودخاکستریش زنده شده بودن و دوباره اون فضا بینمون ایجاد شد

بینمون نبض میزد و ما رو به سمت همدیگه میکشوند. مش.حتی میتونستم بچش  

"اوه خدای من ..."  

ود. گفت:بینمون به وجود اومده ب ی کشنده ،گرمایی از این میل شدید و جاذبه نفس نفس میزدم وقتی که   

منم احساسش میکنم""  

رو  دستم .به کشاله رون هام سقوط کرد بودن . حس خواستن شدید و سختچشماش سخت و ابری شده 

نی در یریو به ش وم عضالتم سختگرفت و انگشتام رو با شصت دستش شروع به نوازش کرد و تم

گندش بزنن چطور میتونه هنوز این کار رو با من بکنه؟؟ زمزمه کرد: اعماق وجودم منقبض شدن.  

میکنم لباتو گاز نگیر اناستازیا" خواهش"  

ه تو اسانسور. چطور میتونم ک ،امش.همینجا. همین االنمن میخو بهش نگاه کردم و لبام رو رها کردم.

 نخوام؟ زمزمه کرد:

 "میدونی که باهام چی کار میکنه"

                                                             
 در جلد یک توضیحات دادم. الهه ای یونانی که به سمت خورشید پرواز کرد و بالهاش سوخت و سقوط کرد 1
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روز اخم و ترشرویی ذوق کرد.درا یکدفعه  ۵ضمیر درونم بعد از  میدم. شقرار اوه هنوز من تحت تاثیر

ا وجود اومدم و ب باد می باز شدن و صحبتمون رو قطع کردن و ما به سقف ساختمون رسیده بودیم.خیلی

ه سمت چارلی بازم سردم شد. کریستین دستشو دورم انداخت و منو به بغلش کشید و سریعا ب ،کت مشکیم

ه میاومد به به خاطر بادی ک ،وپتر، رفتیم. تیغه ملخی هلیکپارک بودتانگو که وسط جایگاه هلیکوپتر 

 ارومی میچرخید.

 "اماده حرکته اقا. اون دختر1 تماما مال شماست."

"تموم چک ها انجام شده؟"  

اقا" بله"  

"میای دنبالش؟ ۸:۳۰ساعت "  

 "بله اقا"

جلو ساختمون منتظرت هست" ،ور بیرونتیل"  

"م.وپرواز خوبی به پورتلند داشته باشید. خان  .ممنونم اقای گری"  

سمت در  و تکون داد و خم شد و منو بهربرام سر تکون داد . کریستین بدون رها کردن من سرش 

 هلیکوپتر برد. 

هم اون نگاه کرد.به های کمربند رو کامال سفت وقتی که داخل رفتیم منو محکم با کمربند ها بست و تسم

 اشنا و اون لبخند مرموزش رو زد. زمزمه کرد:

"زن.باید بگم که واقعا دوست دارم که تو رو ببندم. به هیچی دست ن این تو رو سر جات نگه میداره."  

ن کشید.منم شدم. انگشت اشاره اش رو روی گونه ام قبل از اینکه هدفون رو بهم بده به سمت پایی ییالبالو

 ستهدر ضمن اونقدر محکم ب بهش اخم کردم. دوست دارم که تو رو لمس کنم ولی تو به من اجازه نمیدی.

  شدم که عمال نمیتونم تکون بخورم!

                                                             
 چارلی تانگو رو با ضمیر موئنث خطاب میکنن برای همین دختر نوشتم 1
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ز چک های قبل ا عد شروع به انجام تموم کارها و، بسر جاش نشست و کمربند های خودش رو هم بست

دکمه رو زد  پرواز کرد. اون واقعا خیلی با کفایته. خیلی دلفریبه. هدفونش رو روی گوشاش گذاشت و یه

رد:و ملخ هلیکوپتر با سرعت شروع به چرخش کرد و باعث شد که کر بشم. چرخید و بهم نگاه ک  

"اماده ای عزیزم؟"  

اکو میشد. صداش تو گوشی هدفون  

 " اره"

و ندیده بودم.ر. وااااو... خیلی وقته که این لبخند  لبخند دندون نما و تخس و پسرونه ای زد  

ی دی اماده پرواز به سمت پورتلند از طریق پ تانگو ا کو.از هتل  برج سی تک چارلی تانگو هستم." 

"لطفا اجازه رو صادر کنید تمام. اکس هستیم.  

رف برج مراقبت جواب داد و دستور العمل رو صادر کرد. یه صدای بی روح از ط  

"برج روجر . چارلی تانگو تنظیم شد . ارتباط تمام."   

 ل شدیم.سیات شب   اهرم هلیکوپتر رو گرفت و به ارومی بلند شدیم . وارد اسمون   دو تا دکمه رو زد و بعد

سیاتل و همینطور شکم من با دور شدنمون از سطح زمین ازمون دور شدن به پایین سقوط کردن1  و کلی 

. منظره برای دیده شدن به چشم اومد  

وبت غروبه"ما با هم طلوع رو دنبال کردیم اناستازیا. حاال ن"  

 معنیش چیه؟چطوریه که اون گشتم و کپ کرده بهش نگاه کردم. اینبر مد.صداش از داخل هدفون او

خند زدم. نتونستم جوابش رو ندم و خجالت زده لب میتونه گاهی اینقدر رمانتیک باشه ؟ لبخند زد و منم

 گفت:

کنه ولی بازم میشه کلی منظره دید"با اینکه افتاب داره غروب می "  

 از این دفعه اخری که با هم به سمت سیاتل پرواز کردیم تاریک بود ولی امشب منظره دیدنی بود . عمال

همینطور ارتفاع بیشتری میگرفتیم.از روی ساختمون های بلند رد میشدیمو  دنیا جدا بودیم.  

                                                             
 تشبیه، به خاطر ارتفاع گرفتن هلیکوپتر دلش ریخت پایین 1
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 " اسکاال اونجاست"

 به سمت یه ساختمون اشاره کرد:

 " اونجا هم شرکت بوئینگه و اونجا میتونی برج اسپیس نیدل1 رو ببینی." 

 سرم رو تکون دادم:

 "من تا حاال اونجا نرفتم"

 " میبرمت. میتونیم اونجا غذا بخوریم"

 چی؟؟؟

یم"در" کریستین ما با هم تموم ک  

" میدونم. ولی بازم من میتونم ببرمت اونجا و بهت غذا بدم."   

. گفتم: قرمز شدم م بحث بیشتری بکنیم سرم رو تکون دادم ویقبل از اینکه بخوای بهم با خیرگی نگاه کرد.  

 " اینجا خیلی قشنگه ممنونم"

" پر ابهت و گیراست نه؟"   

" .پر ابهت و گیراست چون تو میتونی انجامش بدی"   

"از استعداد های مختلفم.تو خانم استیل؟؟ ولی اره من مردی پر  چاپلوسی از طرف"   

" کامال خبر دارم اقای گری."   

شاید اونقدرا هم بد  روز کمی احساس راحتی کردم. ۵ید و بهم نیشخند زد و برای اولین بار در این چرخ

گفت: نباشه.  

" شغل جدید چطوره؟"   

" خوبه ممنون. جذابه."   

                                                             
 یه برج دیده بانی و معروف در سیاتل که منظره های مختلفی رو میشه از باالش دید 1
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"رئیست چطور ادمیه؟"   

" خوبه." اوه...   

د و پرسید:کریستین چرخید و بهم نگاه کر چطوری میتونم به کریستین بگم که جک منو معذب میکنه؟  

" چی شده؟"   

 " به غیر از بدیهیات1، هیچی. "

" بدیهیات؟"  

" اوه کریستین. تو گاهی واقعا خیلی میتونی خنگ باشی."  

" که از لحن حرف زدنت خوشم اومده باشه خانم استیل.خنگ؟؟من؟؟مطمئن نیستم "   

" خب خوشت نیاد."   

 لباش به لبخندی به دو طرف کشیده شد :

" دلم برای شیرین زبونیت تنگ شده بود."   

قط زبون و همه ی تو نه فکه من دلم برات تنگ شده بود...  نفسم بریده بریده شد و میخواستم فریاد بزنم

و به  چارلی تانگو بود یم و از شیشه تنگ ماهی شکلی که در واقع شیشه جلودهنت! ولی ساکت موند

خیره موندم. غروب در سمت راستمون بود و خورشید در افق در حال  ،سمت جنوب در حرکت بودیم

به  وس ام که خیلی نزدیکرخشان و به رنگ پرتقال... و من دوباره ایکارپایین اومدن بود. بزرگ و د

از میکنم.خورشید دارم پرو  

 

دغام که با همدیگه ا ،صورتی و زرد کبود ،غروب از سیاتل به دنبالمون بود و اسمون به رنگ شیری

ار تمیز و موجد با هم مخلوط شده بودن. ،شده بودن و به طوری که فقط مادر طبیعت میدونه که چطور

ایین میبرد کوپتر رو به پو برق زنان در حالی که کریستین هلی ه میشدن و چراغ های پورتلند چشمکدید

متر اجری قهوه ای جایی که ک دیده میشدن. بر روی یه ساختمون عجیب   ،و بر روی جایگاه قرارش میداد
                                                             
 منظورش مشکالت مشخصی که با هم داشتن 1
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ستین رو ریوریه که انگار کولی ج ،خدایا...عمال زمان زیادی نیست از سه هفته پیش ترک کردیم بودیم.

اعث کمه های مختلفی رو زد و بوش کرد و دیک عمری هست که میشناسم . موتور چارلی تانگو رو خام

کمی وم... هوو ملخ هلیکوپتر متوقف بشه و اخرش تنها چیزی که میشنیدم صدای نفاسای خودم باشه.شد 

منو یاد تجربه ام با توماس تالیس1 انداخت. قرمز شدم. نمیخوام االن به اون خاطره فک کنم. کریستین 

د تا منو هم باز کنه. با صدای ارومی پرسید:کمربند هاشو باز کرد و به سمت من اوم  

" سفر خوبی بود خانم استیل؟"   

 چشمای خاکستریش برق میزدن. مودبانه جواب دادم:

"بله ممنونم اقای گری ."   

" بیا بریم عکسای اون پسره رو ببینیم. ،خب پس"  

تری و با مرد مو خاکس دستشو برام دراز کرد و دستم رو گرفت و به بیرون از چارلی تانگو رفتیم. یه

شناختمش.  ،ریش به سمتمون قدم برداشت و لبخند بزرگی زد و من از دفعه قبلی که اینجا بودیم و دیدمش

 کریستین لبخند زد و دستم رو رها کرد تا با اون مرد دست بده :

"میاد سراغش. ۹یا  ۸جو. ازش نگه داری کن تا استفان بیاد . ساعت های "   

". خانوم.حتما اقای گری"   

 برام سر تکون داد.

"اسانسور خرابه  باید از پله ها پایین برین. ،اوه راستی ماشین پایین منتظرتون هست اقا."   

" ممنونم جو."   

:کریستین دستم رو گرفت و به سمت پله های اضطراری راه افتادیم. با نارضایتی زمزمه کرد  

"ت. فقط سه طبقه است.چه چیز خوبی برای تو با اون کفشای پاشنه بلند"   

 شوخی میکنی!

                                                             
 اخرین تجربه اش در اتاق قرمز که هدفون تو گوشش بود)جلد یک( 1
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"از کفشام خوشت نمیاد؟؟"   

" من خیلی دوستشون دارم اناستازیا."   

:، بعد گفتچشماش تیره شدن و فک کردم شاید چیز دیگه ای بگه ولی مکث کرد  

"نمیخوام بیوفتی و گردنتو بشکونی. میریم.پایین بیا. اروم "   

 

موم قدرت شفتگیم با تبرد تو ماشین نشستیم. آ سمت گالری میدر سکوت در حالی که راننده ما رو به 

ریستین ک ارامش قبل از طوفان بود. ،برگشته بود و متوجه شدم که لحظاتی که تو چارلی تانگو بودیم

رفته بود.خیلی  از بین، که داشتیم  تقریبا خوبی حتی نگران به نظر میرسید. حال  ساکت و تو فکر بود... 

رده و متفکر به نمیشد. کریستین با ظاهری افس و واستم بزنم ولی این راه خیلی کوتاه بودحرفا بود که میخ

 بیرون خیره بود. زمزمه کردم:

" خوزه فقط یه دوسته."   

حواسم  دهنش و لباشدهنش...  گارد گرفته و خنثی بهم نگاه کرد.اوه... برگشت و با چشمای تیره شده،

بجا سر جاش جا پوستم داغ شد. یعا اینو به خودم یاد اوری کردم.ممنوعه است! سر ...رو پرت میکنه و

:شد و اخم کرد  

" اون چشمای زیبا خیلی رو صورتت درشت دیده میشن اناستازیا. خواهش میکنم که بهم بگو که غذا 

 میخوری1."

 به صورت خودکار جواب دادم:

" بله کریستین غذا میخورم."   

" واقعا جدی ام."   

قیر رو توی صدام مخفی کنم:نتونستم لحن تح  

"  االن واقعا؟؟؟"   
                                                             
 منظورش اینه که خیلی الغر شده و چشماش زده بیرون 1
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طه. من نه این غل این مردی که باعث شد من چند روز سر به بیابون بزارم... ...حقیقتا این مرد گستاخه

فت:نرم گ نه اون این بال رو سرم اورده! سرگشته سرم رو تکون دادم. خودم این بال رو سر خودم اوردم.  

" و میخوام که سالم برگردی. میخوام که برگردی ناستازیا.نمیخوام باهات بجنگم ا"   

 چی؟!!! این چه معنی میده؟؟

 " ولی هیچ چیزی تغییر نکرده "

همون پنجاه سایه ای!تو هنوز  

"االن رسیدیم.  ،بیا تو راه برگشت در موردش صحبت کنیم"   

" چرا این کار رو میکنی؟؟"   

سورپرایز و شوکه شده گفت: بود. ،داشتم صدام بلند تر از حد معمول و چیزی که توقع  

" چی کار؟"   

"یه چیزی مثل اینو میگی و بعدش تموم میکنی حرفتو."   

من یه  میزنیم. بیا اول اینو انجام بدیم بعد حرف ما االن اینجاییم .جایی که تو میخواستی باشی. اناستازیا" 

" بگو مگو تو مالعام نمیخوام.ی صحنه ویژه   

حالی  لبامو به هم فشار دادم. در اینجا خیلی عمومیه. درست میگه. دور و برم نگاه کردم. قرمز شدم و به

بود با ترشرویی جواب دادم:شده که بهم خیره   

 " باشه "

 دستم رو گرفت و منو به سمت ساختمون هدایت کرد.

لوله  فید باسقف س کف چوبی تیره و و انبار شکل که دیوار های اجری ، یه ساختمون تازه ساز وارد

یدن و فی کنار دیوار های گالری میچرخ. افراد مختلا روح و مدرنیزه بودا بشدیم. فضکشی سفید ، 

دم برای لحظه ای مشکالتم اب شدن و متوجه ش مشروب میخوردن و کارهای خوزه رو تحسین میکردن.

 ه بود و موهاییه زن جوون که لباس مشکی پوشید که خوزه به ارزوش رسیده. کارت درسته خوزه!!
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 به گوشش و دو تا گوشواره حلقه ای بزرگ قهوه ای بسیارکوتاهی داشت و یه رژ لب قرمز روشن

امد گفت: ، به ما خوشانداخته بود   

" خوش امدیدبه نمایشگاه خوزه رودریگرز  ،شبتون بخیر"   

قرمز شد.  لک زد وبه سمت من چرخید و چند بار پ بعد بیشتر از حد نیاز به کریستین نگاه کرد و بعد

تالش زیادی کردم تا بهش اخم نکنم. دوباره  ن مال  منه!!! یا مال من بوده...یشونیم چین خورد. اوپ

 تمرکزش رو بدست اورد و بازم پلک زد.

"اوه انا تویی!ما حمایتت تو رو هم برای همه اینا میخواییم."   

طوری از نوشیدنی و تنقالت هدایت کرد. چ لبخند پر شور و دندون نمایی بهم زد و منو به سمت میز پر

:و بهم گفت ؟ کریستین اخم کرد؟اسم منو میدونه  

" میشناسیش؟"   

 کامال گیج شده سرم رو تکون دادم. اونم گیج شده شونه اش رو باال انداخت :

"نوشیدنی چی دوست داری بخوری؟"   

 " یه جام شراب سفید لطفا"

یت با خوزه از بین جمع و گرفت و به سمت میز بار رفت.ولی جلوی زبونش ر ،پیشونیش چین خورد

 سرعت به سمتم اومد:

" انا!!"   

کشید  خوب به نظر میرسه. با شوق بهم نگاه می کرد. منو تو بغلش خدای من! خوزه کت شلوار پوشیده.

کنم. ن کردن تموم کاری که می تونستم بکنم این بود که شروع به گریه و محکم در اغوشش فشردم.

د:اشکا چشمام رو پر کردن. توی گوشم زمزمه کر ..تنها دوستم در زمانی که کیت نیست. ،وستمد  

 " انا خوشحالم که تونستی بیای "

تم:فد.گبعد مکث کرد و یکدفعه منو از بغلش جدا کرد ولی هنوز بازو هام رو گرفته بود و بهم خیره ش  
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" چیه؟"   

" شی.خدای من الغر شدی؟؟؟تو خب...عجیب دیده می تو حالت خوبه؟ ،هی"   

 پلک زدم و اشکام رو از بین بردم:

" فقط خیلی برات خوشحالم. من خوبم. ،خوزه"   

  برای وجود کریستین هم خوشحالم... گندش بزنن...

 " تبریک میگم برای نمایشگاهت "

م، دیدرد د و چهره اش رو برام اشنا میکرو که توی چشماش به وجود اومده بو صدام، وقتی که نگرانی

پرسید: ولی باید خودم رو قوی نگه دارم. متزلزل شد.  

" چطوری اومدی اینجا؟"   

 یکدفعه نگران شدم و گفتم:

 " کریستین منو اورده "

" اوه..."   

ادامه داد: .چهره خوزه وا رفت و منو رها کرد  

" کجاست؟"   

 چهره اش تیره و گرفته شده بود.

رفته نوشیدنی بگیره " اونجا."   

و ند ی تو صف نوشیدنی در حال بگو بخسمت کریستین سرم رو تکون دادم و دیدم که با شخصبه 

اون لحظات  در اهمون به هم قفل شد.نگاه کردم سرش رو بلند کرد و نگ صحبته. کریستین وقتی که بهش

نگاهش  .دمخیره مون ،که به من عمیقا خیره شده بود ،غیر قابل کتمان و به مرد خوشتیپ   ، فلج شدمکوتاه

به وجودم بود و برای چند لحظه مات به همدیگه خیره موندیم.کردن داغ و در حال نفوذ   
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م مثل ومی درونزیبا میخواد که من برگردم و در اعماق وجودم لذت شیرینی به ار این مرد   گندش بزنن...

گسترش پیدا کرد.، طلوع صبح  خورشید درخشان    

" انا!!"   

به زمان حال برگشتم. خوزه حواسم رو پرت کرد و  

"خیلی خوشحالم که اومدی. گوش کن باید یه چیزی رو بهت متذکر بشم..."   

 یکذفعه خانم مو کوتاه و رژلب قرمزی اومد وسط حرفمون:

بیا " ار از پورتلند پرینتز اومده تا تو رو ببینه.یه روزنامه نگخوزه "   

 دختره بهم یه لبخند مودبانه زد. خوزه گفت:

احاله نه؟؟مشهور بودن "" چقدر ب  

اون خیلی خوشحاله. با نیش باز بهم نگاه کرد و منم نتونستم که بهش لبخند نزنم.  

 " بازم میبینمت انا "

، ود میرفتف یه خانم جوون که کنارش یه عکاس قد بلند ایستاده برگونه ام رو بوسید و در حالی که به ط

کردم. نگاش  

بودن . کرده اشون رو روی بوم های بسیار بزرگی نصب و بعضی هعکس های خوزه همه جا بود 

ای بیشتر منظره ه یوجود داشتن. روح اسمونی و زیبایی تو ،رنگی ینطورعکس های تک رنگ و هم

رهای یه عکس نزدیک دریاچه ونکوور گرفته شده بود اوایل شب بود و اب که گرفته بود وجود داشت.

ز عکس شده بودن.کمی توسط این منظره ارامش بخش اصورتی رنگ روی اب ساکن و اروم دریاچه من

 خود بیخود شدم . خیره کننده ست.

دست کریستین بهم ملحق شد.نفس عمیق گرفتم و اب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم که ارامشم رو ب

 بیارم.بهم یه جام شراب سفید داد.با صدای نرمال و عادی پرسیدم:

 " بدرد بخور هست؟"
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ه کرد و ادامه دادم:گیج شده بهم نگا  

 "شراب رو میگم"

 "نه . به ندرت تو این جور مراسم ها خوب پیدا میشه. این پسره واقعا با استعداده مگه نه؟"

نم:کریستین با تحسین به عکس دریاچه نگاه میکرد. نتونستم حس غرور رو توی صدام مخفی ک  

 " پس فک میکنی چرا من ازش خواستم که از تو عکس بگیره؟"

حس و خونسرد نگاش رو از عکس گرفت و به من نگاه کرد. بی  

 " کریستین گری؟"

 عکاس پورتلند پرینتز بهمون نزدیک شد.ادامه داد:

 " میتونم ازتون عکس بگیرم اقا؟"

 " حتما"

به  کریستین اخمش رو مخفی کرد . عقب رفتم ولی دستم رو گرفت و کنار خودش کشوندم. عکاس

ت تعجبش رو مخفی کنه.جفتمون نگاه کرد و نتونس  

 " اقای گری، ممنونم"

 چند تا عکس گرفت:

 " خانوم...؟"

 جواب دادم:

 " استیل"

 " ممنونم خانوم استیل"

 سریع رفت. گفتم:
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یت فک میکرد "من تو اینترنت به دنبال عکس از تو سر قرار گشتم. هیچی پیدا نکردم.این دلیلی بود که ک

 تو همجنس گرایی"

یده شدن :لباش به لبخندی کش  

اینو  "این سوال نامناسب تو رو توجیح میکنه. نه من قرار نمیزارم اناستازیا. فقط با تو بوده. خودت

 میدونی"

 نگاهش سوزان و خلوص درش دیده میشد.

 " پس تو هیچ وقت..."

 به دور و بر مضطرب نگاه کردم تا مطمئن بشم کسی حرفامون رو نمیشنوه و بعد ادامه دادم:

دار هاتو بیرون نمیبردی؟"فرمان بر"  

 شونه اش رو باال انداخت:

 " گاهی. ولی نه برای قرار. خرید . میدونی."

 چشماش رو از روی من برنمیداشت. 

ردش چه اوه پس فقط تو اتاق بازی....اتاق قرمز درد کشیدنش و اپارتمانش باهاشون بوده. نمیدونم در مو

 احساسی داشته باشم. زمزمه کرد:

ودی اناستازیا"" فقط تو ب  

 قرمز شدم و به انگشتام خیره شدم.تو راه و روش خاص خودش اون به من اهمیت میده. ادامه داد:

م"" دوست تو اینجا بیشتر عکاس منظره است تا عکاس پورتره. بیا بریم بقیه اش رو ببینی  

 دستشو به سمتم دراز کرد و دستش رو گرفتم. 

انگار که  شدم که افراد برای من سر تکون میدن و لبخند میزننواز کنار چندین عکس گذشتیم و متوجه 

ی پروا بهم منو میشناسن. این حتما باید به خاطر این باشه که با کریستین هستم ولی یه مرد جوون عمال ب

یوار خیره شده بود. عجیبه!! چخیدم و بعد فهمیدم که چرا همه عجیب غریب بهم نگاه میکردن.بر روی د
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وی عکس بسیار بزرگ پورتره از من نصب بود . مات و مبهوت خیره مونده بودم و خون تتا  7روبرو 

صورتم یخ بست. من : با لب های اویزوون ، خندان، اخم کرده ، جدی ، هیجان زده....همه به طرز ویژه 

 ای از نزدیک گرفته شده بودن و همی سیاه و سفید بودن. 

 نمون می اومد و با دوربینش ور میرفت و زمانی که باهاشگندش بزنن! یاد مواقعی که خوزه به دید

م که عکس بیرون میرفتم و به عنوان دستیار تو عکس گرفتن بهش کمک میکردم ، افتادم. فک میکرد

س ها های لحظه ای گرفته نه این عکس های جد و کاندید شده! به کریستین که خشک شده و مات به عک

ه کردم. مرموزانه زمزمه کرد:یکی پس از دیگری نگاه میکرد نگا  

 " به نظر میرسه که فقط من نیستم"

 لباش به یه خط صاف و محکم تبدیل شدن . فک کنم عصبانیه! اوه نه! گفت:

 " معذرت میخوام"

کت کرد. خاکستری براقش میخکوب کرد بعد چرخید و به سمت میز پذیرش حرمنو چند لحظه با چشمای 

 بهش وقتی که با خانم مو کوتاه رژ لب قرمزی خونگرم صحبت االن مشکل چی بود؟؟؟محسور شده

کی از میکرد نگاش میکردم. کیف پولش رو در اورد و کارت اعتباریش رو بهش داد. لعنتی... قطعا ی

 عکس ها رو خریده. 

 " هی، شگفت انگیزی. این عکس ها فوق العاده ست"

دم و از جا پروند. دستی روی ارنجم حس کرمرد جوونی با چشمای براق و شوکه شده و موهای بلوند من

 و دیدم که کریستین برگشته. اون پسره به کریستین گفت:

  " مرد خوش شانسی هستی"

اک زمزمه کرد:بلوند شوکه شده به کریستین که با سردی بهش نگاه میکرد ریشخند زد. کریستین ترسن  

 " قطعا همینه"

 منو به پهلوش کشید. بهش گفتم:

ی از این عکس ها رو خریدی؟"" تو االن یک  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

36 | P a g e  
 

 غرید:

 " یکی شو؟"

 چشماش رو از روی عکس ها بر نمیداشت.

 " بیشتر از یکی خریدی؟؟"

 چشم غره رفت:

و چشم  " همشو خریدم اناستازیا. نمیخوام که یه غریبه تو خونه و اتاق خصوصیش بشینه جلو عکست

 چرونی کنه!"

 اولین واکنشم خنده بود . با تمسخر گفتم:

رجیح میدی که اون شخص خودت باشی؟""ت  

فی کنه:بهم نگاه کرد. در مقابل بی پرواییم گارد گرفته بود. فک کنم ولی سعی میکرد هیجانشو مخ  

 " قطعا همینه!"

 " منحرف"

. دهنش باز بهش زبون درازی کردم و بعد لب پایینم رو گاز گرفتم و سعی کردم لبخندم رو سرکوب کنم

 ارا مشتاق دیده میشد. چونه اش رو متفکرانه لمس کرد. سرش رو تکون داد ومونده بود و حاال اشک

 چشماش با حس شوخ طبعی نرم شدن:

 " نمیشه در مورد این موضوع بحثی کرد اناستازیا1 "

 " بعدا در موردش بیشتر باهات بحث میکنم ولی من قرار داد عدم افشا سازی امضا کردم"

یره شدن. زمزمه کرد:آه کشید و بهم نگاه کرد و چماش ت  

 " با این شیرین زبونیت چی کار کنم؟؟"

 نفسم گرفت و کامال میدونستم که منظورش چیه1! 
                                                             
 یعنی موافقه که منحرفه 1
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 " تو خیلی بی ادبی!!!"

شخند سعی کردم صدام شوکه شده باشه و موفق هم شدم.اصلد هیچ محدودیتی این ادم داره؟؟؟مشتاقانه ری

 زد و بعد اخم کرد.

میبینم."اروم دیده میشی اناستازیا. من تو رو خیلی این شکلی پیش خودم ن" تو توی این عکس ها خیلی   

ده به چی؟! واه! تغییر موضوع... بدون هیچ هدفی فقط حرف میزنیم...از حرفای شوخی و سرگرم کنن

نفس  حرفای جدی ...قرمز شدم و به انگشتام خیره شدم.سرم رو به عقب فرستاد و از تماس انگشتاش

زمه کرد:تیزی گرفتم. زم  

 " میخوام که با من اروم و ریلکس باشی"

میتونه  تموم حس شوخ طبعی از بین رفته بود. در اعماق درونم لذتی دوباره جریان پیدا کرد. ولی چطور

 این اتفاق بیوفته؟؟ ما کلی مشکالت داریم. بهش توپیدم:

 " اگر اینو میخوای باید دست از ترسوندن من برداری"

 اونم بهم توپید:

 " تو هم باید یاد بگیری که با من حرف بزنی و بگی که چه احساسی داری"

 چشماش برق میزدن. نفس عمیق گرفتم:

این  "کریستین تو منو به عنوان فرمان بردار میخوای. این مسئله ای هست که مشکل درش خوابیده.

 مشخصه و معنی فرمان برداره....بهم یه بار ایمیلش رو زدی..."

ه دادم:عی کردم که کعانی که برام فرستاده بود رو بیاد بیارم. با صدای خش داری اداممکث کردم و س  

اهلی،  " فک کنم کلمات هم معنیش اینا بود: مطیع، نرم، رام، منفعل، سست، سربراه، تسلیم، صبور،

بدی . ه مقهور. اجازه نداشتم که بهت نگاه کنم. حق نداشتم باهات صحبت کنم مگر اینکه خودت بهم اجاز

 انتظار چی داشتی با این شرایط؟؟؟"

 پلک زد و اخمش عمیق تر شد وقتی که جمله ام رو کامل کردم.ادامه دادم:
                                                                                                                                                                                                    
 منظور بی ادبانه ای داره به معنی اینه که دهن انا رو با التش بکنه 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

38 | P a g e  
 

میگی که  " بودن با تو خیلی گیج کننده ست. تو نمیخوای که من باهات کلک کل کنم و باز از اون طرف

میتونی  اقعی استثنا قائل میشی وتو اطاعت کردن رو میخوای ولی در موشیرین زبونیم رو دوست داری. 

م پیش هر وقت که بخوای منو تنبیه کنی . من متوجه نمیشم که چه راه و روشی رو وقتی که با تو هست

 بگیرم"

 چشماش رو باریک کرد:

 " مثل همیشه نکته خوبی بود خانم استیل"

 با صدای سردی ادامه داد:

 " بیا، بریم غذا بخوریم"

ا بودیم"" ما فقط نیم ساعت اینج  

 " عکسا رو دیدی، با اون پسره هم حرف زدی "

 " اسمش خوزه است!!"

 عصبانی گفت:

ن بی " با خوزه حرف زدی. کسی که اخرین باری که من دیدمش سعی میکرد زبونش رو بفرسته تو ده

 میل تو در حالی که مست و مریض بودی!"

 بهش توپیدم:

 " اون هیچ وقت منو کتک نزده!"

رد:اه کرد . غضب و عصبانیت از تموم وجودش به سمتم ساطع میشد. تهدیدانه زمزمه کبا اخم بهم نگ  

 " این حرف غیر منصفانه و نادرستی بود اناستازیا"

گاه قرمز شدم و کریستین هم دستاشو توی موهاش کشید و با خشم و عصبایت چنگشون زد . بهش ن

 کردم.
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مام نابود میشی. پسره رو پیدا کن و باهاش " میبرمت یه جحایی که غذا بخوری . داری جلو چش

 خداحافظی کن"

 " خواهش میکنم ، میشه بیشتر بمونیم؟"

 " نه. برو . االن باهاش خداحافظی کن"

نی بودن بهش با خیرگی نگاه کردم . خونم به جوش اومد. اقای لعنتی زورگو . عصبانیت بهتره! عصبا

ز خانم ها و اتاق رو به دنبال خوزه گشتم. با گروهی اتم بهتر از اشک ریختنه. نگاه خیره ام و ازش گرف

ا اینجا در حال صحبت کردن بود. به سمتش رفتم و از پنجاه سایه دور شدم. فقط به خاطر اینکه منو ت

 اورده باید حرفی رو که میزنه انجام بدم؟؟ اون لعنتی فک میکنه کیه!؟؟ 

یده شد. ادن. یکی از اونا تا منو دید تفسش بریده برخانم ها با اشتیاق و دقت به حرفای خوزه گوش مید

 بدون شک منو از عکس ها شناخته. 

 " خوزه"

 " انا. ببخشید خانم ها"

خوزه  بهشون لبخند دندون نمایی زدئ و دستش رو دورم انداخت و به دالیلی از این کارش خوشحال شدم.

 جذاب و خانم ها رو تحت تاثیر قرار میده گفت:

بانی میای"" به نظر عص  

 با ترشرویی گفتم:

 " باید برم"

"" تو که تازه رسیدی  

"" میدونم. ولی کریستین باید برگرده. عکس ها فوق العاده بودن خوزه. تو خیلی با استعدادی  

 ذوق زده گفت:

 " خیلی خوب شد که دیدمت"
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. اخم کرده بود ببینممنو کشید تو بغلش و تو هوا چرخوندم و تونستم کریستین رو در گوشه ای از گالری 

 و متوجه شدم که بخاطر دستای خوزه است که به دور بدن منه. برای همین با یه حرکت حساب شده

ش به یه دستام رو دور گردن خوزه حلقه کردم . فک کنم کریستین داشت نابود میشد. نگاه تیره خیره ا

:سمت ما کرد. زمزمه کردمنگاه شیطانی بد شگون تغییر حالت داد و خیلی اروم شروع به حرکت   

 " ممنونم از این که در مورد عکسای پورتره از من بهم تذکر دادی"

 " لعتی! متاسفم انا! باید از قبل بهت میگفتم. دوستشون داشتی؟"

 صادقانه جواب دادم:

 " اوووم...نمیدونم"

 چند لحظه از سوالش گیج و سرگشته شدم. 

ن داشته. با حاله نه؟؟ تو االن یه مدل پوستر شدی"" خب ، همشون فروخته شدن . یکی دوستشو  

وزه نمیتونست منو مکم بغل کرد تا اینکه کریستین بهمون رسید و سوزاننده بهم نگاه کرد . خوشبختانه خ

 ببینش. خوزه رهام کرد:

 " مثل غریبه ها نباش انا.اوه اقای گری . شبتون بخیر"

 " اقای رودریگرز. تحسین بر انگیزه"

کامال یخ زده و مودبانه برخورد کرد.ادامه داد: کریستین  

 " متاسفم که نمیتنیم بیشتر بمونیم.باید به سیاتل برگردیم. اناستازیا؟"

 با زیرکی روی کلمات تاکید کرد و دستم رو گرفت.

 " خداحافظ خوزه. دوباره تبریک میگم"

دیم. میدونم و از ساختمون خارج شگونه اش رو سریع بوسیدم و قبل از اینکه بفهمم کریستین منو کشوند 

 که در درونش از عصبایت داشت میسوخت ولی منم همینطور بودم!
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ی کشید یه نگاه سریع به راست و چپ انداخت و بعد به سمت چپ رفت و یکدفعه منو داخل یه کوچه فرع

ممش مصو چشتم رو به دیوار زد . با دستاش صورتم رو گرفت و مجبورم کرد که به چشمای سوزان و 

 نگاه کنم. نفسم بریده بریده شده بود و سرش رو چایین اورد و وحشیانه بوسیدم. 

اول کمی دندون هامون بهم خورد ولی بعد زبونش رو داخل دهنم فرستاد. حس خواستن مثل روز چهارم 

جوالی1 درونم منفجر د و منم مثل خودش با حرارت و شور بوسیدمش . ناله کرد و یه صدای اروم و 

ون هام کسی از پس گلوش شنیده شد و به درونم منعکس شد. دستاش به سمت پایین رفتن و روی رس

 کشیده شدن. انگشتاش از روی لباس گوجه ای رنگم پوستم رو سوراخ میکردن. 

م تموم احساسات و وحشت و دل شکستگیم رو در این چند روز توی بوسه ام خالی کردم و سمت خود

نه. که در اون لحظات پر احساس و پر شور اون هم  دقیقا همین کار ور میک میکشوندمش و متوجه شدم

شده  احساس اونم مثل منه... نفس زنون بوسه مون رو متوقف کرد. چشماش توسط حس خواستن نورانی

 بودن و خون داغ شده که در درونم جریان پیدا کرده بود وجودم رو اتیش میزد. 

اخل ریه هام بفرستم دهنم سست شده بود. بهم غرید:در حالی که سعی میکردم هوا رو د  

. منی!" " تو . مال    

ه گار کنا .روی هر کلمه تاکید کرد. خودشو ازم جدا کرد و خم شد و دستاش رو روی زانو هاش گذاشت

ت کرده باشه. کرتو دو ماراتون ش  

 " محض رضای خدا انا"

ل کنم و دوباره این واکنش اشوبگرانه بدنم رو کنتربه دیوار تکیه دادم. نفس نفس میزدم و سعی مرکدم که 

 تعادل و ارمشم رو بدست بیارم. وقتی که نفسم برگشت زمزمه کردم:

 " متاسفم"

شخصا " بهتره که باشی. میدونم که قصد داشتی چی کار کنی. اون عکاس رو میخوای اناستازیا؟؟ اون م

 تو رو میخواد"

 قرمز شدم و سرم رو تکون دادم:
                                                             
 روز استقالل ایاالت متحده امریکا 1
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ون فقط یه دوسته"" نه ا  

یری " من تموم روازی بزرگستلیم رو صرف این کردم که از هر گونه احساسات پر شور و زیاد جلوگ

 کنم. ولی االن تو....احساساتی رو درون من به وجود میاری که کامال بیگانه ان. خیلی..."

 مکث کرد و اخم کرد. به دنبال کلمه ای میگشت. ادامه داد:

من کنترل رو دوست دارم انا  و دور بر  تو..." " مغشوش کنندهست.  

 ایستاد و بهم خیره شد:

 " همه چی دود میشه میره هوا"

:دستش رو توی هوا تکون داد و بعد توی موهاش کشید و یه نفس عمیق گرفت. دستم رو گرفت  

 " بیا. ما احتیاج داریم که با هم صحبت کنیم و تو احتیاج داری که غذا بخوری"
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«فصل دوم»  

 

 

 منو به یه رستوران کوچیک و خودمونی برد. غرغر کنان گفت:

 " اینجا کارمون رو راه میندازه.خیلی زمان نداریم."

ها مثل اتاق بازی چوبی و رومیزی های کتونی و دیوارمن خوب بود.صندلی های از نظر رستوران 

ار کار رت پراکنده و نامنظم روی دیوقرمز تیره بودن و تیکه های کوچیک از اینه به صو ،کریستین

اشتن. ار دشمع های سفید به همراه جا گلدونی های کوچیک با گل رز سفید داخلشون قر گرفته شده بودن.

 ا ال فیتزجرالد1 در پس زمینه، در حال خوندن اوازی در مورد عشق بود. خیلی رمانتیک بود. 

هدایت  ،و کنج بود و برای دو نفر صندلی داشتکه ت ،پیشخدمت ما رو به سمت میزی در یه قسمت دنج

 کرد. 

" ما هر کدوم یه پرس گوشت راسته گوسفند استیک شده متوسط، با سس ب  رن  یز2، البته اگر دارید، 

یارید . هم ب میخوایم. سیب زمینی سرخ شده به همراه سبزیجات و هر چیزی که اشپز داره و پیشنهاد میده

بیارید." فا منو شراب هاتو رو همو لط  

 "چشم اقا"

 رد.جا خورد و سریعا ما رو ترک ک ،کریستین یشخدمت از رفتار سرد و به طور ویژه ای خونسرد  پ

من هیچ حق انتخابی نداشتم!؟؟ ،من و روی میز گذاشت . خدایکریستین بلک بریش ر  

من استیک دوست نداشته باشم چی؟" ر" و اگ  

 آه کشید:

 " شروع نکن اناستازیا"

                                                             
 خواننده  زن افریقایی-امریکایی که در سبک جاز کار میکرد  1
  سس درست شده از کره صاف شده که با زرده تخم مرغ، شراب سفید و سرکه ، به همراه چاشنی ها و ادویه های دلبخواه مخلوط شده2
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ه نیستم کریستین!"" من بچ  

 " خب پس مثل بچه ها رفتار نکن"

ه صحبت پس قراره همین شکل باشه. ی این حرفش مثل این بود که انگار بهم سیلی زده. بهش پلک زدم.

عا هیچ عشق و با وجود اینکه در یه مکان بسیار رمانتیک و عاشقانه که البته قط ،پریشون کننده و سنگین

. زمزمه کردم:باشیم ، داشتهعاشقی در کار نیست  

 " من بچم چون دوست ندارم استیک بخورم؟"

کنم. سعی کردم نارضایتیم رو پنهون  

احترامی  تو هیچ " بچه ای چون عمدا سعی کردی حسادت منو بر انگیخته کنی. این یه کار بچه گانه ست.

نو با این رفتارت به کجا میخوای برسونی؟؟ "برای احساسات دوستت نداری و او  

اخم نگاه کرد. با ،به پیشخدمت که با منو شراب ها پیشمون برگشته بود یستین لباشو بهم فشار داد وکر  

وار کنم. قرمز شدم. اصال به این قضیه فک نکرده بودم. طفلی خوزه... من قطعا نمیخواستم که اونو امید

راب ها نگاه یست شیکدفعه احساس خفت کردم.کریستین درست میگه. این یه بی فکری کامل بود. به ل

 کرد. پرسید:

 " دوست داری شراب رو تو انتخاب کنی؟"

 ونم.راب هیچی نمیدشابروش رو باال انداخت و متکبرانه منتظر نگام کرد. اون میدونه که من در مورد 

 اخمالو ولی بی ریا جواب دادم:

 " تو انتخاب کن"

 " دو تا جام   بَ روسا وَ لی شیراز1 لطفا"

این شراب رو به صورت بطری میفروشیم اقا" " اممم... ما فقط  

 سریع گفت:

                                                             
 شرابی از منطقه ای در استرالیا 1
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 " پس یه بطری"

 پیشخدمت سریع مطیعانه عقب کشید:

 " اقا"

مالمتش نکردم1. به پنجاه سایه اخم کردم. چی داره از درون میخوردش؟ اوه... احتماال من و در یکجایی 

ابیده خند زد. برای مدت طوالنی خواز اعماق روحم ضمیر درونم خواب الود بلند شد و خودشو کشید و لب

 بود. گفتم:

و بد اخالقی" و غر" تو خیلی غر   

 خونسرد بهم نگاه کرد:

 " در عجبم که چرا اینطوریم؟"

مگه نه؟" ،" خب، این لحن خیلی خوبی برای یه صحبت خودمونی و صادقانه در مورد اینده نیست  

و  کشیده شدن بعد با بی میلی گوشه لباش به باالشیرین بهش لبخند زدم. لباشو بهم محکم فشار داد ولی 

گفت: لبخندشو پنهون کنه. میدونستم که داره سعی میکنه که  

 " معذرت میخوام"

عده " معذرت خواهی پذیرفته شد. و خوشحال میشم که بهت اطالع بدم که من تصمیم نگرفتم که از و

 غذایی سری پیشم دیگه گیاه خوار بشم."

شدنیه" رین باری که غذا خوردی اون موقع بوده فک میکنم که نکته قابل بحث و حل" از اونجایی که اخ  

 " دوباره اون کلمه. قابل بحث و حل شدنی!2 "

 " قابل بحث و حل شدنی"

ی دی موهاش کشید و دوباره جچشماش با حس شوخ طبعی درخشیدن و برام شکلک در اورد. دستشو تو

 شد:

                                                             
 منظورش اینه که به پیشخدمت حق داد که از کریستین و رفتارش معذب بشه 1
 یه کلمه است که کریستین در مورد قرار داد به کار برده بودش)جلد یک( که انا از این کلمه بدش میاد 2
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م که ربم. من بهت گفتطرف زدیم تو منو ترک کردی. من یه مقداری مض" انا، دفعه اخری که ما با هم ح

بهم جوابی ندادی"میخوام برگردی و تو هنوز...   

ی در حالی که صداقت و خلوصش کامال خلع سالح کننده بود. من االن چ نگاهش دقیق و منتظر بود،

 بهش بگم؟؟

سخت بود" ین.این چند روز گذشته....خیلی" من دلم برات تنگ شده بود...واقعا دلم تنگ شده بود کریست  

کردم  . وقتی که یاد بیچارگی و دلتنگی که این چند روز بعد از اینکه ترکش ماب دهنم رو قورت داد

بود.دردش  یه تیکه بغض متورم شده تو گلوم به وجود اومد.  هفته گذشته بدترین دوران زندگیم ،افتادم

رد و به دورم یک بهش نرسیده بود.ولی واقعیت تو صورتم خوهیچ حسی حتی نزدبود.  غیر قابل توصیف

 پیچید:

 " هیچی تغییر نکرده. من نمیتونم اون کسی که تو میخوای باشم"

ه گفت:انضی که داشتم گفتم. با صدای نرم و تاکید واربه زحمت کلمات رو از پشت بغ  

 " تو تموم چیزی هستی که من میخوام"

 " نه کریستین نیستم"

ر. چرا از رفتار کردم و تو ... تو هم همینطوطر اتفاقی که دفعه اخر افتاد ناراحتی . من احمقانه " تو بخا

 کلمه نجات استفاده نکردی اناستازیا؟"

لک لحنش تغییر کرد و حالت اتهامی به خودش گرفت. چی؟!! واو...تغیر مسیر... قرمز شدم و بهش پ

 زدم. 

 " جوابم رو بده"

 شرمنده زمزمه کردم:

عی دم که اونی باشم که تو میخوای. سیکرنمیدونم . من کالفه و خسته شده بودم. من داشتم سعی م "

 میکردم که با درد کنار بیام و کال از ذهنم پاک شد. میدونی... یادم رفت"
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لوگیری دل شکننده ج شونه ام رو عذر خواهانه باال انداختم. خدایا! شاید میتونستیم از تموم این اتفاقات  

نیم. با وحشت و نفس بریده شده گفت:ک  

 " فراموش کردی!!!؟"

نتی! دوباره رفتم. لع نگاه میکرد. زیر نگاه خیره اش وادو طرف میز رو با دستاش گرفته بود و بهم خیره 

:و گفت کرد. ضمیر درونم هم با خیرگی نگام عصبانی شد  

خودت سر خودت اوردی!  ،دیدی همه اینا رو  

 با صدای اروم گفت:

 " چطوری میتونم هیچ وقت بهت اعتماد کنم؟؟"

پیشخدمت در حالی که ما به هم خیره موده بودیم با شراب هامون برگشت. چشمای ابی تو چشمای 

امی برای نبه ای شراب رو باز کرد و با تشریفات غیر الزتری ... وقتی که پیشخدمت در چوب پخاکس

 شتیم.ون تهمت های متقابل نا گفته بهم دیگه داهمجفتمون در نگا ،ریختمیکریستین تو جام شراب 

ش رو به صورت خودکار دراز کرد و یه جرعه از شرابش خورد. کوتاه گفت:تسکریستین د  

 " خوبه"

. پیشخدمت محتاطانه جام هامون رو پر کرد و بطری رو روی میز قرار داد و سریعا از پیشمون رفت

ام شت. من اول این ارتباط چشمی رو قطع کردم و جکریستین تموم مدت نگاهش رو از روی من برندا

ردم فعه احساس حماقت کیکدشرابم رو برداشتم و یه جرعه طوالنی خوردم. خیلی حتی مزه اش نکردم. 

ه کردم:و زمزم  

 " متاسفم"

 م.نک ولی اون میگه که من میتونستم که متوقفش من رفتم چون فک میکردم که ما با هم ناسازگاریم.

گفت: شیار شدههو  

 " برای چی متاسفی؟"

 " برای استفاده نکردن از کلمه نجات"
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 چشماش رو بست و انگار که ریلکس شده باشه زمزمه کرد:

موم این زجر و درد ها جلوگیری کنیم"" میتونستیم از ت  

 " تو که به نظر خوبی"

 حتی بیش تر از خوب...تو مثل همیشه هستی...اهسته جواب داد:

رده زننده باشه. من هر چیزی ام به غیر خوب. احساس اینو دارم که افتاب غروب ک" ظاهر میتونه گول 

 و االن پنج روزه که طلوع نکرده انا. من االن تو تاریکی ابدی ام"

ادامه داد: نفسم بخاطر حرفاش گرفت. اوه خدای من...دقیقا مثل من!  

" تو به من گفتی که هیچ وقت منو ترک نمیکنی ولی وقتی که اوضاع سخت شد تو سریعا از در زدی 

 بیرون1"

من کی گفتم که هیچ وقت ترکت نمیکنم؟" "  

د که اروم " تو خوابت. ارامش بخش ترین حرفی بود که بعد از مدت طوالنی میشنیدم اناستازیا. باعث ش

 بشم"

 قلبم مچاله شد و دستم رو به سمت شرابم دراز کردم.زمزمه کرد:

ین حرف االن مال گذشته است؟"" تو بهم گفتی که عاشقمی... ا  

ردی از پریشونی و اضطراب توش دیده میشد.  صداش اروم بود و  

 " نه کریستین ، نیست"

رد:بهم خیره نگاه میکرد و خیلی اسیب پذیر دیده میشد. وقتی که نفسشو بیرون میداد زمزمه ک  

 " خوبه"

                                                             
 منظورش اینه که گذاشتی رفتی 1
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 یشخدمتشقشم وحشت کرده بود.  پاز حرفش شوکه شدم. نظرش تغییر کرده. اون دفعه که بهش گفتم عا

ریستین ومون قرار داد و سریعا ترکمون کرد. گندش بزنن!! غذا! کبرگشت و سریعا بشقاب هامون رو جل

 دستور داد:

 " بخور"

مرم در درونم میدونستم که گرسنه ام ولی االن شکمم تو هم گره خورده بود. جلوی تنها مردی که تو ع

بول و قد اینده نامعلوممون صحبت میکنم و این برای ادم اشتهای قابل عاشقش شدم نشسته ام و در مور

نگاه کردم.  مبا تردید به غذا خوبی رو به وجود نمییاره.  

" خدایا کمکم کن!! اناستازیا، اگر غذات رو نخوری تو همین رستوران جلوی همه می اندازمت1 رو پام 

ر میبرم بوجود نمیاره! غذاتو بخور!"و این قضیه هیچ مشکلی برای لذت جنسی که از این کا  

گاه ذهن ناخود اگاهم از پشت عینک نیم هاللی شکلش بهم خیره نخدایا! خونسردیتو حفظ کن گری! 

 میکرد. کامال از صمیم قلب با پنجاه سایه موافق بود. 

 " باشه غذامو میخورم.لطفا دست منقبض شده ات رو باز کن."2

تیکم رو گام میکرد.بی میل چاقو چنگالم رو برداشتم و یه تیکه از اسلبخندی نزد ولی همونطور خیره ن

را ریلکس بریدم. اوه لذیذ و ابدار بود. گرسنه ام! واقعا گرسنه ام... گوشت رو جوییدم و کریستین اشکا

شد. غذای خوشمزه مون رو تو سکوت میخوردیم. صدای نرم و لطیف یه زن در پس زمینه در حال 

ه گانافکار من رو منعکس میکرد.به پنجاه نگاه کردم.غذاشو میخورد و به من  خوندن بود. حرفاش

ت نرمال به دنبال یه صحب مخلوط شده با یه نگاه هات...،گرسنه، پر اشتیاق و مضطرب  میکرد. یه نگاه  

 گشتم:

 " میدونی که کی داره میخونه؟"

 کریستین مکث کرد و به اهنگ گوش داد:

"خوبه تهر کی که هس " نه... ولی  

                                                             
 منظورش همون تنبیه در باسنی زدنش هست 1
 در جلد یک هم توضیح دادم به معنی همون حالت تنبیه و دست مشت شده از عصبانیت و ناراحتی  2
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 " منم دوستش دارم"

ی تو ذهنشه؟؟ پرسیدم:خره لبخند مرموزش روی لباش اومد.چباال  

 " چیه؟"

 سرش رو تکون داد و اروم جواب داد:

 " غذاتو بخور"

ین قضیه بیشتر از این نمیتونستم که بخورم. چطوری میتونم سر ا نصف غذای داخل بشقاب رو خوردم.

 باهاش بحث کنم؟ 

ر بخورم . به اندازه کافی خوردم اقا؟"" نمیتونم بیشت  

بعد به ساعتش نگاهی انداخت. ادامه دادم: ،بدون جواب خونسرد بهم نگاه کرد  

 " من واقعا سیر شدم"

 یه جرعه دیگه از شراب خوشمزه خوردم.

 " باید زودتر بریم. تیلور اینجاست. و تو هم فردا صبح باید بری سر کار"

 " تو هم همینطور"

خیلی کمتر هم کاراییم از تو بیشتره اناستازیا. حداقل االن تو یه چیزی خوردی" واب" من با خ  

 " با چارلی تانگو برمیرگردیم؟"

مام و " نه، فکرشو میکردم که شراب بخورم . تیلور به دنبالمون میاد. در ضمن حداقل اینطوری من ت

دیم؟"حبت کردن میتونیم انجام بکمال چند ساعت طوالنی تر با تو میتونم باشم. چی کار غیر از ص  

یش رو اوه...این برنامشه. کریستین پیشخدمت رو برای اوردن صورت حساب احضار کرد.بعد بلک بر

رداشت و زنگ زد:ب  

پیکوتین، تو خیابون سوم جنوب غربی هستیم"ران  ل  " ما تو رستو  
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 بعد گوشی رو قطع کرد . خدایا! چقدر خالصه و کوتاه! 

میکنی" یکنی. در واقع با بیشتر افراد همین برخورد روملور خشن و بی ادب رفتار " تو خیلی با تی  

 " من فقط سریع میرم سر موضوع اصلی اناستازیا"

امشب . هیچ چیزی تغییر نکرده کریستین"اصلی موضوع   " تو هنوز سریع نرفتی سر  

 " من یه پیشنهاد برات دارم"

 " پس این با یه پیشنهاد شروع میشه"

ه پیشنهاد متفاوت"" ی  

ر حالی که دپیشخدمت برگشت و کریستین بدون نگاه کردن به صورت حساب کارت بانکیشو بهش داد. 

گاه کوتاه پیشخدمت کارتش رو میکشید به من محتاطانه خیره مونده بود. تلفنش زنگ خورد و بهش یه ن

 انداخت. 

ه اصال ن ..گذشت: دزدیدنم، کار کردن براش.یه پیشنهاد داره؟ چی هست؟؟ چند تا سناریو مختلف از ذهنم 

 معنی نمیده. پرداخت پول تموم شد.

 " بیا، تیلور بیرونه"

 بلند شدیم و دستم رو گرفت:

 " من نمیخوام از دستت بدم اناستازیا"

تم تو کل بدنم منتشر شد. گشتام رو بوسید و لمس لباش با پوسبا محبت ان  

پولیش شده  کریستین در رو برام باز کرد.سوار شدم و تو صندلی پارک بود. ،بیرون ماشین آاودی منتظر

راننده رفت و تیلور هم از ماشین خارج شد و با هم کمی صحبت کردن. این  غرق شدم. به سمت در

فتشون تشریفات همیشگیشون نبود . کنجکاو شدم. در مورد چی دارن صحبت میکنن؟ چند لحظه بعد ج

ده بود اره نقاب خونسردشو به صورتش زده بود و به روبرو خیره شسوار شدن و به کریستین که دوب

.نگاه کردم  
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یده، لبای نیم رخش رو تحسین کنم. بینی صاف و کش یهره زیباظه کوتاه به خودم اجازه دادم تا چچند لح

عا قط ونهخدا گ موهای زیباش که به قشنگی روی پیشونیش ریخته بودن. این مرد   ی توپر، تراش خورده

ی با من به اشتراک نداره.چیز  

یه و تیلور نرم موزیک فضای عقب ماشین رو پر کرد. یه قطعه ارکستری که نمیدونستم چ یکدفعه صدای

م قرار بگیره:وارد ترافیک کم خیابون شد و به سمت سیاتل به راه افتاد. کریستین جابجا شد تا به سمت  

اد دارم"ه گفتم اناستازیا ، من برات یه پیشنهک" همون طوری   

اه کردم. کریستین مطمئنم کرد:مضطرب به تیلور نگ  

 " تیلور صدات رو نمیشنوه"

 " چطوری؟"

 کریستین تیلور رو صدا زد:

 " تیلور"

توجه تیلور گوشی های هدفون رو که من متیلور جواب نداد. کریستین خم شد و روی شونه تیلور زد. 

 شون نشده بودم  از تو گوشش در اورد :

ا؟"" بله اق  

 " ممنونم تیلور. مشکلی نیست. میتونی به اهنگت گوش بدی"

 " اقا"

دش گوش میده. فراموش کن که اینجاست. من فراموش ای پال راضی هستی؟ داره به اهنگ های آ" حا

 کردم"

 " تو ازش عمدا در خواست کردی که این کار رو بکنه؟"

 " اره"

 اوه...



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

53 | P a g e  
 

. پیشنهادت؟"" باشه  

م. با معامله گرانه شد. گندش بزنن... ما در مورد یه معامله داریم مذاکره میکنییکدفعه نگاش مصمم و 

 دقت به حرفاش گوش دادم.

" بزار اول یه چیزی ازت بپرسم. تو یه رابطه جنسی وانیال بدون هیچ گونه روش های خشن بی دی اس 

 ام میخوای1؟"

 دهنم باز موند و جیغ زنان گفتم:

 " خشن بی دی اسم امی؟؟"

طرب به تیلور نگاه کردم و ادامه دادم:مض  

 " باورم نمیشه که االن اینو گفتی2"

 خونسرد گفت:

 " خب حاال که گفتم. جواب بده"

زمه قرمز شدم. ضمیر درونم روی زانو هاش افتاده بود و با دستای به هم قفل شده التماسم میکرد. زم

 کردم:

ن بی دی اس امی رو دوست دارم"ش" من روش های خ  

نم همین فکر رو میکردم. خب پس کدوم هاشو دوست نداری؟"" م  

گفتم:لذت میبری ، نیش تیز کمربند.... ماینکه اجازه ندارم لمست کنم. تو از درد کشیدن  

 " روش های خشن و بی رحمانه و تنبیه های غیر معمول"

 " این چه معنی میده؟"

                                                             
1 Kinky fuckery 
 اصطالحی هست که به معنای سکس به روش بی دی اس ام هست که در اون از انواع روش ها و ابزار های خشن استفاده میشه.
به این دلیل انا متعجب شد واسه این که این تمایل جنسی کریستین به حالت راز و کامال پنهونه و انا از بیانش به صورت ازاد پیش تیلور تعجب  2

 کرد. حالت انگار اعتراف داشت. حاال درسته تبلور نمیشنوه. 
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ونه و ه تو اتاق بازیت داری و این منو میترستازیانه و وسیله های دیگ " خب، تو اون همه شالق، ترکه ،

که اونا رو روی من امتحان کنی." مزندگی منو تیره و تار میکنه. من نمیخوا  

 با زهر خندی گفت:

، با توجه به اتفاق سری پیش"یا کمربندو " باشه، پس نه شالق ، نه ترکه....  

 گیج بهش نگاه کردم:

دشوار رو تنظیم کنی؟"" قصد داری دوباره از اول محدودیت های   

ز چیزی که " نه به اون صورت، من فقط دارم سعی میکنم که تو رو بهتر بفهمم.  یه تصویر شفاف تری ا

 تو دوست داری و دوست نداری بدست بیارم"

. و این " اساسا کریستین ، لذت تو در ایجاد کردن درد در من ، موضوعیه که نمیتونم باهاش کنار بیام

دی "کار رو به دلیل اینکه از یه حدود تعیین شده اختیاری که من رد شدم، انجام می فکر که تو این  

 " اختیاری نیست. قوانین نوشته شده ان"

 " من یه لیست قوانین نمیخوام"

 " هیچ کدوم؟"

 " هیچ کدوم"

 سرم رو تکون دادم ولی قلبم تو دهنم میزد. قراره با این حرفا به کجا برسه؟؟

یشی که در باسنت بزنم؟"" ولی ناراحت نم  

 " با چی بزنی؟"

 دستشو باال اورد:

 " با این"

 کمی با نارحتی سر جام جابجا شدم:
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 " نه، نه واقعا. مخصوصا با اون توپ های نقره ای..."

ره... اون خدا رو شکر که هوا تاریک بود. وقتی که یاد اون شب افتادم صورتم گر گرفت و ساکت شدم. ا

ام میدم. نیشخند زد:کار رو دوباره انج  

 "اره، سرگرم کننده بود"

 زمزمه کردم:

 " فراتر از سرگرم کننده"

 " پس تو با کمی درد میتونی کنار بیای؟"

 شونه ام رو باال انداختم :

 " اره فک کنم"

ک به مقیاس درونم باال رفته بود و شدتش نزدی میزان اضطراب و اشفتگیه اوه خدایا قراره به کجا برسیم؟

رو لمس کرد و عمیقا تو فکر بود: ر شده بود! چونه اشریشت  

بیشتر  کارهای وانیالیی انجام بدیم و بعدش وقتی که تو به من " اناستازیا، میخوام دوباره شروع کنم.

هایی که میتونیم جلوتر بریم و کار ،اعتماد کردی و منم مطمئن شدم که باهام صادق هستی و حرف میزنی

نجام بدیم"من دوست دارم رو هم ا  

مضطرب  گیج شده بهش خیره موندم و هیچ فکری توی سرم نبود . مثل یه کامپیوتر متالشی شده بودم.

ی پنهون بخاطر اینکه زیر هاله ای از تاریک، ولی نمیتونستم چهره اش رو واضح ببینم بهم نگاه میکرد 

ام که ی میتونم ازش بخومیخواد ولشده بودیم .باالخره همه چی برام مفهوم شد و همینه! اون روشنایی رو 

بخاطر من بخواد؟؟ و من تاریکی رو دوست ندارم؟ یکمی چرا، گاهی اوقات...خاطره شب توماس  اینو

 تالیس به ذهنم رسوخ کرد.

 " ولی در مورد تنبیه ها چی میشه؟"

 سرش رو تکون داد:

 " هیچ تنبیه نیست، هیچ کدوم"
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 " و قوانین؟"

بدون قوانین" "  

وم؟ ولی تو احتیاجاتی داری"" هیچ کد  

دیم بهم " من به تو بیشتر احتیاج دارم اناستازیا. این چند روز گذشته مثل جهنم بود. تموم غریزه وجو

فته.... میتونم میگفت که باید بزارم بری ، میگفت که من الیق تو نیستم. اون عکسایی که پسره ازت گر

یبا نیستی ون عکسا اروم و زیبا دیده میشی. نه اینکه االن زببینم که اون تو رو چطور دیده. تو خیلی تو ا

شم که من عاملی و توی تو ببینم. خیلی سخت نیست که متوجه بولی وقتی که اینجا نشستی من میتونم درد 

هستم که باعث شده که تو اینطوری باشی. ولی من مرد خود خواهی ام . من از همون زمانی که وارد 

ی معصوم دلپسند، صادق، گرم، قوی ، بذله گو، و به طرز فریبانه ازیبا و . تو دفترم شدی میخواستمت

و داشته بودی. لیستش تموم نشدنیه. من در حیرت تو ام. من میخوامت و فکر اینکه کسی دیگه ای تو ر

 باشه مثل چرخوندن چاقو تو روح سیاه و تاریک منه"

ه و سرش رو تکون داد.اگر این حرفا ابراز عالق دهنم خشک شده بود. گندش بزنن... ذهن ناخواد اگاهم

 لمات به ذهنم رسوخه ای میشه روش گذاشت. و یکدفعه کواقعا نمیدونم که چه اسم دیگعشق نبود 

سد!  کردن....شکسته شدن    

لی تو مرد و، " کریستین چرا فک میکنی که روح تو سیاهه؟ من هیچ وقت اینو نمیگم. شاید ناراحت باشه 

م خیلی نم ببینمش... تو بخشنده ای ، مهربونی و هیچ وقت به من دروغ نمیگی. . منومیت خوبی هستی.

توجه شدم که تالش نکردم. شنبه گذشته یه شوک بزرگ تو سیستم من بود . مثل یه عامل بیدار باش بود. م

کردنت،  رکتو خیلی به من اسون گرفته بودی و منم نمیتونم شخصی باشم که تو میخوای. بعد، بعد از ت

ن برام روشن شد که درد فیزیکی که تو برام ایجاد کردی در مقابل درد از دست دادنت هیچ بوده. م

 میخوام که تو رو راضی کنم ولی این سخته"

 زمزمه کرد:

ند بار باید اینو بهت بگم؟"" تو همیشه منو راضی کردی. چ  
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.مثل یه قات تو خیلی بسته میشی..." من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که تو به چی فک میکنی. گاهی او

ز جزیره. جدا منو میترسونی. برای همین من ساکت میمونم. نمیدونم که تو خلقت در اون زمان چیه. ا

جازه نمیدی ی . این گیج کننده ست . و تو اانیه دائم در حال رفت و برگشتشمال تا جنوب تو کسری از ث

ت نشون بدم که چقدر عاشقتم"که من لمست کنم و من خیلی دلم میخواد که به  

دلیم نکمربند ص حتاطانه تو تاریکی بهم پلک زد . فک کنم.... و دیگه بیشتر از این نتونستم مقاومت کنم.م

و سرش رو با دستام گرفتم: رو باز کردم و خودم رو توی بغلش انداختم و سورپرایزش کردم  

من کسی  و یی رو که گفتی برای من انجام بدی" من عاشقتم کریستین گری و تو اماده ای که تموم کارها

اید با ام بدم. شون کارهایی رو که میخوای برات انجهستم که لیاقت نداره و خیلی متاسفم که نمیتونم ا

ولی باشه. من پیشنهادت رو قبول میکنم. کجا رو امضا کنم؟؟" نمیدونم... گذشت زمان...  

وی موهام کرد و منو به خودش فشار داد و بینیش رو ت در حالی که نفس میگرفت دستاشو به دورم حلقه

 پنهون کرد و گفت:

 " اوه انا"

اسات تو اغوش همیدیگه کنار هم نشستیم و در حال گوش دادن به موسیقی لطیف و اروم پیانو که احس

ده درون ماشین رو منعکس میکرد و ارامش قبل از طوفان بود ، موندیم. خودم رو تو اغوشش گوله کر

ته بودم. اونم پشتم رو نوازش میکرد. زمزمه کرد:شم و سرم رو توی گودی گردنش گذابود  

 "لمس شدن برای من محدودیت دشواره اناستازیا"

 " میدونم، ارزو میکردم که بدونم چرا"

 بعد از مدتی آه کشید و با صدای نرمی گفت:

ی..."" من کودکی فاجعه باری داشتم. یکی از دالل های اون فاحشه هروئین  

زید و صداش خاموش شد و وقتی که اون وحشت غیر قابل تصور به خاطرش اومد بدنش منقبض شد. لر

 زمزمه کرد:

 " میتونم اونو یادم بیاد"
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تام رو دور یکدفعه قلبم مچاله شد. اوه کریستین... دس ،خم که رو پوستش بود افتادمزوقتی که یاد اثار 

نرم گفتم: ،اروم و دبا صدای بغض الو نش محکم تر کردم.دگر  

 " اون زن باهات بد رفتاری میکرد؟ مادرت؟"

 " نه اونو یادم نیومد. مادرم بی توجه و غافل بود. از من در مقابل داللش حمایت و محافظت نمیکرد "

 غرید و ادامه داد:

ز شت ، چهار روخودشو ک   ره" فک میکنم در واقع من بودم که ازش محافظت میکردم. وقتی که باالخ

اینو یادم میاد"ی متوجه بشه و ما رو پیدا کنه... طول کشید تا کس  

لوم باال نتونستم از حس وحست و شوکی که بهم وارد شد جلوگیری کنم. خدای من، لعنتی! زرداب توی گ

 اومد. زمزمه کردم:

 " کامال نابود شده و اقتضاح بوده"

 زمزمه کرد:

 "پنجاه سایه"

وقتی  ،مگردنش چسبوندم . به دنبال و همینطور ایجاده ارامش و تسلی بود سرم رو چرخوندم و لبام رو به

کردم.  تصور شمادر کنار جسدکه یه پسر بچه کوچیک و کثیف و چشم خاکستری که گم شده و تنها   

نیا. رایحه اش رو به مشامم کشیدم. بوی بهشتی میداد. رایحه مورد عالقه ام تو کل داوه کریستین... 

 بدنم محکم تر کرد  و موهام رو بوسید و تو اغوشش حبس شده در حالی که تیلور دستاش رو دور

 سرعت ماشین رو تو شب زیاد میکرد، موندم. 

 وقتی که بیدار شدم به سیاتل رسیده بودیم. کریستین اروم گفت:

 " هی"

 زمزمه کردم:

 " ببخشید"
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. نشستم و چند بار پلک زدم و خودم رو کشیدم. هنوز تو بغلش بودم  

 " میتونم تا اخر دنیا وقتی که خوابی نگات کنم انا"

حرف زدم؟" " تو خواب  

 " نه. نزدیک خونه ات هستیم"

 اوه... 

 " خونه تو نمیریم؟"

 " نه"

 نشستم و نگاش کردم:

 " چرا نه؟"

 " بخاطر اینکه تو باید فردا بری سر کار"

 با اوقات تلخی و لبای اویزون گفتم:

 " اوووه"

د:بهم نیشخند ز  

 " چرا ، چیز دیگه ای تو ذهنت داشتی؟"

 قرمز شدم:

 " خب شاید"

 تو گلو خندید:

 " اناستازیا، من دوباره دیگه به تو دست نمیزنم. نه تا موقعی که التماسم کنی"

 " چی؟!!!"
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 شقبر قرار کردن با من. دفعه دیگه که ع به حرف زدن و ارتباط  ین" پس برای همین تو شروع میک

ه دقیقا چی میخوای ، اونم با تموم جزئیات"تو قراره به من بگی کبازی کردیم   

 " اوه"

اده شد و در رو وقتی که تیلور بیرون اپارتمانم پارک کرد منو از تو اغوشش بیرون کشید. کریستین پی

 برام باز کرد:

 " یه چیزی برات دارم"

ین دیگه یچ شده بیرون اورد . ابه سمت صندوق ماشین رفت و درش رو باز کرد و یه جعبه بزرگ کادو پ

 چیه؟؟؟ 

بازش کن" ،تی توف" وقتی که ر  

 " تو نمیای تو؟"

 " نه اناستازیا"

 " خب پس کی میبینمت؟"

 " فردا"

 " رئیسم میخواد که من فردا باهاش برم نوشیدنی بخورم"

 چهره کریستین سخت شد:

 " که اینو خواسته؟"

عا اضافه کردم:لحن صداش پر از تهدید  پنهون شده بود.سری  

اول کاریم" ی هفته " برای جشن گرفتن    

 " کجا؟"

 "نمیدونم. "



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

61 | P a g e  
 

 " میتونم اونجا بیام دنبالت"

 " باشه... بهت ایمیل یا پیام میدم."

 " خوبه"

ردم خم شد و . وقتی در رو باز کبه سمت در البی همراهیم کردوقتی که تو کیفم به دنبال کلید میگشتم 

به  و چشماش رو بست و شروع ب فرستاد . صورتش روم خیمه شدرو به عق چونه ام رو گرفت و سرم

م کرد.ابوسه های ریزی از گوشه چشمم به سمت کنج لب  

نفس گرفت: ن اب میشدم یه ناله کوچیک از دهنم در رفت.ودر حالی که از در  

 " تا فردا"

 زمزمه کردم:

 " شب بخیر کریستین"

ند زد و دستور داد:حس نیاز رو توی صدام تشخیص دادم. لبخ  

 " برو تو"

ار امیز و بسته بندی شده ام رو حمل میکردم. بلند گفت:روارد البی شدم و جعبه اس  

 " فعال عزیزم"

 چرخید و با جذابیت همیشگیش به سمت ماشین برگشت.

عبه وقتی که وارد اپارتمان شدم جعبه کادو رو باز کردم و دیدم داخلش لب تاپ مک،بلک بری ، و یه ج

نازک و  رو باز کردم  و داخلش یه جعبه سیاه ش. اون چیه؟ جلد نقره اینمستطیل شکل داخلش قرار داشت

 چرمی بود. 

! یه ی پبه رو باز کردم و دیدم داخلش یه آجع دست  د! یه کارت روی صفحه آی پاد به همراه نوشتهی پآد 

 خط کریستین قرار داشت:

هست اناستازیا این برای تو  
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ی دوست داری بشنویمیدونم که چ  

 اهنگ های داخل این حرفای منه

 کریستین

 

 ری رو در غالب یه محصول گرون قیمتکس اهنگ های مورد عالقه کریستین گخدای من....من یه می

 آی پاد دارم. سرم رو بخاطر عدم رضایتم از قیمت این وسیله تکون دادم ولی در عمق وجودم عاشقش

ز اینا رو داره برای همین بلدم که چطور کار میکنه.بودم. جک هم تو دفتر کار یکی ا  

بود . اوه  نفسم بریده بریده شد.عکس یه مدل گالیدر کوچیک با دیدن عکس پس زمینه روشنش کردم و

که من بهش هدیه دادم. روی یه پایه شیشه ای قرار گرفته و روی  23خدای ....  همون مدل گالیدر ا ل 

ودم.تین که در دفترش بود قرار داشت. خیره و کپ کرده مونده بمیزی که فک کنم میز کار کریس  

رده ش اشاره کاون مدل هدیه ای من رو درست کرده! یادم اومد که تو نامه ای که با گل ها فرستاده بود به

تاده.بودم و در اون لحظه فهمیدم که اون با کلی فکر و توجه کادو رو برام فرس بود. گیج و منگ شده  

م بند اومد. صفحه رو لمس کردم و به بغل کشیدمش و دوباره بعد از باز شدن قفل آی پد نفسفلش پایین 

مون عکس زمینه آی پد تصویری از من و کریستین در روز فارق التحصیلیم تو چادر جشن بود. ه

وقتی که  ،معکسی که تو روزنامه سیاتل تایم گذاشته بودن. کریستین خیلی خوش تیپ دیده میشد و من

از پخش شده ، نمیتونستم نیش بغل کرده بودمحکم روی صندلی راحتی تاشو گوله بیر درونم خودشو ضم

. اره اون ماله منه!روی صورتم رو مخفی کنم   

با حرکت انگشتم صفحه عوض شد و در صفحه بعد برنامه های مختلفی دیده شدن. برنامه کیندل1، آی 

 بوک ، ورد....و هر چیز دیگه ای .

اریخی. به کسیون ترنامه اش زدم و منو اش باز شد.کل! برنامه کتابخونه بریتیتش! روی بگندش بزنن

رو انتخاب کردم. منو جدید باز شد. بر روی تیتر :  19و  18سمت پایین رفتم و گزینه رمان های قرن 

ن نشو یمز زدم. پنجره جدید باز شد و بهم اسکن کپی کتاب رو برای خوندن، توسط هنری جامریکایی

                                                             
 برنامه خودن کتاب و مجله و ... 1
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چاپ شده و االن روی آی پد منه!! اون  1879داد. خدای من! اون یه ویرایش اولیه و قدیمیه، که در سال 

 برای من نرم افزار کتابخونه بریتیتش رو خریده و با یه لمس همه چی برام مهیاست!

مه غذاهای او میدونستم که میتونم تا ابد تو این برنامه غرق بشم. متوجه برن سریعا از صفحه خارج شدم

 مه اخبار، برنامه اب وو برنا .خوب شدم و باعث شد که چشم غره برم و در همون زمان هم لبخند بزنم

زدم و  ولی اون به موزیک اشاره کرده بود. به سمت صفحه اصلی برگشتم . روی گزینه آی پدهوا و ... 

...نمیتونم بزنم. توماس تالیس.د یه پلی لیست برام ظاهر شد. اهنگ ها رو نگاه کردم و باعث شد که لبخن

ه اون نو هیچ وقت و به این سرعت فراموش کنم. بر هر حال تا حاال دو بار اهنگشو شنیده ام وقتی کاو

 داشت منو شالق میزد و میکرد. 

اهنگ فریبندگی1! لبخندم بزرگ تر شد... دور اتاق با این اهنگ چرخ میزدیم. قطعه بَ چ از مارسلو2... 

اوه نه اون اهنگ برای حال خوب االن من زیادی غمگینه . هووووم....جف باکلی3 ...اره اهنگاشو 

شنیدم. اسنو پاترول4...گروه مورد عالقه منه و اهنگی به نام سر منشا هوس، از ا  نیگما5 . چقدر 

ی ها کریستینی!! نیشخند زدم. اهنگ دیگه ای به نام مالکیت ، اوه اره دقیقا خود پنجاه سایه! و اهنگ

 بیشتری که من تا حاال نشنیده بودم. 

اهنگی رو که نظرمو گرفت انتخاب کردم و پخشش کردم. اسم اهنگ امتحان کردن از ن یلی فورتادو6 بود. 

وی شروع به خوندن کرد و صداش مثل یه شال ابریشمی کل وجود منو در بر گرفت و احاطه ام کرد . ر

 تخت دراز کشیدم. 

ق متن مدل رابطه جدید رو امتحان کنه. غر یستین میخواد که امتحان کنه؟ اینراین به این معنیه که ک

برای  اهنگ شدم و به سقف خیره موندم و سعی میکردم که متوجه این تغیییر روحیه اش بشم. اون دلش

شه. حتما من تنگ شده بود. منم دلم براش تنگ شده بود. اون قطعا باید یه احساساتی در مورد من داشته با

 مینطوره . این آی پد...این اهنگ ها ، برنامه ها... اون اهمیت میده. اون واقعا اهمیت میده. قلبم با حسه

 امیدواری اب شد. 

                                                             
 ”witchcraft“  اهنگی که تو جلد یک تو خونه کریستین قبل رفتن به خونه مامان بابا کریستین با هم رقصیدن 1
2 “Bach Marcello” 
 ”Jeff Buckley “ خواننده، نوازنده گیتار و ترانه سرا امریکایی 3
4 “ Snow Patrol” 
5 ‘Principles of lust” by Enigma 
6 Nelly Furtado  “Try” 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

64 | P a g e  
 

اهنگ تموم شد و اشکا روی صورتم جاری شدن. سریعا به اهنگ بعدی رفتم. اهنگ ساینتیس از گروه 

کولد پلی1. گروه مورد عالقه ی کیت. اهنگ رو میشناختم ولی هیچ وقت واقعا به متنش گوش نکرده 

.  بودم. چشمامو بستم و اجازه دادم که کلمات به درونم رسوخ کنن. . اشکام شروع به ریختن کردن

کریستین.... پس چی میتونه باشه ؟؟؟ اوه  ،نمیتونستم جلوشونو بگیرم .اگر این متن یه عذر خواهی نباشه  

د مورنو میده؟ من بیش از حد  دارم در ن جواب سواالی میا اینکه یه دعوت نامه و فراخوانه؟ کریستی

انه کنم. ذهن ناخود اگاهم تائیدیهمه چی وسواس به خرج میدم ؟ من احتماال بیش از حد دارم این کار رو م

هون کنه.یکرد حس ترحم و دلسوزیش رو پنسرش رو تکون داد و سعی م  

اشکام رو پاک کردم . باید بهش ایمیل بزنم و ازش تشکر کنم. از تخت بلند شدم تا ماشین بدجنس2 رو 

 روشن کنم. 

 اهنگ گروه کولد پلی هنوز داشت میخوند. لب تاپ مک ،در حالی که چهار زانو روی تخت میشستم

 روشن شد و وارد سیستم شدم. 

_______________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: آی پد 

623:5    2011، ژوئن،  9تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 تو باعث شدی دوباره گریه کنم.

 من عاشق آی پدم.

                                                             
1 Cold play “ Scientist” 
 منظورش لب تاپه 2
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 من عاشق اهنگام.

 من عاشق برنامه کتابخونه بریتیش ام.

 من عاشق توام.

 ممنونم.

 شب بخیر.

1X X  انا  

____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: آی پد

00:03     2011،ژوئن،  10تاریخ:   

ا استیلبه: اناستازی  

 

 خوشحالم که دوست داشتی. یکی هم برای خودم خریدم.

 حاال اگر اونجا بودم اشکاتو با بوسه پاک میکردم.

 ولی نیستم.... برای همین برو بخواب.

_____________________ 

 

                                                             
 حرف ایکس به معنای بوسه است 1
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یکنه؟؟ و در جوابش باعث شد لبخند بزنم. هنوزم رئیسانه برخورد میکنه، هنوزم کریستینه. این تغییر م

ئیس ارم... دستور بده و رن لحظه متوجه شدم که امیدوارم که تغییر نکنه. من اونو همینطوری دوست داو

بدون ترس از تنبیه شدن ....که بتونم باهاش هم قدم بمونم ، تا موقعی گونه...   

______________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: اقای بد اخالق

00:07   2011، ژوئن، 10تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 مثل همیشه رئیس گونه، عصبی و غرغرو هستی اقای گری. 

اجازه ندادی  یه چیزی رو میشناسم که میتونه این وضعیت رو بهبود ببخشه ، ولی خب تو اینجا نیستی و

 من پیشت باشم و توقع داری که التماست کنم...

 به همین خیال باش اقا!!

X X    انا  

پ ن : همینطور متوجه شدم که گروه استالکر ا نتوم1 هم جزو لیستت بود. اهنگ هر نفسی که تو میکشی. 

 از حس شوخ طبعی ات لذت بردم2، ولی اقای دکتر فلن خبر داره؟؟؟ 

___________________ 

 

                                                             
1 Stalker Anthem ” Every breath you take” 
 طعنه و کنایه بابت حس شکارگری که انا میگه به کریستین که داره )جلد یک( . متن اهنگ رو اخر فصل گذاشتم. 2
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: ارام مثل ارامش

00:10   2011،ژوئن،10تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

استیل عزیزترینم خانم  

د دامعموال هم توافقانه و در یه قرارمیدونی، در باسنی خوردن هم در رابطه وانیلی اتفاق می افته . 

ولی من خیلی بیشتر خوشحال میشم که استثنایی قائل بشم.  جنسی...  

 خیالت راحت باشه چون دکتر فلن از حس شوخ طبعی من لذت میبره. 

ب بخاطر اینکه تا فردا خیلی نمیتونی بخوابی.حاال، خواهش میکنم برو بخوا  

 ضمنا... تو التماسم میکنی، مطمئن باش. و منم مشتاقانه منتظرشم! 

________________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

خوابای خوب ببینی ،موضوع: شب بخیر  

00:15    2011، ژوئن، 10تاریخ:   

 به: کریستین گری
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تم با ی محترمانه و قشنگ ازم درخواست کردی و من رفتار خوبت رو دوست داشخب از اونجایی که خیل

ه میکنم و اهنگ آی پدم که اینقدر به من مهربانانه دادیش تو تختم گوله میشم و کتابخونه بریتیتش رو نگا

 هایی رو که گفتی از طرف تو هست رو گوش میدم.

X X  آ 

___________________ 

 

از طرف: کریستین گری   

 موضوع: یه در خواست دیگه

00:15    2011، ژوئن،10تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 خواب منو ببینی.

X 

___________________ 

 

 خواب تو رو ببینم کریستین گری؟؟ همیشه!!!

شتم از زیر بال اشتم.واک زدم . هدفون هامو توی گوشم گذسریعا پیژامه ام رو پوشیدم و دندون هامو مس

ی شده چارلی تانگو رو بیرون کشیدم و بغلش کردم. بالن خال  

تونه چه تفاوتی یه روز میسرشار از لذت بودم و یه لبخند احمقانه بزرگ دندون نما روی صورتم بود. 

 داشته باشه . چطوری میتونم بخوابم؟
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خوزه گونزال  ز1 شروع به خوندن یه اهنگ نرم و لطیفی با گیتار جاز کرد که خواب اور بود و به ارومی 

رفتم و در عجب بودم که جهان در یه بعد از ظهر همه چی رو درست کرد و بی هدفانه در به خواب 

ست کنم.ه که برای کریستین یه پلی لیست از اهنگ های مورد عالقه ام براش دررفکر بودم که منم بهت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Jose Gonzalez 
 خواننده ، نوازنده گیتار، و اهنگ نویس سوئدی 
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«توضیحات مترجم»  

“Every breath you take” 

 

Every breath you take 

یکشیکه م ینفسهر  

Every move you make 

 هر حرکتی که انجام میدی

Every bond you break 

یشکنیکه م یعهد هر  

Every step you take 

یداریکه برم یقدم هر  

I'll be watching you 

دخواهم کر تیتماشا من  

Every single day 

گذرهیم که یروز هر  

Every word you say 

یگیکه م یکلمه ا هر  

Every game you play 

یکنیکه م یا یباز هر  

Every night you stay 

یمونیکه م یشب هر  

I'll be watching you 

خواهم کرد تیتماشا من  

O can't you see 

ینیبب یتونینم اوه  
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You belong to me 

یبه من تعلق دار تو  

My poor heart aches 

رهیگیمن درد م ریفق قلب  

With every step you take 

یداریکه برم یهر قدم با  

Every move you make 

یدیکه انجام م یحرکت هر  

Every vow you break 

یشکنیکه م یعهد هر  

Every smile you fake 

یزنیکه م یخنده مصنوع هر  

Every claim you stake 

یدیکه انجام م یا یشرطبند هر  

I'll be watching you 

تو را تماشا خواهم کرد من  

Since you've gone I been lost without a trace 

گم شدم یاثر چیبدون ه ،منیکه تو رفته ا یوقت از  

I dream at night I can only see your face 

نمیبب تونمیاما فقط صورت تو رو م نمیبیم ایدر شب رو من  

I look around but it's you I can't replace 

سمیسرجام وا تونمیو نم نمیبیاما تو رو م کنمینگاه م اطرافمو  

I feel so cold and I long for your embrace 

آغوش تو صبرکردم یسردمه و مدت هاست که برا من  

I keep crying baby, baby, please 
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زم؛لطفایزم؛عزیعز دمیکردن ادامه م هیبه گر من  

O can't you see 

ینیبب یتونینم اوه  

You belong to me 

یبه من تعلق دار تو  

My poor heart aches 

رهیگیمن درد م ریفق قلب  

With every step you take 

یداریکه برم یهر قدم با  

Every move you make 

یدیکه انجام م یحرکت هر  

Every vow you break 

یشکنیکه م یعهد هر  

Every smile you fake 

یزنیکه م یخنده مصنوع هر  

Every claim you stake 

یدیام مکه انج یا یبند شرط هر  

I'll be watching you 

تو را تماشا خواهم کرد من  

Every move you make 

یدیکه انجام م یحرکت هر  

Every step you take 

یداریکه برم یقدم هر  

I'll be watching you 

دتو را تماشا خواهم کر من  
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«فصل سوم»  

 

 

 ،ه آی پدممیتونم هدفون رو ب، تم یکی از مزیت های بی ماشین بودن اینه که وقتی که سوار اتوبوس هس

وصل کنم و به اهنگ های فوق العاده ای که  ،در حالی که تو کیفم گذاشتمش و در جای امنی هست

وی صورتم کریستین بهم داده گوش بدم. وقتی که به دفتر کارم رسیدم احمقانه ترین لبخند دندون نما ر

 بود.

اره سورپرایز شده بهم نگاه کرد .جک یه لحظه سرش رو بلند کرد و منو دید و دوب  

 " صبح بخیر انا، خیلی....پر طراوت و پر تشعشع دیده میشی"

 حرفش منو عصبی کرد. چقدر ناشایست .

 " خوب خوابیدم . ممنونم جک . صبح بخیر"

 پیشونیش چین خورد :

بنویسی؟" از اینا تا زمان نهار برام یه گزارش " لطفا میشه   

کرد: داد. با دیدن چهره وحشت زده من اضافهیس بهم دست نو ی چهار تا برگه  

 " فقط صفحه اول رو"

 با راحتی خیال لبخند زدم:

 " حتما"

 اونم جوابم رو با یه لبخند گشاده داد. 

یمیل پیوتر رو روشن کردم و شروع به کار کردم. کافه الته ام  و یه موز هم در کنارش خوردم . یه اکام

 از کریستین داشتم:
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______________________  

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: خب کمکم کن...

08:05   2011،ژوئن،10تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

میدورام که صبحانه خورده باشی.ا  

 دیشب دلم برات تنگ شده بود.

__________________ 

 

از طرف: اناستازیا استیل   

 موضوع:کتاب های قدیمی...

08:33    2011،ژوئن،10تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

ن م. من چند روزه که صبحانه نخوردم برای همیا االن که دارم برات تایپ میکنم در حال خوردن یه موز

ینسو کروزو یتیتش شدم. شروع به خوندن کتاب رابهست. من عاشق برنامه کتابخونه براین یه قدم به جلو 

 کردم.... و البته عاشقتم.
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. سعی دارم که به کارام برسم.حاال منو تنها بزار ..  

___________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: این تمام چیزیه که خوردی؟

08:36    2011،ژوئن،10تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل 

 

نیاز داری. به انرژی برای التماس کردن هتر از این عمل کنی . تومیتونی ب  

_________________ 

 

یا استیلاز طرف: اناستاز  

 موضوع: مزاحم

08:39   2011،ژوئن ،10تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

 اقای گری ...من دارم برای ادامه زندگی کار میکنم و اون تویی که قراره التماس کنه!

 اناستازیا استیل

________________ 
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: حاال میبینیم!

08:39    2011،ژوئن،10تاریخ:   

استازیا استیلبه: ان  

 

من عاشق چالشم... ،ای بابا خانم استیل  

_________________ 

 

ا رو برای جک با نیش باز مثل احمقا به صفحه کامپیوتر نگاه میکردم. ولی باید بشینم این دست نوشته ه

برگه ها رو روی میز گذاشتم و شروع کردم.  بخونم و گزارش بنویسم.  

زمان  غذایی برای گرفتن ساندویچ گوشت دودی شده رفتم و در همون زمان نهار به سمت فروشگاه مواد

به اهنگ های پلی لیست آی پد گوش میدادم. اهنگ اول از نیتین ساهنی1 یه اهنگ جهانی به اسم هوملندز 

م. به یه قطعه بود. خوب بود. اقای گری سلیقه گلچین کننده ای توی موسیقی داره. دوباره به دفتر برگشت

کالسیک به اسم فنتژیا 2 با بن مایه مخصوص توماس تالیس توسط " وان ویلیامز3" گوش میدادم. اوه 

 پنجاه سایه من حس شوخ طبعی داره و منم عاشقشم. این لبخند احمقانه هیچ وقت صورت منو ترک

 میکنه؟؟

لحظه تصمیم گرفتم که به کریستین ایمیل بزنم. هبعد از ظهر سپری شد . در ی  

_____________________  

 

                                                             
1 Nitin sawhney “Homelands” 
2“ Fantasia” 
3 Vaughn Williams 
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 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: حوصله ام سر رفته...

16:05     2011،ژوئن،10تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 دستامو قالب کردم و شصتامو دور همدیگه میچرخونم .1

 تو چطوری؟

 چی کار میکنی؟

________________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: شصتات

16:15    0112،ژوئن،10تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 تو بهتره که بیای برای من کار کنی. 

ال وقت نداری که دستاتو قالب کنی و شصتاتو بچرخونی .اون وقت اص  

 مطمئنم که میتونم اونارو در کار بهتری مشغول کنم.

 در واقع میتونم به چند گزینه مختلف فک کنم...

                                                             
 عملی برای نشون دادن سر رفتن حوصله   1
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هم پیوسته همیشگی رو انجام میدم.  الت بار و بهمن مثل همیشه کارهای کس  

 همگی کامال جدی و خشک هستن.

 ایمیل هات در ا س آی پی1 کنترل میشن.

___________________________ 

 

میل هامو اون چطوری میدونه؟؟؟ به صفحه کامپیوترم اخم کردم و سریعا ای اوه لعنتی!! فکرشو نمیکردم.

 چک کردم و همشونو پاک کردم. 

سر ساعت 5:30 جک سر میز من بود. لباسای معمولی و راحتی پنجشنبه پوشیده بود.2 یه شلوار جین و 

 یه پیراهن مشکی تنش بود. خیلی نامرتب و شلخته دیده میشد. 

میریم" ،" نوشیدنی انا؟ ما معموال به یه بار  نزدیک ، که اون طرف خیابون هست  

 امیدوارانه پرسیدم:

 " ما؟"

م اونجا ...تو هم میای؟"" اره، بیشتر ما میری  

مش به ارراحتی خیال و ا ،به دالیل ناشناخته ای که نمیخواستم خیلی به صورت دقیق بررسیشون کنم

.ندرونم رسوخ کرد  

 "دوست دارم بیام. اسم بار چیه؟"

 " پنجاه"

 " شوخی میکنی!؟"

 عجیب بهم نگاه کرد:

                                                             
1 SIP )اسم محل کار انا )جلد یک 
 نوعی رسم غربی که به تموم دنیا هم سرایت کرده که در اون در شرکت ها روز پنجشنبه افراد لباس های راحت و غیر رسمی سر کار میپوشن  2

Dress-down friday  
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 " نه، مفهوم خاصی برای تو داره؟"

اونجا بهتون ملحق میشم"" نه، معذرت میخوام.   

 " نوشیدنی چی دوست داری؟"

 " یه ابجو لطفا"

 " خوبه"

 به سمت سرویس بهداشتی رفتم و با بلک بری به کریستین ایمیل زدم:

________________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: تو کامال مناسب اون مکانی

17:36    2011،ژوئن،10تاریخ:  

ریبه: کریستین گ  

 

اسم پنجاه میریم.ما به یه بار به   

 لذتی که از این موضوع بامزه استخراج میکنم، تموم نشدنیه.1

 مشتاقانه منتظرم که اونجا ببینمت اقای گری.

X آ     

____________________ 

 

                                                             
 کریستین پنجاه سایه است دیگه. تصادف جالب اسمی شده. 1
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: ریسک و خطر

17:38    2011،ژوئن،10تاریخ:  

 به: اناستازیا استیل

 

ج کردن حرفه ی خیلی خیلی خطرناکیه...استخرا  

____________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: ریسک و خطر؟

17:40     2011،ژوئن،10تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

 منظورت چیه؟

__________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: ساده ست...

17:42    2011،ژوئن،10تاریخ:   
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زیا استیلبه: اناستا  

 

 در موردش فک کن خانم استیل.

 به زودی میبینمت.

 هرچه زودتر بهتر عزیزم.

________________________ 

 

هست و  چه تفاوتی یه روز میتونه داشته باشه. رنگ بیشتری روی گونه هامتو اینه خودم رو چک کردم.

اهات هاش این کار رو بن باکریستین گری هست. کمی ایمیل بازی کرد چشمام براق شدن. این تاثیر  

میکنه. به آینه با نیش باز نگاه کردم و پیراهن ابیم رو مرتب کردم ....همون پیراهنی که تیلور برام 

خریده بود1.شلوار جین مورد عالقه ام رو پوشیده بودم . بیشتر خانوم های محل کارم با جین و یا دامن 

که کریستین  ک پولین کلوش بخرم. شاید اخر هفته با چدامکوتاه میپوشیدن . باید برم یکی دو تا  لوش  ک  

. ، برم این کار رو بکنمبرای ماشین واندا بهم داده  

 تا از ساختمون محل کارم خارج شدم شنیدم کسی اسمم رو صدا زد:

 " خانم استیل؟"

..خیلی .. ل ارواح دیده میشددیدم. مث ،برگشتم و یه زن رنگ پریده که محتاطانه به سمتم نزدیک میشد

ریده و یه نگاه ماتی داشت. دوباره گفت:رنگ پ  

 " خانم اناستازیا استیل؟"

 با اینکه صحبت میکرد چهره اش کامال خشک و بی حرکت بود. 

 " بله؟"

                                                             
 )جلد یک ( شبی که انا مست کرد و بیهوش شد و فرداش کریستین بهش لباس داد گفت تیلور خریده 1
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ایستاد و در فاصله 3 فیتی1 تو پیاده رو بهم خیره شد . منم بی حرکت ایستاده بودم. این خانم کیه؟ چی 

 میخواد؟ پرسیدم:

ونم کمکتون کنم؟"" میت  

 چطوری اسم من رو میدونه؟

 " نه... فقط میخواستم ببینمت"

ا صداش به طرز عجیبی ترسناک و نرم بود. مثل من موهای تیره و به طرز مجنون واری در تضاد ب

اون  . چشماش مثل ویسکی بوربون قهوه ای اما بی روح بودن. هیچ حس زندگی درنپوست زیباش بود

:مچاله شده بود. مودبانه گفتم ،درد و غم ره زیباش رنگ پریده بود و توسط حسهها دیده نمیشد. چ  

 " ببخشید ...من شما رو نمیشناسم"

سی نزدیک سعی کردم حس سوزش اخطار گونه ای که توی ستون فقراتم بود رو نادیده بگیرم. تو یه برر

 د. لباساش دو سایز از خودشژولیده و رها شده دیده میش دوباره ، به نظر عجیب ، پریشون ، تر و

 بزرگ تر بودن و یه پالتو بارونی کمربند دار هم تنش بود. 

سید:صدایی که اشفتگی من رو بیشتر کرد. غمگینانه پرعجیب ، گوشخراش و ی خندید. یه خنده   

 " تو چی داری که من ندارم؟"

 اشفتگیم تبدیل به ترس شد:

 " ببخشید شما کی هستین؟"

 " من؟ هیچکی"

 شتین کتروی شونه اش رو به عقب بزنه و وقتی که این کار رو کرد اس شو بلند کرد تا موی کوتاه  دست

دیده شد. ،به دور مچ دستش چرکین   پایین رفت و باند    

 گندش بزنن!!

                                                             
 هر فیت برابر با 30.5 سانتی متر هست 1
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 " روز بخیر خانم استیل"

خارج  ز دیدمعی که اچرخید و به سمت باالی خیابون راه افتاد . منم سر جام میخکوب مونده بودم. تا موق

اده بودم. اومدن گیج ایست کردم. در میان سیل کارمند هایی که از دفتر های مختلف بیرون میشد نگاهش   

 این چی بود؟؟؟

که ذهن  در حالی گیج شده از خیابون به سمت بار رد شدم و سعی میکردم اتفاقی رو که افتاد هضم کنم.

وار بهم گفت:هیس  و زشتش رو بلند کرده بودناخود اگاهم سر    

..اون یه ارتباطی با کریستین داره.  

دیوار  به همراه یه پرچم قهرمانی بیسبال و یه پوستر که روی ،دخمه مانند و بی حس و سرد ،پنجاه بار  

ور . جک به همراه الیزابت و خانم های ویرایش گر دیگه و دو تا اقا از قسمت ام ، بودشنصب شده بود

ته بود. ر گوشواره های نقره ای حلقه ای معروفشو انداخلایستاده بود. ک ،شمالی و کلر دختر توی پذیر  

 " سالم انا!"

 جک بهم یه شیشه ابجو باد1 داد . زمزمه کردم:

 " به سالمتی...ممنونم"

 هنوز توسط برخوردم با اون دختر روح شکل متزلزل بودم. 

 " به سالمتی"

د و پرسید:الیزابت برگشت. کلر شیرین بهم لبخند ز بطری هامونو بهم زدیم و جک به ادامه صحبتش با  

 " خب، هفته اول کاری چطور بود؟"

 "خوب بود ممنونم. همه خیلی مهربون و دوستانه دیده میشن"

 " تو امروز خوشحال تر دیده میشی"

زمزمه کردم: او سریع مقرمز شد  

                                                             
1 Bud اسم مارک ابجو هست 
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 " امروز پنجشنبه است. خب، برنامه ای برای اخر هفته ات داری؟"

 

 ستنتغییر موضوع کار کرد و نجات پیدا کردم . کلر از یه خانواده ای که هفت بچه ه است و روش  سی

ه شدم کامال سر حال و مشتاق شده بود و متوجو قراره به یه مالقات دوباره خانوادگی در تاکوما بره. بود

  بت نکردم.که از زمانی که کیت به باربادوس رفته من با هیچ زنی که هم سن و سالم باشه صح

ون خبر داره یا با خودم فک کردم که کیت با ...ایلیوت چطوره؟ باید یادم باشه از کریستین بپرسم که ازش

تونم تصور نه. اوه و برادر کیت، ایتان ، سه شنبه هفته دیگه برمیگرده و قراره در اپارتمان ما بمونه. نمی

ه مرور رد اخیرم با اون دختر روح شکل بکنم که کریستین از این موضوع خوشحال بشه. خاطره برخو

 به عقب پس میخورد. 

 در میون صحبتم با کلر، الیزابت بهم یه بطری ابجو دیگه داد. بهش لبخند زدم:

 " ممنونم"

ابجو رو  قبل از اینکه متوجه بشم بطری سومکلر خیلی خوش صحبت بود . دوست داشت صحبت کنه. 

مالی بهم بود.  خوردم که تعارف یکی از پسر های امور  

ست؟ یکی وقتی که الیزابت و خانم های دیگه ترکمون کردن جک به من و کلر ملحق شد . کریستین کجا

 از پسر های امور مالی با کلر مشغول صحبت شد.

 " انا، فک میکنی که تصمیم درستی گرفتی که به این کمپانی اومدی؟"

ور ود. ولی متوجه بودم که اون با همه همین طصدای جک نرم و کمی بیش از حد بهم نزدیک ایستاده ب

 هست ، حتی تو دفتر کار. ذهن ناخود اگاهم چشماش رو باریک کرد و نصیحت گونه گفت:

 داری زیادی دقت میکنی و وسواس به خرج میدی.

ممنونم جک. اره. فک کنم که تصمیم درستی گرفتم" " من این هفته لذت بردم ،  

هستی انا. پیشرفت میکنی." " تو دختر سر زنده و باهوشی  

شدم و زمزمه کردم: مزقر  
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 " ممنونم"

 نمیدونستم چی دیگه میتونم بگم. 

 " محل زندگیت از اینجا دوره؟"

 " ناحیه پایک مارکت هستم"

 لبخند زد:

 " از من خیلی دور نیست"

 کمی جلوتر اومد و به میز بار لم داد. عمال منو گیر انداخته بود.

رای این اخر هفته داری؟"" هیچ برنامه ای ب  

 " خب...امممم"

ه. در یک هماهنگ بش ای قوی قبل از اینکه ببینمش حسش کردم. مثل اینکه کل بدنم با حضورش به طرز  

نبض  عجیب   و اون حس  د. یه حس درونی عجیب دو طرفه ... هم ارامش بخش و هم سوزاننده بو ،زمان

درونم حس کردم. رو الکتریسیته  ی دهزنن  

اوتش رو یی انداخت. ولی من تفستین دستشو دور شونه ام القیدانه و با حس محبت و عاطفه اشکاراکری

ه خاص کامال خوشایند بود. موهام رو بی داره ابراز مرز و حیطه میکنه. و در این لحظه  ...ونستممید

 نرمی بوسید . زمزمه کرد:

 " سالم عزیزم"

چیز  نتونستم ،شوق و اشتیاق از وجودش به دور شونه امراحتی و همچنین حس  به غیر از حس امنیت ،

ک خیره بهش وقتی که به ج و منو به بغل خودش کشوند و منم سرم رو بلند کردمدیگه ای تجربه کنم. 

راه یه لبخند کوچیکی به هم بود نگاه کردم. چهره اش قابل خوندن نبود. توجهش رو به من برگردوند .

نی شده هن سفید تنش بود. خوردارراه راه به همراه شلوار جین و پیت ابی بوسه نرم و لطیف بهم زد . ک

 بود.

 جک با نارضایتی خودشو عقب کشید. عذر خواهانه زمزمه کردم:
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 " جک، ایشون کریستین هست"

 چرا عذر خواهی میکنم؟؟

 " کریستین، جک"

فت:کریستین با یه لبخند سرد و کوچیک که به چشماش نرسید به جک دست داد و گ  

 " من دوست پسره ام"

:نگاه کردم. جک متکبرانه گفت ،روبروش رو نگاه میکرد ی به جک که ارزیابانه مرد فوق العاده  

 " منم رئیسه ام. انا گفته بود دوست پسر سابق"

واب داد:اوه گندش بزنن... تو که نمیخوای این بازی رو با پنجاه شروع کنی!!!؟کریستین خونسردانه ج  

وقت رفتنه" سابق نیست. بیا عزیزم." خب، دیگه   

 جک نرم تر گفت:

 " خواهش میکنم بمونید و برای نوشیدنی به ما ملحق بشید"

ه با دهن باز و ناراحت کننده ست؟به کلر نگاه کردم که البت جوفک نمیکنم که ایده خوبی باشه. چرا اینقدر 

زن ها با دیدن  ام دست از توجه به واکنشیه نگاه مشتاق و تحسین امیز به کریستین نگاه میکرد. کی میخو

کریستین با لبخند مرموزش جواب داد: کریستین بردارم؟  

 " ما برنامه داریم"

 برنامه داریم؟؟ حس چشم انتظاری در طول بدنم تیر کشید. اضافه کرد:

 " شاید یه موقع دیگه . بیا"

 به من گفت و دستم رو تو دستش گرفت . به جک لبخند زدم:

ه میبینمت"" دوشنب  
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یرن کلر و پسر های امور مالی سخت تالش میکردن تا چهره نچندان راضی و خشنود جک رو نادیده بگ

 و کریستین رو تا دم در همراهی کردن. 

در ماشین رو  کنار چرخ ماشین آاودی تو پیاده رو منتظر ایستاده بود. وقتی که کریستین ،تیلور بیرون

 برام باز کرد پرسیدم:

زننده بود ؟" یه رقابت و ستیز   مکالمه مثلن " چرا ای  

 زمزمه کرد:

 " بخاطر اینکه بود"

ش رو زد و بعد در رو بست. زودوباره بهم لبخند مرم  

 " سالم تیلور"

 سالم کردم و چشمامون تو اینه بهم برخورد کرد. تیلور محترمانه و با لبخندی سرحال گفت:

 " خانم استیل"

رو گرفت . نرم انگشتام رو بوسید . اروم گفت: کریستین هم سوار شد و دستم  

 " سالم"

وزاننده س رو شکر که نمیتونه نگاه  لور صدامون رو میشنوه. خداگونه هام گل انداخت و میدونستم که تی

ا همین ببینه. تموم خودداری وجودم رو داشت از بین میرد ت ، که به من داشت،و شعله ور کریستین رو

خودم رو توی بغلش نندازم. ، شین ما جا تو صندلی عقب    

 ونه اش رو در سکوت متفکرانه لمس کرد . نفسب ماشین.... هووووم. ضمیر درونم چاوه صندلی عق

 گرفتم و با دهن خشک شده گفتم:

 " سالم"

 " دوست داری امشب چی کار کنی؟"

 " فک کنم که تو گفتی برنامه داری"
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نی"ناستازیا ، دارم از تو میپرسم که دوست داری چی کار ک" اوه من می دونم دوست دارم چی کار کنم ا  

 با خیرگی بهش زل زدم . با یه نیش باز بجنسانه گفت:

ونه " فهمیدم... پس... زمان التماس کردن رسیده. خب دوست داری که تو خونه خودت التماس کنی یا خ

"من؟  

 سرش رو به یه سمت کج کرد و با یه لبخند سکسی به من خیره شد. 

مان من بریم"" فک کنم که تو خیلی گستاخ بودی اقای گری. ولی برای تنوع هم که شده میتونیم به اپارت  

 عمدا لبامو گاز گرفتم و چهره اش تیره شد:

 " تیلور، منزل خانم استیل لطفا"

 تیلور جواب داد:

 " اقا"

 و در ترافیک به سمت خونه ام راه افتاد .کریستین پرسید:

ر بود؟"" خب، روزت چطو  

 " خوب بود، تو چی؟"

 " خوب بود، ممنون"

مسخره اش به منم سرایت کرد و دوباره دستم رو بوسید. گفت: باز   نیش    

 " خوشگل شدی"

 " تو هم همینطور"

 " رئیست جک هاید، سر کار خوبه1؟"

 وااو! چه تغییر مسیر ناگهانی! اخم کردم:

                                                             
 منظورش اینه که در حرفه کاریش خوبه  1
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یست؟؟"" چرا؟ این که بخاطر مکالمه خصومت امیز مسخره ن  

 نیشخند زد و خشک گفت:

 " اون مرد میخواد تو شورت تو باشه اناستازیا"

ه شده م تیز و شوکیلور نگاه کردم . ذهن نا خواد اگاهدهنم باز موند و به رنگ البالو شدم. مضطرب به ت

 نفس گرفت. 

 یم؟؟ تو کهال داریم در موردش حرف میزنچرا اص " خب اون میتونه هر چیزی که دوست داره بخواد...

 میدونی هر جوری هم که باشه من هیچ عالقه ای بهش ندارم. اون فقط رئیسه منه"

 " نکته اش همینه. اون چیزی رو میخواد که ماله منه. الزمه بدونم که تو کارش خوب هست یا نه"

 شونه ام رو باال انداختم:

"  " فک کنم باشه  

 نمیدونم با این صحبت ها میخواست به کجا برسه؟ 

ه"وگرنه باید کاسه کوزه اش رو از تو خیابون جمع کن ،ت از سر تو برداره" خب بهتره که اون دس  

 " اوه کریستین. داری در مورد چی حرف میزنی؟؟ اون کار اشتباهی انجام نداده"

فقط زیادی نزدیک بهت می ایسته.  هنوز انجام نداده....  

میگن رفتار قبیح و پست یا مزاحمت جنسی"بهش  " اون یه حرکت انجام داده ، تو بهم بگو.  

 " فقط یه نوشیدنی بعد از کار بود"

 " جدی ام. یه حرکت دیگه بکنه می اندازمش بیرون"

چین قدرتی نداری"" تو هم  

ومد:چشم غره برم اگاهی مثل یه ماشین باربری پر قدرت و با سرعت به ذهنم ا راستش قبل از اینکه  

" " داری کریستین؟!!  
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ن دوباره لبخند مرموزانه اش رو بهم زد . با وحشت زمزمه کردم:کریستی  

 " تو اون کمپانی رو میخوای بخری"

گفت: .لبخندش با شنیدن وحشت در صدام پت و پهن تر شد  

 " نه دقیقا"

 " تو اون کمپانی رو خریدی"

تاطانه پلک زد:مح  

" امکانش هست"   

 " خریدی یا نه؟"

 " خریدم"

پریشونی و نفس بریده شده گفتم: لعنتی! با خدای من...  

 " چرا؟؟"

 اوه خدای من این دیگه زیادیه! 

 " بخاطر اینکه میتونم اناستازیا. من میخوام تو در امنیت باشی"

 " ولی تو گفتی که تو حیطه شغلی من دخالت نمیکنی!"

 " نخواهم کرد"

 دستم رو از دستش بیرون کشیدم:

 " کریستین..."

 کلمات به دهنم نیومد. 

 " از دستم عصبانی هستی؟"

 " اره معلومه که از دستت عصبانیم!"
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امه دادم:خشمگین اد  

با کی  انمسئولیت تصمیماتش رو بر اساس اینکه در اون زم ،مدیره تجاری " منظورم اینه که کدوم هیئت

"داره سکس میکنه میگیره؟!   

نگاه کردم. ،میکردرنگم پرید و مضطرب به تیلور که صبورانه و بی توجه رانندگیش رو   

هم توپید: ذهن ناخود اگاهم ب لعنتی... چه زمان خوبی که ذهنم کار نکنه و حرفای نامناسبم رو فیلتر نکنه.

 اناستازیا! 

ماشین از  م. فضای داخلست بعد بهم اخم کرد. بهش خیره بودکریستین دهنش رو باز کرد و باز دوباره ب

ه به هم در حالی ک ،فای گفته نشده و یه پتانسیل خصمانهو حر ، تبدیل به سردیحالت گرم و صمیمی

بودیم، شده بود.  مونده خیره  

انم ماشین رو ارتمخیلی طول نکشید و تیلور بیرون اپ خوشبختانه سفر ماشین سواری ناراحت کننده امون

یدم که نمتوقف کرد. سریعا از ماشین بیرون پریدم و منتظر هیچکی که در رو برام باز کنه نموندم. ش

 کریستین به تیلور زمزمه وار گفت:

 " فک کنم که بهتره اینجا منتظرم باشی"

ر یه گانجوری که ا ،اروم پشت سرم نزدیک خودم حسش کردم . در تالش بودم تا کلید هامو پیدا کنم.

 حیوون درنده وحشی ام گفت:

 " اناستازیا "

س و اشکار ش عصبانیم. عصبانیتم قابل لمآه کشیدم و چرخیدم تا روبروش قرار بگیرم . خیلی از دست

 بود. یه حس تاریک تهدید امیز برای خفه کردنم. 

وم ، اینطوری احساس میکنم. و دهبیشتر از یه مدتی –" اول اینکه ، من تو رو برای یه مدتی نکردم 

بخش کمپانی در سیاتل ، ا س آی پی سود 4شریات بشم . از نن میخواستم وارد حوزه چاپ و ماینکه، 

احتیاج به تغییر و تحول داره"ه. دنترین گزینه بود. ولی در معرض راکد شدن و منهدم ش  
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... به سردی بهش خیره موندم. چشماش کامال جدی حتی تهدید امیز بودن. ولی به طرز جهنمی سکسی

 میتونم تو عمق اهنین چشماش گم بشم. با خشونت گفتم:

 " پس االن تو رئیس منی"

در واقع، رئیس  رئیس  رئیست هستم" " از نظر اصولی  

یسم سکس این واقعیت که من با رئیس  رئیس  رئ -این یه رفتار پست و قبیحانه ست " و از نظر اصولی 

 میکنم!"

 اخم کرد:

 " در این لحظه داری باهاش بحث و جدل میکنی"

 هیس وار گفتم:

 " بخاطر اینکه اون یه کله خر عوضیه!"

که چهره  ه قدم عقب رفت. اوه لعنتی... این حرفم دیگه زیادی بود؟ در حالیکریستین سورپرایز شده ی

 اش حیرت زده و هیجان زده شده بود زمزمه کرد:

 " کله خر عوضی؟"

 خدای من لعنتی! من از دستت عصبانیم یه کاری نکن بخندم! 

 " اره"

ره گفت:بانی و ناراحت نگه دارم. کریستین دوباصدر تالش بودم که چهره خودم رو ع  

 " کله خر عوضی؟"

 این دفعه لباش جمع شدن و سعی میکرد لبخندشو سرکوب کنه. داد زدم:

 " وقتی از دستت عصبانیم منو به خنده ننداز!"

م. نیشم باز امریکایی و نتونستم مقاومت کن ی یه لبخند خیره کننده، دندون نما ، و پسرونه و لبخند زد...

زمزمه کردم: تاثیر لذتی که توی لبخندش هست قرار نگیرم؟ نفس زنونشد و خندیدم. چطور میتونم تحت   
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به شدت  احمقانه روی صورتمه به این معنی نیست که از دستت ه" فقط به خاطر اینکه یه لبخند لعنتی

 عصبانی نباشم"

سعی میکردم که خنده ی ریز و مسخره ی چیرلیدریم1 رو سرکوب کنم که البته با اینکه هیچ وقت تو 

ولی  منو ببوسه فکرش طعنه امیز به ذهنم اومد. خم شد و فک کردم میخواد رسه یه چیر لیدر نبودم.مد

 این کار رو نکرد . بینیش رو به موهام مالید و نفس عمیق گرفت:

 " مثل همیشه خانم استیل ، تو کارات غیر منتظره ست"

رقص بودن. ادامه داد: خودشو عقب کشید و بهم نگاه کرد . چشماش با حس شوخ طبعی در حال  

به عنوان  دموکراتیم فرستی به دنبال کارهای درست  " خب حاال منو به داخل دعوت میکنی یا اینکه منو می

ام لعنتی رو که میخو تا برم هر چیز   ،ت و یه مصرف کنندهکر، یه موسس ش یه شهروند امریکایی

 بخرم؟"

 " با دکتر فلن در مورد این مشکلت صحبت کردی؟"

ید :خند  

 " اناستازیا، میزاری بیام تو یا نه؟"

از میکردم گاز گرفتن لبام کمک کرد ولی در حالی که در رو ب سعی کردم نگام رو گارد گرفته نگه دارم.

 لبخند زدم. کریستین چرخید و برای تیلور دست تکون داد و ماشین آاودی راه افتاد و رفت.

 

ته باشی. این مکان برای اون خیلی کوچیکه.عجیبه که کریستین گری رو توی خونه ات داش  

بود  یلشکارگرش هیچ محدودیتی نداره و این برام واضح شد که این دلیهنوز از دستش عصبانیم. حس 

ن در زیر نظر هستن و چک میشن. اون احتماال خیلی بیشتر از م ،که میدونست ایمیل ها در ا س آی پی

اینده. مورد ا س آی پی چیزی میدونه. فکرش ناخوش  

                                                             
 سر دسته تشویق کنندگان ) تو دوران دبیرستان گروه های دخترونه که میرقصن و تیم های مورد عالقه شون رو تشویق میکنن( 1
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ای چی کار میتونم بکنم؟ چرا این تمایل رو داره که از من محافظت کنه و در امنیت باشم؟ محض رض

ده یه جورایی. دیدن اون در اینجا وقتی که فک میکردم همه چی بین ما تموم ش خدا من یه بزرگسالم...

روری حس مست کننده سسه و یه باعث دلگرمیه. فراتر از دلگرمی... من عاشقشم و قلبم پر از استر

و اطراف رو بررسی کرد . گفت: درونم هست. به دور بر نگاه  

 " جای خوبیه"

 " خانواده کیت اینجا رو براش خریدن"

خاکستریش به من معطوف شدن و بهم خیره موند.  ت سرش رو تکون داد و چشمای جسورحواس پر

 مضطربانه قرمز شدم و زمزمه کردم:

میخوری؟" " ا ا ا مممم....نوشیدنی  

 چشماش تیره شده بودن:

 " نه، ممنونم اناستازیا"

رمیداشت بزنن... چرا اینقدر مضطربم؟ اروم در حالی که به سمتم مثل یه شکارچیه جذاب قدم ب شاوه گند

 گفت:

 " دوست داری چی کار کنی اناستازیا؟"

 با صدای اروم تری اضافه کرد:

 " من میدونم که میخوام چی کار کنم"

قدم بر میداشتم تا اینکه پشتم به کانتر جزیره ای اشپزخونه برخورد کرد: به عقب  

 " من هنوز از دستت عصبانیم"

پرسیدم:خب شاید خیلی هم عصبانی نیستم... یه لبخند یه وری عذر خواهانه بهم زد و اب شدم...   

 " دوست داری چیزی بخوری؟"

 اروم سرش رو تائیدانه تکون داد و زمزمه کرد:
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، تو رو"" اره  

 تموم مسیر ستون مهره هام به سمت پایین منقبض شدن. من فقط با صداش هم اغوا میشم. ولی اون

اوه خدای...ه من همین االن میخوامت... اون نگاه  گرسنه ای که به معنی نگاه...  

 ه ازفقط به چشمام خیره شده بود و منو توسط گرمای وجودش ک روبروم ایستاد . عمال لمسم نمیکرد

بودن و  و پاهام مثل ژله شده ای گرمم بود و طاقتم تمومبدنش ساطع میشد اب میکرد. به طرز خفه کننده 

درونم به سمت پایین جریان پیدا کرده بود. من میخوامش. زمزمه کرد : ،یه حس سیاه خواستن  

 " امروز غذا خوردی؟"

 زمزمه کردم:

 " ظهر یه ساندویچ خوردم"

ف بزنم. چشماشو باریک کرد:نمیخوام در مورد غذا حر  

 " تو احتیاج  داری غذا بخوری"

برای غذا"" من واقعا االن گرسنه نیستم ...   

برای چی گرسنه ای خانم استیل؟""   

 " فک میکنم که میدونی اقای گری"

 خم شد و دوباره فک کردم که میخواد ببوسم ولی نکرد. اروم تو گوشم زمزمه کرد:

تازیا؟"" میخوای که ببوسمت اناس  

 نفس گرفتم:

 " اره"

 " کجا رو؟"

 " همه جا"
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م کنی و بگی دقیقا تا موقعی که التماس. بهت گفتم که بهت دست نمیزنم " باید با جزئیات بیشتری بهم بگی

 چی کار کنم"

میکنه! ضمیر درونم روی نیمکت مخصوصش توی خودش میپیچید. گم شده بودم. اون منصفانه بازی ن

 زمزمه کردم:

هش میکنم"" خوا  

 " خواهش میکنی چی؟"

 " منو لمس کن"

 " کجا رو عزیزم؟"

وردم به طرز ازار دهنده ای نزدیکم ایستاده بود و رایحه بدنش مدهوش کننده بود. به سمت جلو تکون خ

وار گفت: شو سریعا خودشو عقب کشید. سرزن  

 " نه، نه"

د و هوشیار شده بودن. اشچشماش یکدفعه گ  

 " چی؟"

یشم! سرش رو تکون داد:نه...بیا پ  

 " نه"

 " به هیچ وجه؟"

جسور تر  و منم بخاطر تردیدش نمیتونستم حس خواستن رو توی صدام مخفی کنم. نامطمئن بهم نگاه کرد

ته بود ولی قب حرکت کرد و دستاش رو به حالت دفاعی باال گرفشدم. به سمتش قدم برداشتم و اونم به ع

 لبخند میزد:

 " ببین انا"

بود و کالفه دستاش رو توی موهاش کشید. ناله کنان گفتم: ریه اخطا  
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" گاهی اوقات باهاش مشکلی نداری. شاید بهتره برم یه ماژیک پیدا کنم و یه نقشه از نواحی ممنوعه 

 بکشیم1"

 ابروش رو باال انداخت:

 " فکر بدی نیست . اتاقت کجاست؟"

اد؟؟کردم. عمدا موضوع رو تغییر د با سرم به اتاقم اشاره  

 " قرصات رو میخوردی؟"

 اوه لعنتی! قرصام! با دیدن چهره ام صورتش وا رفت. با صدای جیر جیر مانندی گفتم:

 " نه"

 گفت:

 " متوجه ام"

اد و تبدیل به یه خط صاف و باریک شدن:کم به هم فشار دلباشو مح  

 " بیا، بریم یه چیزی بخوریم"

 اوه نه!! 

خت! من میخوام با تو برم تو تخت"" فک کردم که میخواستیم بریم تو ت  

 لبخند زد:

 " میدونم عزیزم"

زمزمه  یکدفعه به سمتم اومد و کمرم رو گرفت و منو تو اغوشش کشید برای همین بدنم بهش چسبید.

 کرد:

منم همینطور" ،" تو باید غذا بخوری  

                                                             
 به طور کل این چند مکالمه اخر این بود که انا میخواست لمسش کنه ولی کریستین خودشو عقب کشید. 1
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  ه خاکستریش بهم خیره شده بودن:چشمای اتیشی

"مواقعا مشتاق به تاخیر انداختناغوا کردنه و در این زمان من  د  ی" و در ضمن... چشم انتظاری ، کل  

 اوه از کی تا حاال!!؟؟؟ ناله کنان گفتم:

 " من اغوا شدم و همین االن لذتم رو میخوام. التماس میکنم. خواهش میکنم"

 ضمیر درونم هم در کنارم در حال التماس کردن بود. با محبت لبخند زد :

و ضعیف شدی" " غذا. تو خیلی الغر  

یی نگاه کردم:شیطانیش! بهش با ترشرو ی پیشونیم رو بوسید و رهام کرد. این یه بازیه!!! بخشی از نقشه  

" هنوز به خاطر خریدن ا س آی پی از دستت عصبانیم و االن به خاطر منتظر گذاشتنم از دستت 

 عصبانیم!"

غذایی حالت بهتر میشه" " تو یه خانوم کوچولو عصبانی مگه نه؟؟ بعد خوردن یه وعده  

 " من میدونم که چی حالمو بهتر میکنه!"

 با یه لحن استهزا امیز و دست انداختن گفت:

 " اناستازیا استیل! من شوکه شدم "

 " اذیتم نکن!! تو منصفانه نمیجنگی!"

گوش ستین بازی لبخندشو با گاز گرفتن لب پایینش سرکوب کرد . به طرز ساده ای پرستیدنی بود....کری

م ت اغوا کردن من بهتر ازش بود.... میدونستارکه با حس لیبیدو و جنسی من بازی میکرد. اگر مه

ضمیر درونم باهاش چی کار کنم ولی عدم اجازه من برای لمسس کردنش دست و پام رو می بست. 

 متفکرانه چشماش رو باریک کرد. ما باید روی این مسئله کار کنیم!

یلکس و اون ر نگاه ، پریشون و مشتاق و نگاه من داغ بهم خیره مونده بودیم، کریستین در حالی که منو

 هیجان زده بخاطر واکنش من، متوجه شدم که من هیچ غذایی تو خونه ندارم. 

 " میتونم یه غذایی درست کنم البته در صورتی که بریم خرید"
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 " خرید؟"

 " خوار بار فروشی و سوپر مارکت"

 چهره اش سخت شد:

خونه نداری؟؟"تو هیچ غذایی " تو   

مت در چرخید و به سدر حالی که روی پاشنه پاش  سرم رو تکون دادم. گندش بزنن اون کامال عصبانیه.

گفت: ،کرد و منتظرم ایستاد در رو بازحرکت کرد و   

 " پس بیا بریم خرید"

 

 

 " اخرین باری که سوپر مارکت اومدی کی بوده؟"

مسئوالنه به دنبالم بود و چرخ دستی خرید رو حمل میکرد.  ه میشد وکریستین گیج شده دید  

 " یادم نمیاد"

 " خانم جونز همه خرید ها رو انجام میده؟"

کش میکنه. مطمئن نیستم"م" فک کنم تیلور هم ک  

 " با غذای سرخ کردنی چینی مشکلی نداری؟ سریع درست میشه"

 نیشش باز شد :

 " به نظر خوبه"

.ی من برای یه غذای سریع و ساده، چی هست انگیزه اصلی نهان شدهبدون شک متوجه بود که   

لی وقته که برای تو کار میکنن؟"ی" اونا خ  

ساله فک کنم. خانم جونز هم تقریبا همون مقدار. چرا هیچ غذایی تو خونه ات نداشتی؟" 4" تیلور   
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 قرمز شدم و زمزمه کردم:

 " میدونی چرا"

 ناراضی زمزمه کرد:

ی که منو ترک کردی"" این تو بود  

 با صدای ارومی گفتم:

 " میدونم"

 نمیخواستم یاد اون زمان بیوفتم. 

نمیکردم  به صندوق رسیدیم و تو صف در سکوت منتظر ایستادیم. با خودم فک کردم که اگه من ترکش

 اون هیچ وقت این پیشنهاد سکس وانیلی رو بهم می داد؟؟

 " نوشیدنی خونه داری؟"

ردونده شدم:به زمان حال برگ  

 " ابجو....فک کنم"

 " میرم شراب بگیرم"

با دهن  موجود باشه. کریستین «ا رنی» چه جور شرابی تو سوپر مارکتمطمئن نیستم که اوه عزیزم... 

 کجی و چهره منزجر شده ، دست خالی برگشت1. سریعا گفتم:

 " یه مشروب فروشی خوب همین بغل هست"

 " میرم ببینم چی دارن"

م به اون و دیگه این همه دردسر نداشته باشیم. در حالی که مصمم و نر ی ر باشه بریم خونهشاید بهت

فک  یرفت نگاش کردم. دو تا خانم با دیدنش ایستادن و بهش خیره شدن. با نا امیدیمسمت در خروجی 

پنجاه سایه منو نگاه کنید. اوه اره.... ،کردم  

                                                             
 شرابی که کریستین بپسنده تو سوپر مارکت پیدا نمیشه  1
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ا یلی سر سخته. شاید منم بایم باشم. ضمیر درونم باونو تو تختم میخوام ولی اون خ ی من خاطره

یم. عصبانیت باهام موافقت کرد. و وقتی که داخل صف قرار گرفتم با همدیگه یه نقشه ای ریخت

 هووووم......

 

ون شکریستین بسته های خرید رو به داخل اپارتمان اورد . تموم طول راه از سوپر مارکت به خونه حمل

یه موسس و سرمایه گذار دیده نمیشد.  ش،میشد. مثل رفتار همیشگیکرده بود. عجیب دیده   

 " خیلی.... اهل خانواده و مرد خونه دیده میشی"

 خشک گفت:

 " هیچکی تا حاال اینو بهم نگفته بود"

کردم  بسته های خرید رو روی کانتر اشپزخونه گذاشت. در حالی که من شروع به جابجا کردن خرید ها

:بیرون اورد و به دنبال در باز کن بطری گشت. با چونه ام بهش اشاره کردم اونم بطری شراب رو  

 " این جا هنوز برای من جدیده . فک کنم که در باز کن تو اون کشو باشه"

م ایی با هذال بودن داشت. دو نفر که با همدیگه اشنا شدن و یه وعده غرممعمولی و ناحساس  ...  خیلی

. ما تا همین سی که همیشه وقتی که پیشش بودم داشتم از بین رفته بودمیخورن. اصال عجیب نیست. تر

ولی هنوز من خیلی نمیشناسمش. .االن هم کلی کار با هم کردیم. از فکرش قرمز شدم  

ر میاورد و روی کاناپه می انداخت، راه راهش رو د رو بهم زد و در حالی که کت   ارمکریستین افک

 پرسید:

 " به چی فک میکنی؟"

ینکه چقدر من تو رو کم میشناسم"" ا  

ن:بهم خیره موند و چشماش نرم شد  

 " تو منو بیشتر از هر کس دیگه ای میشناسی"
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 " فک نمیکنم واقعیت داشته باشه"

 فکر خانم رابینسون ممنوعانه وارد ذهنم شد و خیلی ناخوشایند بود...

گوشه گیری ام"م خیلی منزوی و " هست اناستازیا، من اد  

جام شراب سفید داد و گفت:بهم یه   

 " به شادی"

 جواب دادم:

 " به شادی"

 یه جرعه در حالی که بطری رو داخل یخچال میگذاشت خوردم. پرسید:

 " میتونم تو درست کردن غذا کمکت کنم؟"

بشین" " نه مشکلی نیست...  

 " دوست دارم کمک کنم"

 چهره اش بی ریا و صمیمی بود. 

ی"" میتونی سبزیجات رو خرد کن  

 گفت:

 " پس اشپزی نمیکنم"

 با تردید به چاقو که بهش دادم نگاه کرد:

 "فک نمیکنم احتیاج داشته باشی"

م:گفت و یه فلفل قرمز جلوش گذاشتم. با گیجی بهشون خیره شد. تخته خرد کردن سبزیجات   

 " تو هیچ وقت سبزیجات خرد نکردی؟"

 " نه"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

103 | P a g e  
 

 بهش نیشخند زدم.

 " داری بهم نیشخند میزنی؟"

بشیم  " به نظر میاد که انگار یه کاری هست که من میتونم انجام بدم و تو نمیتونی. بیا باهاش روبرو

 کریستین. فک کنم اینم یه تجربه اولیه ست. ببین، بهت نشون میدم"

وشیار به کنارش رفتم و بدنم بهش مماس و کشیده شد و اون یه قدم خودشو عقب کشید . ضمیر درونم ه

شست.شده سر جاش ن  

 " مثل این"

دا کردم .بریدم و با احتیاط دونه هاش رو جفل قرمز رو فل  

 " به نظر ساده ست"

 طعنه امیز گفتم:

 " قطعا باهاش مشکلی نخواهی داشت"

روع اونم ش ،بعد در حالی که من مشغول اماده کرد تیکه های مرغ شدم ،چند لحظه خونسرد بهم نگاه کرد

ستم و رو برید. اوه خدای.... میشه کل روز همینطور باشه. دستام رو ش به کار کرد. دقیق و اروم فلفل

سنم، بازو با بعد به دنبال ماهیتابه ، روغن و مواد دیگه گشتم. بخاطر همین دائم بدنم بهش مالیده میشد...

د . با با هر تماسم کارش متوقف میشخیلی کوچیک و کامال معصومانه...  لمس های .هام، پشتم، دستام..

 لحن تیره و تاری بهم گفت:

 " میدونم داری چی کار میکنی اناستازیا"

 هنوز در حال خورد کردن فلفل اول بود. گفتم:

 " فک میکنم که بهش میگن اشپزی کردن"

دن و خرد یه چاقو دیگه برداشتم و بهش ملحق شدم و شروع به پوست کنتند تند پشت سر هم پلک زدم. 

انسوی شدم و دائما به بدنش برخورد میکردم. زمزمه کرد:کردن سیر، پیازچه و لوبیا فر  
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 " تو توی این کار خوبی"

 هنوز تازه سراغ فلفل قرمز دوم رفته بود . بهش چشمک زدم:

 " منظورت خرد کردنه؟ خب سالها تمرین پشتشه"

. شددوباره خودم رو اروم بهش مالیدم و ایندفعه با پشتم این کار رو کردم . دوباره کارش متوقف   

 " اگر یه بار دیگه این کار رو انجام بدی اناستازیا ، روی زمین اشپزخونه به حسابت میرسم"

واو!! نقشه ام گرفت!  اوه...  

 " باید اول التماس کنی"

 " این یه چالشه؟"

 " شاید"

م چاقو رو گذاشت و اروم و خرامان به سمتم قدم برداشت. چشماش سوزاننده بودن. خم شد و پشت سر

رو خاموش کرد . روغن داغ شده داخل ماهیتابه سریعا اروم شد. گفت: گاز  

 " فک کنم که بعدا غذا بخوریم. مرغ رو بزار تو یخچال"

این جمله ای بود که من هیچ وقت توقع نداشتم از کریستین گری بشنوم1 و فقط اونه که میتونه اینو 

رزون یه یکه تیکه شده رو برداشتم و تقریبا لولقعا جذاب. کاسه مرغ های ت هات و جذاب بگه...ی اینطور

عانه به بشقاب روی کاسه گذاشتم و داخل یخچال قرارش دادم. وقتی برگشتم کنارم ایستاده بود.  شجا

خاکستریش نگاه کردم . زمزمه کردم: ی چشمای تیره شده  

 " پس میخوای که التماس کنی؟"

 سرش رو تکون داد:

ر نیست"" نه اناستازیا، التماسی در کا  

                                                             
 بخاطر اینکه مسئله غذا خوردن خیلی برای کریستین مهمه و االن بیخیالش شد و باعث شد انا تعجب کنه 1
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یم. صداش اروم و اغوا کننده بود . هر دو مون ایستاده بهم خیره مونده بودیم و در نگاه همدیگه غرق شد

ط به هم نگاه در فضای انرژی که بینمون در حال شارژ شدن و تقریبا جرقه زدن بود هیچی نمیگفتیم و فق

 ،یکردزیبا در درونم  منوخلع سالح م این مرد میکردیم. لبم رو در حالی که حس خواستن  شدید و فراوان  

ش دیدم د و در زیر کمرم جمع میشد. تو چشمایکرگاز گرفتم. خونم رو جوش میاورد و نفسم رو سطحی م

 که واکنشم روی رفتار اونم تاثیر گذاشت. 

منو  ،و دهنش رو روی دهنم گذاشتوقتی که دستام به سمت موهاش رفتن  ودر یه لحظه لگنم رو گرفت 

ی تق تق بطری ها و شیشه ها . به طرف یخچال هولم داد و صدای مبهم برخورد  ف خودش کشوند ربه ط

اش داخل شنیدم. تو دهنش ناله کردم و یکی از دست ،داخل یخچال رو وقتی که زبونش زبونم رو پیدا کرد

 موهام رفت و سرم رو به عقب کشید و وحشیانه همدیگه رو بوسیدیم. نفس گرفت:

اناستازیا؟"" چی میخوای   

 نفس زنان گفتم:

 " تو رو"

 " کجا؟"

 " تو تخت"

. کنار ازم جدا شد و منو تو بغلش بلند کرد و سریعا و ظاهرا بدون هیچ زحمتی به اتاق خوابم حملم کرد

تخت منو روی زمین گذاشت . خم شد و چراغ خوابم رو روشن کرد . سریعا اطراف اتاق رو نگاهی 

گ اتاقم رو کشید . نرم گفت:انداخت و زود پرده کرم رن  

 " حاال چی؟"

 " با من عشقبازی کن"

 " چطوری؟"

 خدایا... گفت:

 " باید بهم بگی عزیزم "



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

106 | P a g e  
 

 گندش بزنن... گفتم:

 " لباسام رو در بیار "

. کشوند الب کرد و منو به طرف خودشنفس نفس میزدم. لبخند زد و انگشت اشاره اش رو تو یقه لباسم ق

 زمزمه کرد:

خوب"" دختر   

زوهاش تام رو روی بااروم دکمه های لباسم رو باز کرد . منم امتحانی دس و بدون برداشتن نگاه نافذش ،

کمه هامو عادلم رو حفظ کنم . شکایتی نکرد . بازوهاش منطقه بی خطری هستن. وقتی که دگذاشتم تا ت

شو به سم رو زمین رها بشه. دستلبا ه هام پایین کشید و اجازه دادمونشپیراهنم رو از رو  ،کامل باز کرد

 سمت کمربند شلوار جینم برد و بازش کرد و زیپش رو پایین کشید. 

 " بهم بگو که چی میخوای اناستازیا"

کشه. انگار که بخواد راحت و سطحی نفس ب، چشماش سوزاننده بودن و لباش از همدیگه فاصله داشتن 

 زمزمه کردم:

 " منو از اینجا تا اینجا ببوس"

ه گفتم کنار انگشتم از پایین الله گوشم تا پایین گلوم اشاره کردم. به نرمی موهام رو از خط اتشینی کبا 

که بهش نشون دادم زد و دوباره به باال خم شد و بوسه های نرم و و شیرینی در طول مسیری  .زد

زمزمه کردم: برگشت.  

 " شلوار جین و شورتم"

و توی لبخند زد. اوه خیلی احساس قدرت میکنم. شصت دستاشگردنم  قبل از اینکه زانو بزنه، کنار

اشتم و شلوارم قالب کرد و اروم به همراه شورتم به سمت پایین کشوند. از داخل شلوارم بیرون قدم برد

د. ولی بلند نش ،االن فقط با یه سوتین جلوش ایستاده بودم. متوقف شد و منتظر بهم نگاه کرد  

 " حاال چی اناستازیا؟"

مه کردم:زمز  
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 " منو ببوس"

 " کجا رو؟"

 " میدونی کجا"

 " کجا؟"

ه نخجالت زده سریعا به باالی رون پاهام اشاره کردم و اونم بدجنسابه هیچ عنوان کوتاه نمیاد.  ..اوه.

 م رو شرمزده بستم ولی در همون زمان هم به شدت تحریک شده بودم. تو گلونیشش باز شد. چشما

 خندید:

یل"" اوه، با کمال م  

 بوسیدم و زبونش رو روی بدنم کشید . زبون  ماهر و زنده کننده و لذت بخشش...

نو دن. متوقف نشد و زبونش رو روی کلیتوریسم میچرخوند و مموهاش رو چنگ زناله کردم و دستام 

فقط چند وقته....چقدر؟؟اوه.... التماس کردم:دوباره، دوباره، دوباره... آآآآآه...  دیوونه میکرد...  

 " کریستین خواهش میکنم"

قدرتش رو ندارم.  نمیخوام ایستاده ارضا بشم.  

 " خواهش میکنی چی اناستازیا؟"

 " با من عشق بازی کن"

 زمزمه کرد:

 " دارم میکنم"

 اروم نفس گرمش رو بیرون داد. 

 " نه، میخوام درونم باشی"

ی؟"" مطمئن  
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 " خواهش میکنم"

وقف نکرد. بلند ناله کردم:شیرین و شکنجه وارش رو مت عمل شدید،  

 " کریستین...خواهش میکنم"

ید:پرس بلند شد و بهم نگاه کرد. لباش برق میزدن که نشونه تحریک شدنم بود. گندش بزنن...  

 " خب؟"

 " خب چی؟"

 نفس نفس میزدم و با یه نیاز دیوونه کننده جلوش ایستاده بودم.

 " من هنوز لباس تنمه"

هنش ارپی ین کار رو بکنم. دستمو به سمتباساش رو در بیارم؟ اره میتونم اگیج شده بهش نگاه کردم. ل

 بردم و خودشو عقب کشید. سرزنش وار گفت:

 " اوه نه"

ه سقف لعنتی منظورش شلوارش بود. اوه این یه ایده بهم داد. ضمیر درونم از شادی بلند جیغ کشید و ب

پش رو شتای لرزون کمربندش رو باز کردم و زیرسید. روبروش زانو زدم  . تقریبا دستپاچه و با انگ

 پایین کشیدم و بعد شلوارش رو به همراه شورتش پایین کشیدم و بعد رها شد. واو...

وکه از زیر مژه هام بهش نگاهی انداختم . اونم با یه نگاهی بهم خیره شده بود .....چی؟ ترس؟ حیرت؟ ش

 شده؟

ی ورد و منم التش رو محکم گرفتم و دستم رو مثل جورو جوراباش رو در ا از شلوارش بیرون قدم زد

ش بیرون داد. که قبال بهم گفته بود به حرکت در اوردم . ناله کرد و منقبض شد و نفسش رو از بین دندونا

خوشمزه بود.  خیلی اروم گذاشتمش تو دهنم و محکم مکیدمش...  

 " آه انا ...واو....اروم"
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ر بهم فشار ستادمش تو دهنم و لبام رو تا جایی که میتونستم محکم تسرم رو اروم گرفت و منم بیشتر فر

 دادم و دندونام رو زیرشون پوشوندم و مکیدمش. هیس وار گفت:

 " لعنتی"

یش برای همین دوباره انجامش دادم و این دفعه عمیق تر پ ..سکسی و الهام بخش. یه صدای اوه خوبه...

 رفتم و زبونم رو به دورش تا اخر چرخوندم . هوووم... احساس اینو داشتم که افرودیت1 ام . 

کافیه"" انا، بسه...   

نان و دوباره. از بین دندون های بهم چسبیده خر خر کدادم. التماس کن گری، التماس...  دوباره انجامش

 گفت:

 " انا، به هد فت رسیدی. نمیخوام تو دهنت بیام"

دم کرد و منو روی تخت انداخت. ام رو گرفت و بلنه هنیکبار دیگه انجامش دادم و اون خم شد و شو

چی و اهنش رو از سرش بیرون کشید و بعد به سمت شلوار جین افتاده اش خم شد و مثل یه شکارپیر

بسته کاندوم رو از جیب شلوارش در اورد. مثل من نفس نفس میزد. دستور داد: ،خوب جاسوس    

 " سوتینت رو در بیار"

ه خواست انجام دادم. نشستم و همون کاری رو ک  

 " دراز بکش میخوام نگات کنم"

. بهم دراز کشیدم و وقتی که به ارومی کاندوم رو روی التش میکشید بهش خیره شدم . خیلی میخوامش

 خیره نگاه میکرد و لباش رو لیس میزد. 

 " تو بی نظیری اناستازیا استیل"

از  هر کدوم گرفت. تموم طول راه رو بوسیدم.روی تخت خم شد و اروم به باال خزید و روی من قرار می

و اونم  سینه هام رو بوسید و نوک سینه هام رو کمی اذیت کرد. زیرش ناله میکردم و به خودم میپیچیدم

بسه . من میخوامت.یکرد. نه... کارش رو متوقف نم  

                                                             
 الهه زیبایی که رومی ها او را ونوس مینامند 1
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 " کریستین خواهش میکنم"

 بین سینه هام زمزمه کرد:

 " خواهش میکنی چی؟"

رونم باشی"" میخوام د  

 " واقعا؟"

 " خواهش میکنم"

اروم و  ،هم فاصله داد و روم خیمه زد. بدون چشم برداشتن ازمخیره شد . پاهام رو با پاهاش از بهم

ی از که داشتم لذت بردم. حس عال اد . چشمام رو بستم و از حس پریشیرین خودش رو به داخلم فرست

اله کردم. سمتش تکون دادم تا بهش ملحق بشم و بلند نو به رو غریزی لگنم  تصاحب شدن توسط اون...

ای اروم خودش رو بیرون کشید و دوباره به ارومی به داخلم برگشت . دستام راه خودشون رو توی موه

 پریشون و ابریشمیش پیدا کردن و حرکات بسیار اروم عقب جلو شدنش همچنان ادامه داشت.

خواهش میکنم" " تند تر کریستین، تندتر...  

یه  ... با حس پیروزی بهم نگاه کرد و محکم بوسیدم و بعد واقعا شروع به حرکت کرد . گندش بزنن

وبنده ای رو اوه لعنتی... و میدونستم که خیلی طول نمیکشه. ریتم ک ...حرکت بی رحمانه و تنبیه کننده

:نفس زنون گفتشروع کرد و بدنم شروع به لرزش کرد و پاهام زیر بدنش منقبض شدن.   

 " بیا عزیزم، بهم بدش"

یدم. اونم به به میلیون ها تیکه به دورش فرو پاش ستن و شکوهمند و کرخت کننده،من ه یکلماتش راه گشا

بال من با صدا کردن اسمم ارضا شد:ند  

 " انا . اوه لعنتی، انا"

 روی بدنم افتاد و سرش رو توی گودی گردنم پنهون کرد. 
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«فصل چهارم»  

 

رم تین نکه عاشقشم خیره شدم. چهره کریس ،یاری برگشت، چشمام رو باز کردم به مرد روبروموقتی هوش

ام رو که دست ،دستاشبا ش انداخته بود و و راحته. بینیش رو به بینیم می مالوند، وزنش رو روی ارنجا

نم دستام نزبرای اینکه بهش دست  ،ارحتی متوجه شدم که به احتمالن. با بود گرفته ،دو طرف سرم بودن

. وقتی که خودشو ازم بیرون میکشید نفس گرفت:رو گرفته. بوسه نرمی رو روی لبام زد  

 " دلم برای این تنگ شده بود"

 زمزمه کردم:

 " منم"

ود؟ که متقاضی چی ب چونه ام رو گرفت و محکم بوسیدم . یه بوسه پر حرارت ، پر شور وعاجزانه ، 

ه بهم گفت:نمیدونم. بی نفس رهام کرد. ملتمسان  

 " دیگه ترکم نکن"

به اعماق چشماش خیره شدم . چهره اش جدی شده بود. لبخند زدم و زمزمه کردم:   

 " باشه"

مخلوط  جادویی یه نگاه   ای، که با هم در لبخند  پاسخگوش خیره کننده بود: رهایی، شعف و ذوق پسرونه

میتونست سرد ترین قلب ها رو هم اب بکنه.  و شده بودن  

ت آی پد ممنونم"ب" با  

 " خواهش میکنم اناستازیا"

 " اهنگ مورد عالقه ات تو آی پد چیه؟"

 نیشش باز شد:
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 " این یه رازه. پاشو برام غذا درست کن دخترک1 ، از گرسنگی هالک شدم"

 یکدفعه بلند شد و منو هم با خودش کشوند و بلند کرد. ریز خندیدم:

 " دخترک؟"

غذا، االن، لطفا"" دخترک .   

 " از اونجایی که اینقدر قشنگ ازم درخواست کردی اقا ، سریعا برات درست میکنم"

ن یش پیدا شد. کریستخالی شده هلیکوپتر از زیر نوقتی که از تختم پایین پریدم بالشتم به کناری افتاد و بال

 دستشو دراز کرد و بالن رو برداشت و به من گیج شده نگاه کرد . با حس مالکیت گفتم:

ن بالن  منه"" او  

د:را باید اونو پیدا کنه؟ زمزمه کربرداشتم و تنم کردم.اوه خدایا... چرو  مربربدوشام در همون حین  

 " تو تختت؟"

 قرمز شدم:

 " اره. همنشین خوبی برام بود"

 سورپرایز شده گفت:

 "چه چارلی تانگو خوش شانسی"

م:بخاطر اینکه عاشقتم. دوباره گفت ،اره من احساساتی ام گری  

منه" " بالن    

 در حالی که نیشش تا بنا گوش باز بود روی پاشنه پا چرخیدم و به سمت اشپرخونه رفتم.

 

                                                             
 اینجا از کلمه ای استفاده میکنه که چندین معنی میده من معنی مودبانه تر اونو گذاشتم . یه جوری ) نه دقیقا( مثل ضعیفه خطاب کردن هست  1
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دل ، تو منو کریستین روی قالیچه ایرانی کیت نشسته بودیم و در حال خوردن غذای سرخ شده مرغ و نو

کاسه های سفید چینی، همراه با چاپ استیک1 و همینطور جرعه های کوچک از شراب سفید  پینو 

یراهنش رو به کاناپه لم داده بود و پاهاش رو دراز کرده بود. شلوار جین و پ گریجیو، بودیم. کریستین...

پوشیده بود و موهاش هم مثل همیشه اشفته و پریشون بودن. موسیقی بوی نا ویستا سوشیال کالب2 در پس 

 زمینه، از آی پد کریستین در حال خوندن بودن. 

حال خوردن غذاش تشکر امیز گفت: کریستین در  

 " خوشمزه است"

حال  در همون .چهار زانو بغل دستش نشسته بودم . حریصانه غذام رو میخوردم . فراتر از گرسنه بودم

 هم پاهای لختش رو تحسین میکردم3.

خیلی اشپز خوبی نیست" " من همیشه غذا درست میکنم. کیت  

 " مامانت بهت اموزش داده؟"

ن گفتم:ریشخند زنا  

گی نزفیلد در تگزاس زند" نه واقعا. زمانی که من مشتاق یادگیری بودم مامانم با همسر سومش تو مَ 

زندگیشو میگذروند." ،های تستی و بیرونی، خب ، اگر من نبودم با غذامیکرد. و ر    

 کریستین بهم خیره بود:

 " تو با مامانت تگزاس نموندی؟"

 اروم گفتم:

ا استیو و منم دلم برای ری تنگ شده بود. ازدواجش با هم نتونستیم کنار بیایم. همسرش، ب " نه. استیو

 خیلی طول نکشید . فک کنم ، اگاهی و عقلش سر جاش اومد. هیچ وقت در موردش صحبت نکرد"

                                                             
 چوب های مخصوص خوردن غذای چینی 1
یه مجموعه موسیقی دان اهل جزیره کوبا هستن که در سال 1996 به وجود اومد تا سبک موسیقی کوبایی قبل از انقالبی که در کوبا شد رو  2
 دوباره احیا کنن.
Buena Vista Social Club  
در انگلیسی بین واژه " پا " و "قسمت مچ پا به پایین" دو کلمه متفاوت وجود داره که ما در فارسی نداریم و باید توضیح بدیم که مچ پا به پایین .  3

انا از برهنه گی پا کریستین، مچ پا به پایین هست.  منظور   



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

114 | P a g e  
 

که ما هیچ وقت در موردش حرف نزدیم. ، تاریک زندگی مامانمه  فک کنم که این قسمت    

ی تا با ناپدریت زندگی کنی"تو به واشنگتون برگشت " پس  

 " اره"

اروم گفت:   

بش بودی"" به نظر میرسه که تو مواظ  

 شونه باال انداختم:

 " فک کنم"

 " تو عادت داری که از افراد مراقبت کنی"

کردم و پرسیدم: هطعنه ای که تو صداش بود توجهم رو جلب کرد .بهش نگا  

 " یعنی چی؟"

 " من میخوام مراقب تو باشم"

. ضربان لحن محتاطش یکه خوردم. چشمای درخشانش با یه حس غیر قابل بیانی نورانی شده بودنتوسط 

 قلبم باال رفت. زمزمه کردم:

 " متوجه  شدم. فقط تو با راه و روش عجیبی این کار رو میکنی"

 پیشونیش چین خورد و اروم گفت:

 " این تنها راهیه که من بلدم"

از دستت عصبانیم" " هنوز به خاطر خریدن ا س آی پی  

 لبخند زد:

باعث نمیشه که بتونی جلوی منو بگیری" ،" میدونم. ولی عصبانی بودنت عزیزم  

 " چی میتونم به همکارام یا جک در موردش بگم؟"
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 چشماش رو باریک کرد:

 " اون مرتیکه هرزه بهتره حواسش رو جمع کنه"

 سرزنش وار گفتم:

 "کریستین! اون رئیس منه"

و به هم فشار داد . مثل پسر بچه های سرکش و کله شق دیده میشد. گفت:کریستین لباش  

 " بهشون چیزی نگو"

 " چی رو بهشون نگم؟"

، تا موقعی که  دیگه هفته 4" که من صاحب اونجام. توافقات اصلی دیروز انجام و امضا شد. خبرش تا 

 سر پرستی و مدیریت ا س آی پی عوض میشه، پخش نمیشه"

سیدم:هوشیار شده پر  

" " اوه... از کارم اخراج میشم؟  

 محتاطانه در حالی که سعی میکرد لبخندشو سرکوب کنه گفت:

 " واقعا شک دارم در موردش"

 با ترشرویی گفتم:

ت برم و جای دیگه کار پیدا کنم ، میای اون کمپانی رو هم میخری؟"رکاگر من از این ش"   

 چهره اش هوشیار و دوباره محتاط شد:

مگه نه؟" به رفتن فک نمیکنی،" تو که   

 " امکانش هست. فک نمیکنم که تو به من گزینه های مختلفی داده باشی"

 " اره، اون کمپانی رو هم میخرم"

کست ناپذیره... دوباره بهش اخم کردم. من تو این وضعیت به هیچ عنوان برنده نمیشم. اون ش  
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میکنی؟"" فک نمیکنی که مثل یه پسر بچه ، افراط گونه حمایت   

 " اره، کامال اگاهم که این کارم چطور به نظر میرسه"

 زمزمه کردم:

 " دکتر ف لن ال مذهب!1 " 

. بلند شدم کاسه خالی شده اش رو پایین گذاشت و خونسرد بهم خیره شد. آه کشیدم. نمیخوام باهاش بجنگم

 و کاسه اونم برداشتم:

 " دسر میخوری؟"

 " حاال یه حرف درست حسابی زدی! "

 اینو گفت و نیش بازه هرزه گونه ای زد. 

نه!"رو " من   

ی  چرا من نه؟ ضمیر درونم از چرتی که میزد بیدار شد  و سر جاش نشست و تماما گوش شد. با خنده

 زیر لبی گفتم :

 " ما بستنی داریم . بستنی وانیلی"

 نیش باز کریستین پت و پهن تر شد :

رای بکنیم"" واقعا؟؟ فک کنم بتونیم باهاش یه کا  

 چی؟ گیج و سرگشته در حالی که اروم و خرامان از جاش بلند میشد نگاش کردم. پرسید:

 

 " میتونم بمونم؟"

 " منظورت چیه؟"

                                                             
همون طور که تو جلد یک خوندین که انا معتقد بود که دکتر فلن شیاده چون نتونسته هیچ تغییری تو کریستین به وجود بیاره، اینجا هم اشاره به  1

 اونه
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 " شب رو میتونم بمونم؟"

 قرمز شدم:

 " فک میکردم که میخوای بمونی"

 " خوبه. بستنی کجاست؟"

 شیرین بهش لبخند زدم:

 " تو فر1" 

آه کشید و سرش رو تکون داد: کرد، سرش رو به یه طرف کج  

پست ترین نوع شوخی کردنه خانم استیل" ،" متلک انداختن  

 چشماش برق میزدن. اوه لعنتی... نقشه اش چیه؟؟ 

 " هنوزم میتونم تو رو روی زانوم بندازم2"

 کاسه رو توی سینک ظرف شویی گذاشتم:

 " اون توپ های نقره ای رو هم داری؟3 "

د و گفت:ضربه ز چند به سینه و شکم و جیب شلوارش ،ار که به دنبال چیزی بگردهبا کف دستاش انگ  

 " مسخره بازی بسه، من با خودم یه ست وسایل حمل نمیکنم. تو دفتر کار برام کارای ندارن"

ن نوع شوخی " خوشحالم از اینکه اینو میشنوم اقای گری و فک میکنم که گفتی متلک انداختن پست تری

 کردنه"

 " خب اناستازیا، شعار جدیدم اینه که ، اگر نمیتونی باهاش مقابله کنی باهاش همراه شو"4

                                                             
 تیکه انداختنه. بستنی کجاست دیگه، تو یخچاله!  1
 منظورش تنبیه در باسنی زدنه به علت تیکه انداختن انا 2
 )جلد یک( 3
 یعنی اینکه مثل خود انا بهش متلک بندازه 4



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

118 | P a g e  
 

ی کپ کرده بودم و باورم نمیشد که همچین حرفی زد و کامال هم به طرز نفرت انگیزی از خودش راض

ری1 رو بیرون  بود و با نیش باز نگام میکرد. چرخید و در فریزر رو باز کرد و جعبه بستنی ب ن و ج 

 اورد.

 " این کارمون رو به خوبی راه میندازه "

 با چشمای تیره شده بهم نگاه کرد :

ری و انا"  " ب ن و ج 

ه هر کلمه رو به ارومی گفت و هر حرف رو به واضحی بیان کرد. اوه خدای من لعنتی.... فک کنم ک

ی که بهم اشق برداشت. وقتفک پایینم به زمین خورده بود . کشوی چاقو و ابزار االت رو باز کرد و یه ق

 نگاه کرد چشماش نیمه بسته بودن و زبونش رو روی دندون باالش میکشید . اوه اون زبون...

ذا خوش نفسم بند اومده بود. حس تاریک ، روان و سرکش  خواستن ، توی رگهام تیر کشید. ما قراره با غ

 بگذرونیم. زمزمه کرد:

ین سردت کنم. بیا"" امیدورام که گرم باشی . میخوام با ا  

 دستشو به سمتم دراز کرد و منم دستم رو توی دستش گذاشتم. 

و برداشت و رو تختیم رو کنار زد و دو تا بالشتم ر تو اتاق خواب جعبه بستنی رو روی پاتختیم گذاشت.

 روی  بقیه بر روی زمین انداختشون. 

مگه نه؟" ،" مالفه اضافه برای عوض کردن داری دیگه  

دم:و طلسم شده بهش نگاه میکردم. چارلی تانگو رو برداشت. اخطار دا بکون دادم . میخکوسرم رو ت  

 " با بالنم کثیف کاری نمیکنی"

 لباش به سمت باال به یه لبخند نصفه نیمه کشیده شدن :

تی نمیکنم عزیزم. ولی میخوام که با تو و این مالفه این کار رو بکنم"" همچین جسار  

                                                             
 مارک معروف بستنی  1

Ben & Jerry 
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رفتن و لرزیدم.عمال عضالت بدنم گ  

 " میخوام ببندمت"

 اوه... زمزمه کردم:

 " باشه"

 " فقط دستات. باید ثابت نگهت دارم"

 دوباره زمزمه کردم:

 " باشه"

 قادر نبودم بیشتر از این چیزی بگم. به سمتم قدم زنان اومد و نگاهش رو ازم نمیگرفت. 

 " از این استفاده میکنیم"

ر گره اش رو باز کرد و از بند های دور ربدوشامرم و حرص درآربدوشامبرم رو به ارومی کمربند 

. بعد از بودمازادش کرد. ربدوشامبرم با باز شدن کمربند باز موند و منم فلج شده زیر نگاه داغش مونده 

ه از روی شونه هام کنار داد تا روی زمین و کنار پاهام افتاد و برای همین کامال برهن چند لحظه اونو

اهام به اعماق رون پ ،ده موندم. با پشت انگشتاش صورتم رو نوازش کرد و تاثیر لمسشجلوش ایستا

خم شد و لبام رو خالصه بوسید. زمزمه کرد:منعکس شد.   

 " رو تخت به پشت دراز بکش"

اریکی چشماش تیره شده بودن و به درونم رسوخ میکردن. همون کاری رو که گفت انجام دادم. اتاقم تو ت

ه بود و فقط توسط نور مالیم و بی روح چراغ خوابم روشن بود. کمی فرو رفت  

له به صورت نرمال من از این چراغ های کم مصرف متنفرم. خیلی کم نور و کدر هستن ولی این مسئ

م. کنار تخت اشو شکر گذار ب کنماستقبال  باعث میشد از این نور کم اتاقلخت بودن اونم با کریستین ، 

کرد. گفت:ایستاد و بهم نگاه   

 " میتونم کل روز رو بهت نگاه کنم اناستازیا"

 چهار دست و پا روی تخت خزید و روی من اومد و پاهاش رو دو طرف بدنم قرار داد.دستور داد:

 " دستا باالی سر"

به تاج  انجام دادم و انتهای کمربند رو به دور مچ دست چپم چرخوند و بعد انتهای اونو به میله باالی سرم

ت راستم بست.محکمش کرد برای همین دست چپم کامال کشیده و بسته شده قرار گرفت. و بعد دستخت 

 رو گرفت و با کمربند اون رو هم بست. 

. اینطوری وقتی که بسته شدم بهم خیره شد و به وضوح ریلکس شد. اون دوست داره ه من بسته شده باشم

ه چیز فرمان بردار هاش هم بهش دست نزدن و و ی دیگه نمیتونم لمسش کنم. متوجه شدم که هیچ کدوم از
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دیگه هم اینه که اونا هیچ وقت شانس این کار رو هم نداشتن. اون قطعا همیشه همه چی رو کنترل و 

 فاصله اش رو حفظ میکرده . برای همینه که قوانینشو دوست داره. 

یرون پیراهنش رو از سرش بو ند شد لاز روم کنار رفت و خم شد و بوس کوچیکی به لبام زد. بعد ب

. ش رو باز کرد و از پاش در اورددکمه شلوار جین کشید.  

ر به طرز شکوهمندی برهنه بود. ضمیر درونم یه پرش سه گام زد و توسط میله ای روی زمین ناهموا

 و منم یکدفعه دهنم خشک شد. اون واقعا فراتر از زیباست. اون اندام تراشیده، عضالت فرود اومد

امال ، لگن باریک ، مثل یه مثلث رو به پایین ... اون کپهن عضالنی شده داره: شونه های  تفکیک

اهام رو مشخصه که ورزش میکنه. میتونم کل روز رو بهش نگاه کنم. به سمت پایین تخت رفت و مچ پ

ودم ادر نبگرفت و سریع و چابک به سمت پایین کشیدم ، برای همین دستام کامال کشیده شدن و دیگه ق

 تکون بخورم. زمزمه کرد:

 " حاال بهتر شد"

در  من برگشت . خیلی اروم یجعبه بستنی رو برداشت ، اروم دوباره به روی تخت با پاهای باز رو

فت:پوش بستنی رو باز کرد و قاشق رو داخل تیوب بستنی فرو کرد. با پیشونی باال رفته گ  

هنوز خوب سرد و یخ زده ست" " هوووم....  

شده از بستنی وانیلی رو بیرون اورد و تو دهنش فرستاد .زمزمه کرد: قاشق پر  

 " خوشمزه ست"

 لباشو لیس زد :

 " متحیر کنندهست که یه وانیل ساده اینقدر میتونه خوب باشه1"

 بهم نگاه کرد و پوزخند زد و حرص درار گفت:

 " تو هم میخوای؟"

یوب من نشسته و در حال خوردن بستنی از تو ت روی هات ، جووون و ال قید دیده میشد.به طرز لعنتی 

ه اوه اون قراره چه کار لعنتی با من بکنه؟ از اونجایی ک هست. چشماش براق و صورتش درخشان ...

ی همین توانایی حرف زدن نداشتم سرم رو تکون دادم. دوباره قاشق رو پر کرد و به من تعارف کرد. برا

ت:جنسانه لبخند زد و گفدخورد. ب دوباره دور کرد و خودش سریع قاشق رو ، ولیدهنم رو باز کردم  

 " برای شریک شدن بیش از حد خوشمزه ست"

 اعتراض کردم:

 " هی!"

                                                             
 حرفش دو پهلو هست . اشاره به سکس وانیلی بدون کارهای همیشگیش هست )جلد یک( 1
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 " چیه خانم استیل، تو وانیل دوست داری؟"

 " اره" 

 محکم تر گفتم و سعی کردم که اونو از روی خودم پایین بندازم. خندید:

جای تو بودم این کار رو نمیکردم"" داریم دعوایی میشیم مگه نه؟ اگر   

 ملتمسانه گفتم:

 " بستنی"

 " خب به خاطر اینکه منو امروز خیلی راضی کردی خانم استیل ، باشه" 

 دلش به رحم اومد و یه قاشق بستنی دیگه بهم تعارف کرد و اینبار گذاشت که بخورم. 

شق وبش سرایت کنند هست. یه قامیخواستم که بخندم. اون واقعا داره لذت میبره و حال سرخوش و خ

 دیگه بهم بستنی داد و باز یکی دیگه . باشه، بسه دیگه! 

دم. به اجبار بهت غذا ب خب به نظر میاد که این یه راهیه که مطمئن میشم که غذا میخوری... " هوووم....

 میتونم بهش عادت کنم"

اونم اجازه  داشتم و سرم رو تکون دادم. یه قاشق دیگه بستنی بهم داد ولی این سری من دهنم رو بسته نگه

ه کرد. داد تا بستنی اروم تو قاشق اب بشه و بستنی اب شده اروم روی گلوم و بعد قفسه سینه ام چک  

ار شد. به سمت پایین خم شد و اروم قطره های بستنی رو لیس زد . بدنم با حس خواستن بیدار و هوشی  

هم هست خانم استیل" " هوووم.... حتی روی بدن تو خوشمزه تر  

نه ولی ک اعث شد که تخت غیژ غیژ ترسناکیدستام رو بر خالف جایی که بسته شده بودم کشیدم و ب

ه نابود کردنم بود. یه قاشق دیگ لاهمیت ندادم. تو حس خواستن و شهوت در حال سوختن بودم. در حا

و روی تموم با پشت قاشق بستنی ربستنی برداشت و اجازه داد تا بستنی روی سینه هام چکه کنه و بعد 

 سینه ام و نوک سینه ام پخش کرد.

ت:اوه...سرده! نوک سینه هام از سرمای بستنی وانیلی سفت و برجسته شدن. کریستین اروم گف  

 " سرده؟"

ستنی داغی دهنش در مقابل سردی بخم شد و دوباره بستنی رو از روی بدنم لیس زد و مثل بچه ها مکید. 

 بود. 

اری این شکنجه ست. وقتی که بستنی اب میشد مثل یه رودخونه کوچیک روی بدنم ج دای من....اوه خ

شم ارومش رو ادامه میداد  و محکم میمکید و به نرمی نواز ی میشد و روی تخت میریخت. لباش شکنجه

 میکرد. اوه خواهش میکنم! نفس نفس میزدم. 

 " میخوای؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

122 | P a g e  
 

د . رخونیا رد کنم زبونش رو توی دهنم برد و سرد و هنرمندانه چ لو قبل از اینکه بتونم سوالش رو قبو

 مزه کریستین و وانیل میداد. خوشمزه ست...

نی تا و دقیقا بعد از اینکه به احساساش عادت کردم دوباره سر جاش نشست و قطاری از چکه های بست

تره ولی  د و یخراز دفعه قبل سیه تیکه بستنی قرار داد. اوه این  کز بدنم و دور نافم و داخلش و روشمر

 به طرز عجیبی سوزاننده بود. 

 " حاال، قبال اینو انجام دادی"

 چشماش برق میزدن. ادامه داد:

میریزه" ت" باید ثابت بمونی اناستازیا وگرنه بستنی تماما روی تخت  

ده رو ستنی اب شهر کدوم از سینه هام رو بوسید ونوک سینه هام رو محکم مکید و بعد راه قطار مانند ب

 روی بدنم ادامه داد و تموم مسیر رو مکید و لیس زد. 

 ثابت ،سرما و لمس داغ و شعله ورش ی و تالش کردم، تالش کردم که با وجود میکس مست کننده

سرد  و در یه ریتم خاص شروع به چرخش کرد و از وانیل ناخود اگاه لگنم شروع به حرکتبمونم. ولی 

رد و ل شد. به طرف پایین جابجا شد و شروع به خوردن بستنی از روی شکمم ککه روی بدنم بود غاف

 زبونش رو داخل نافم چرخوند. 

، ایین تربستنی رو پ ناله کردم. گندش بزنن! سرده ، داغه ، وسوسه انگیزه و اونم دست از کار نمیکشه.

روم گفت:د کلیتوریسم کشوند. بلند جیغ کشیدم.ابر روی قسمت موهای شرمگاهیم و بع  

 " ساکت"

جادوییش شروع به لیس زدن وانیل کرد و من عمال در حال زاری بودم.  در همون زمان زبون    

...خواهش میکنم....کریستین"ه" او  

 در حالی که زبونش کار جادوییش رو ادامه میداد نفس گرفت:

 " میدونم عزیزم، میدونم"

گشتش رو باالتر و باالتر... یه ان ج گرفتن بود...کارش رو متوقف نکرد . متوقف نکرد! بدنم در حال او

 واردم کرد و بعد انگشت دوم و به ارومی و شکنجه وار حرکتشون داد و عقب جلو کرد. زمزمه کرد:

 " همینجاست"

ا دو لیس زدن و مکیدنش رو ادامه میداد با یه ریتم تکراری ب وقتی که عمل بی رحمانه ی تند وتیز   

واژنم کرد. گندش بزنن خدای من....! یجلوی دیواره  شروع به نوازش   انگشتش که داخلم بود  

ساسات یکدفعه به ارگاسم متحیر کننده و سریعی رسیدم .در حالی که میلرزیدم و ناله میکردم تمام اح

ود . خدایا خیلی زمحو شدن نو تمام اتقافاتی که خارج از بدنم در حال وقوع بوداز هوش رفتن وجودم 
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التش  رو روی مد. سرگشته متوجه شدم که کارش رو متوقف کرده . روی من خیمه زده و کاندواتفاق افتا

 کشیده و بعد داخلم شد. محکم و سریع...

 " اوه ، اره!"

ده بینمون اب ش هک بود. باقیمونده بستنیا. بدنش چسبنمکردمید ناله وبیکمی در حالی که خودشو داخلم 

ه ها وقتی پرت کن ، ولی چیزی نبود که خیلی بتونم در اون ثانی پخش شده بود. یه احساس عجیب حواس

کرد: زمزمه که کریستین یکدفعه خودشو ازم بیرون کشید و منو به شکم چرخوند، بهش فک کنم.   

 " از این طرف"

د. خم شد و و یکدفعه دوباره خودشو واردم کرد ولی سریعا ریتم همیشگی تنبیه کننده اش رو شروع نکر

کون ازاد کرد و منو بلند کرد و من عمال روش جوری که پشتم بهش بود نشستم. دستاش ت دستام رو

خوردن و سینه هام رو گرفتن و اروم نوک سینه هام رو کشیدن. ناله کردم و سرم رو به عقب روی 

 دنم روشونه اش فرستادم .در حالی که لگنش رو تکون داد و اروم و نرم دوباره درونم رو پر میکرد، گر

 با بینیش نوازش کرد و بعد گازم گرفت . در مقابل گوشم نفس گرفت:

 " میدونی چقدر برای من مهمی؟"

 نفس بریده گفتم:

 " نه"

 

ی مدت کمی نگه داشت:راکنار گردنم لبخند زد و انگشتاش به دور گردن و فکم اومدن و منو ب  

 " چرا میدونی. من نمیزارم که از پیشم بری"

باال برد ناله کردم.وقتی که سرعتشو رو   

 " تو مال منی اناستازیا"

 نفس نفس زنون گفتم :

 " اره، مال  توام"

 هیس وار گفت:

 " من مواظب چیزی که مال  منه هستم"

 گوشم رو گاز گرفت و جیغ کشیدم. 

 " همینه عزیزم. میخوام صداتو بشنوم"
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دش رو گرفته بود و محکم تر خو یه دستش رو مثل مار دور کمرم انداخته بود و دست دیگه اش لگنم رو

ر و تند تر واردم کرد و باعث شد دوباره جیغ بکشم. و بعد ریتم تنبیه کننده شروع شد . نفساش خشن ت

 مثل نفسای من شدن. لرزش اشنای عمیق درونم رو حس کردم . خدایا دوباره!!

 ،میشه ه و به طور کل مالکشتموم وجودم احساسات بود. این کاریه که اون با من میکنه. بدن منو میگیر

 جوری که احساس میکنم که من هیچی به غیر اون نیستم. جادوش قوی و مست کننده ست. من مثل

امال . من ماله اونم... کانایی و نه میل به فرار کردن دارهتور اون گیر افتاده و نه تو انه ام که داخلپرو

 مال اون. از بین دندون های بهم چسبیده اش غرید:

بیا عزیزم""   

رها شدم و با همدیگه ارضا شدیم.  ،رد جادوگر باشمبا یه اشاره اش مثل اینکه شاگو   

  

 

و رفته. زمزمه داخل موهام فر شینیاش و ب نهیبه س دهیمالفه چسبناک گوله شدم. پشتم چسب یتو بغلش رو

:کردم   

" نهترسویکه به تو دارم منو م یاحساس"    

:شد. اروم گفت ثابت   

" زمیعزمنم  " 

"!؟ یچ یو بر یاگه تنهام بزار  "  

...ترسناک و هولناکه فکرش  

" ایبشم اناستاز ریوقت ازت س چیکه ه کنمی.فک نم رمینم ییجا چیمن ه " 

 . لبخند زد، چند تاردمشیوصادق بود. خم شدم و اروم بوس یو بهش نگاه کردم. چهره اش جد دمیچرخ

:موم  رو پشت گوشم فرستاد  

رو بهم  و زمان نیتجربه نکرده بودم . تموم زم ،ایاناستاز یترکم کردکه  یوقت ،رو یوقت احساس چیه"

"کنم یریدوباره اون احساس جلوگ ی تجربه ازکه  زمیریم   

لی . میخواستم کمی حالمون رو عوض کنم وبوسیدمش بشدت سرگشته و ناراحت بود. دوباره صداش

 کریستین این کار رو بجای من انجام داد. 

میرم" م خیریه ای سالیانه ست . بهش گفتم کهسباهام به مراسم تابستونی پدرم میای؟ یه مرا " فردا  

 لبخند زدم و یکدفعه احساس خجالت کردم :
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 " معلومه که میام"

من هیچی ندارم که بپوشم. اوه لعنتی...  

 " چی شده؟"

 " هیچی"

 اصرار کرد:

 " بهم بگو"

 " من لباس مناسبی برای پوشیدن ندارم "

 لحظه ای ناراحت بهم نگاه کرد :

لباس  " عصبانی نشو ولی من هنوز اون لباسهایی که برات خریدم رو تو خونه دارم. مطمئنم چندین نوع

 مناسب اونجا هست"

 لبام رو روی هم فشردم. زمزمه کردم:

 " واقعا"

. لحن صدام طعنه امیز بود. نمیخوام امشب باهاش بجنگم. احتیاج دارم برم دوش بگیرم  

 

 

ریده ،ژولیده اون منم. من رنگ پ دختری که شبیه من بود بیرون ا س آی پی ایستاده بود. صبر کن ببینم...

وشیده و و کثیفم و لباسام خیلی بزرگتر از سایزم هستن. به اون زن خیره شده ام و اون لباسای منو پ

 خوشحال و سالمه. ازش پرسیدم:

 " تو چی داری که من ندارم؟"

هستی؟"" تو کی   

م . تو کی هستی ؟ تو هم هیچکی هستی؟"" من هیچکی ا  

 " پس ما دو نفریم ...حرفی نزن وگرنه ما رو تبعید میکنن، میدونی..."

اطر یه دهن کجی اروم و شیطانی که روی صورتش پخش شد و ترسناک و چندش بود بخ لبخند زد....

 همین شروع به جیغ کشیدن کردم.
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 " خدایا! انا!!"

ریکی... تو ین در حال تکون دادن من بود تا بیدار بشم. کامال گیج و منگ بودم. من خونه ام...تو تاکریست

 تخت با کریستین. سرم رو تکون دادم و سعی کردم ذهنم رو پاک کنم. 

 " عزیزم حالت خوبه؟ خواب بد میدیدی"

 " اوه"

ه بود چهره اش نگران و ره شدل و مات غرق شدیم. بهم خیچراغ خواب رو روشن کرد و تو نور کم حا

 تو فکر بود. زمزمه کردم:

 " اون دختر"

 دلجویانه پرسیذ:

 " چی شده؟ کدوم دختر؟"

 ود..." یه دختری دیروز عصر وقتی که محل کارم رو ترک میکردم روبروی ا س آی پی بود. شبیه من ب

 ولی نه دقیقا"

پریده. با  تر شد دیدم که رنگ صورتشب گرم تر و بیشکریستین ثابت شد و وقتی که نور چراغ خوا

 ترس زمزمه کرد:

 " چه موقعی این اتفاق افتاد؟"

 سر جاش نشست و بهم خیره موند. 

 " وقتی که بعد از ظهر از سر کار میرفتم. میدونی اون کی بود؟"

 دستشو توی موهاش کشید:

 " اره"

 " کیه؟"

کردم: لباش رو محکم بهم فشار داد و چیزی نگفت . دوباره اصرار  

 " کیه؟"

 " لیالست"

تیم در ار قبلیش! یادم اومد که قبال وقتی که به گالیدر سواری میرفاب دهنم رو قورت دادم. فرمان برد

اره می افته. ه مضطرب و عصبی شد . یه اتفاقی دموردش بهم گفته بود. یکدفع  
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 " همون دختری که اون اهنگ زهر اگین1 رو روی آی پدت ریخته بود؟"

بهم نگاه کرد و گفت:اشفته   

 " اره. چیزی بهت گفت؟"

"" گفتش که تو چی داری که من ندارم؟ و وقتی که من ازش پرسیدم تو کی هستی گفت هیچکی  

مهمه؟ در  چه اتفاقی افتاده؟ اون دختر چقدر برای کریستین کریستین چشماشو با درد بست . اوه نه...

م باشه چی؟؟ سرم سوخت. اگر خیلی برای کریستین مهحالی که ادرنالین توی بدنم تیر میکشید پوست 

... و وووم.هو.شاید کریستین دلش برای اون تنگ شده باشه؟ من در مورد گذشته اش خیلی نمیدونم...

ته انجام هایی که کریستین ازش میخواسروابط سابقش. اون دختر هم قطعا باید قرارداد داشته و همون کار

ه کریستین نیاز داشته بهش داده. داده و خوشحال و راضی چیزی ک  

 اوه نه... چیزی که من نمیتونم. فکرش باعث شد حالت تهوع بگیرم. 

ت اتاقم . با یه نگاه به ساع ش رو پوشید و به سمت نشیمن روانه شداز تخت بیرون رفت ، شلوار جین

لش رفتم. صبحه. از تخت بیرون اومدم. پیراهن سفیدش رو پوشیدم و به دنبا 5دیدم که ساعت   

 گندش بزنن داره با تلفن صحبت میکنه. اروم گفت:

 " اره، دیروز بیرون ا س آی پی ....اوایل شب"

 به سمتم در حالی که به طرف اشپزخونه میرفتم چرخید و ازم پرسید:

 " چه ساعتی بود دقیقا؟"

 من من کنان گفتم:

تقریبا 6ده ذقیقه به "  "   

شت حرف میزنه؟؟ لیال چی کار کرده؟ اطالعات رو به هر کسی که پبا کی داره این موقع و این ساعت 

 خط بود انتقال داد و نگاهش رو از روی من بر نداشت. چهره اش تیره و جدی شده بود. 

ن کار نمیکردم که میتونه ایهم "متوجه بشو که چطوری بوده......اره.........حرفشو نمیزدم ولی فکرشو 

 رو بکنه......."

ا درد بست :چشماش رو ب  

                                                             
)جلد یک( اهنگی که موقعی که به گالیدر سواری میرفتن انا از روی آی پد کریستین انتخاب کرد که مال بریتنی بود و کریستین زهر اگین  1

 خطابش کرد.
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" نمیدونم چطوری میخواد تموم شه.........اره باهاش صحبت میکنم.....اره.......میدونم.........برو 

لچ. اون تو دردسره. پیداش کن"  دنبالش و به منم خبر بده. فقط پیداش کن و 

 گوشی رو قطع کرد. پرسیدم:

 " چایی میخوری؟"

ده. کتری نها کارخوبی بود که تو اشپزخونه بلد بود انجام بو تبود ی به هر گونه مشکل حاد پاسخ ر   ،چای

 رو پر از اب کردم. 

 " در واقع ترجیح میدم که برگردم تو تخت"

 نگاهش بهم میگفت که برای خواب نمیخواد بره تو تخت. 

 " خب، من چایی میخوام . یه فنجون چایی با من میخوری؟"

من میخوام بدونم که چه خبره و نمیخوام توسط سکس حواسم پرت بشه و به حاشیه برم! 1 دستشو کالفه 

 توی موهاش کشید و گفت:

 " بله لطفا"

ها و قوری  ولی میتونستم ببینم که ناراضی و ناراحته. کتری رو روی گاز گذاشتم و خودم رو با فنجون

فکون 21 رسیده بود . بهم میگه که مشکل چیه؟ یا اینکه من  مشغول کردم. سطح اشفتگیم به سطح د 

 مجبورم شروع به حفاری کنم و اطالعات بدست بیارم؟ 

بلند  عدم اطمینانش و عصبانیتش کامال قابل لمس بود. سرم رو نگاهش رو روی خودم حس میکردم. حس  

 کردم. چشماش درخشان و هراس الود بودن. نرم پرسیدم:

                                                             
الزم به توضیح دیدم که بگم: اگر دقت کرده باشید کریستین از سکس، برای حرف نزدن ، طفره رفتن ، ارتباط بر قرار نکردن و کنترل  1

یاد رفه ای هم هست. برای اینکه حواس انا رو پرت کنه که مثال زاوضاع،حل و یا سرکوب مسائل، زیاد استفاده میکنه که خوب در این کار ح
ل کریستین ارتباط چیزی نپرسه که بعد حقایقی متوجه بشه و باعث بشه که از دست کریسیتن بخواد فرار کنه) یکی از دلیل ها( و اینکه به طور ک

ه سکسه.  و داشته و همینطور میترسه و تنها راه ارتباطی که بلدبر قرار کردن و نزدیک شدن و حرف زدن با کسی رو نه بلده و نه تجربه اش ر
. این گرایش  فرد منزوی هست و سعی میکنه با سکس مشکالت ارتباطیشون رو حل و یا خفه کنه که البته در ادامه داستان بیشتر متوجه میشید

ویسنده شورشو شاید دیگه خیالی و رویایی دیده بشه بگید نسکس خواستن رو صرفا به خاطر گرم بودن طبع اون فرد و اروتیک بودن داستان که 
ین گفت که در اورده و داستان رو کثیف کرده، نبینید. مسئله طبع گرم نیست و همه چی حساب شده ست. همونطوری که انا در جلد یک به کریست

  استان بیشتر در مورد مشکالتش میخونید.از سکس به عنوان اسلحه استفاده میکنه. کریستین فرد اسیب دیده ای هست و در ادامه د
دفکون نوعی معیار اندازه گیری دستوری و نوشتاری در نیروی نظامی امریکاست که دارای 5 سطح نوشتاری مختلف هست که نشان دهنده  2

نهایت سطح هست و به معنای اینه که جنگ نزدیک هست.  1وضعیت و بحران و دستورات جنگی هست. دفکون   
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 " چی شده؟"

گفتم: سرش رو تکون داد.  

 " نمیخوای به من بگی؟"

و چشماش رو بست:آه کشید   

 " نه"

 " چرا؟"

 " بخاطر اینکه نباید تو رو نگران کنه. نمیخوام که با این موضوع درگیر بشی"

در  " نباید منو نگران کنه ولی کرده. اون زن منو پیدا و جلوی دفتر کارم منو مالقات کرده . چطوری

دونم چه حق اینو داشته باشم که بمورد من میدونه؟ چطوری میدونه که من کجا کار میکنم؟ فک میکنم که 

 اتفاقی داره می افته"

شه. نرم انگار که یه جنگ درونی در حال وقوع با ،یه کالفگی اشکار دوباره دستشو توی موهاش کشید.

 گفتم:

 " خواهش میکنم"

 دهنش به یه خط صاف تبدیل شد و بهم چشم غره رفت . تسلیم شده گفت:

نمیدونم"ته.توسط عکسمون تو پورتلند تونس رو چطوری پیدا کرده. شاید " باشه. هیچ ایده ای ندارم که تو  

.در حالی وندمدوباره آه کشید و احساس کردم که کالفگی و ناراحتیش از دست خودشه. صبورانه منتظر م

امه اب جوش رو داخل قوری ریختم . بعد از چند لحظه دوباره اد ،قدم زنان باال و پایین میرفت که اون

 داد:

یل اج"  را کرده "وقتی که با تو جورجیا بودم ، لیال ، بی خبر وارد اپارتمان من شده و یه صحنه جلوی گ   

یل؟"  " گ 

 " خانم جونز"
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 " منظورت چیه که یه صحنه اجرا کرده؟"

 ارزیابانه بهم نگاه کرد .

 " بهم بگو . داری یه چیزی رو قایم میکنی"

م بود. سورپرایز شده بهم پلک زد:صدام قدرتمند تر از چیزی که احساس میکرد  

 " انا، من..."

 ساکت شد.

 " خواهش میکنم"

 مغلوبانه آه کشید:

 " تقال کرده که تصادفی رگش رو بزنه"

 " اوه نه!"

 این باند روی مچ دستش رو توضیح میده. 

 " گی ل اونو به بیمارستان میرسونه ولی لیال قبل اینکه من برسم از اونجا رفته"

این چه معنی میده؟ خودکشی؟ چرا؟؟ ...گندش بزنن.  

ه " روان پزشکی که اونو دیده بوده میگه این یه عملی برای درخواست کمک بوده. اون باور نکرده ک

من قانع  ولی رای خیال اندیشی شبه خودکشی.بهش میگه یه قدم ب لیال واقعا تو خطر و ریسک باشه....

تا بهش کمک کنم"نشدم. از اون موقع در تالشم که پیداش کنم   

 " چیزی به خانم جونز گفته؟"

 بهم خیره شد. واقعا ناراحت و ناراضی دیده میشد .سر انجام گفت:

 " نه خیلی"
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 ولی میدونستم که همه چیز رو به من نگفته.  حواس خودم رو با ریختن چایی درون فنجون ها پرت

کرده؟  خودکشی لب توجهش اقدام بهکردم. پس لیال میخواد که به زندگی کریستین برگرده و برای ج

از اینکه  ولی اون قبل .ولی تاثیر گذاره. کریستین از جورجیا رفت تا پیشش باشهواااو... ترسناکه 

 کریستین برسه اونجا رو ترک کرده؟ چقدر عجیب...

 " نتونستی پیداش کنی؟ خانواده اش چی؟"

 " اونا نمیدونن که اون کجاست. حتی شوهرش هم نمیدونه"

شوهرش؟" "  

 حواس پرت گفت:

ساله که ازدواج کرده" 2" اره. اون تقریبا   

 چی؟! 

ازدواج کرده بوده؟؟" ،" پس اون وقتی که با تو بوده  

کریستین واقعا هیچ حد و مرزی نداره. گندش بزنن!   

اج وسال پیش با من بود . بعد رفتش و تو فاصله کمی با یه مردی ازد 3" نه! خدای من، نه. اون تقریبا 

 کرد"

 اوه....

 " پس برای چی سعی کرده توجه تو رو االن جلب کنه؟"

 سرش رو ناراحت تکون داد:

ماه پیش فرار کرده" 4تنها چیزی که فهمیدم اینه که اون از پیش شوهرش  " نمی دونم.  

 " بزار اینو دقیق و روشن کنیم. اون سه ساله که فرمان بردار تو نیست؟"

سال و نیم" 2" تقریبا   

 " و اون بیشتر میخواسته؟"
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 " اره"

 " ولی تو نمیخواستی؟"

میدونی"جوابشو "   

 " برای همین ترکت کرده"

 " اره"

 "پس چرا االن دوباره پیش تو برگشته؟"

 " نمیدونم"

 ولی لحن صداش جوری بود که بهم میگفت که اون حداقل یه فرضیه تو ذهنش داره.

 " ولی یه شکی  داری...."

وح همراه با عصبانیت باریک کرد :به وضرو چشماش   

 " مشکوکم که این به خاطر تو باشه"

 من؟ چی از من میخواد؟ 

 تو چی داری که من ندارم؟

ن به طرز شکوهمندی برهنه بود خیره موندم. من اونو دارم. اون ماله منه. ای ،به پنجاه که کمر به باال

رش ... از فکداره وهای تیره و پوست رنگ پریدهچیزیه که من دارم ولی باز هم اون شبیه منه: مثل من م

 اخم کردم. اره... من چی دارم که اون نداره؟؟ کریستین نرم پرسید:

 " چرا دیروز بهم نگفتی؟"

ذر خواهانه باال انداختم :شونه ام رو ع  
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ه بار تو ب دبع" فراموشش کرده بودم. میدونی، نوشیدنی بعد از سر کار ، بعد از یه هفته سر کار رفتن .

اومدی و ...حمله تستوسترونت1 به جک و بعدش هم که اینجا اومدیم. از ذهنم پاک شد .تو یه عادتی 

. "کنمفراموش میرو جود اوردی که با حضورت همه چی درونم به و  

 " حمله تستوسترون؟"

 لباش به سمت باال کشیده شدن.

" " اره ، مکالمه رقابتی و ستیز زننده  

ن رو نشون میدم"" بهت حمله تستوسترو  

 " ترجیح نمیدی که یه فنجون چایی بخوری؟"

 " نه اناستازیا ترجیح نمیدم"

اخ سور ،ن االن میخوامنگاه من تو رو میخوام و تو رو همیچشماش در حال نفوذ به درونم بودن و منو با 

 میکردن. لعنتی.... واقعا هاته. دستشو به سمتم دراز کرد:

بیا"" اون دختر رو فراموش کن.   

 وقنی که منم دستشو گرفتم ضمیر درونم تو باشگاه سه تا پشتک بارو زد.2

 

 

واب عمیقی بود پیچیده بودم. با اینکه تو خ ،خیلی گرمم بود و به دور بدن کریستین گری برهنه بیدار شدم.

رم بود. س فیلتر پرده پنجره گذشته از گاهی لطیفییک خودش نگه داشته بود . نور صبحبازم منو نزد

 روی سینه اش بود . پاهام بین پاهاش در هم پیچیده بودن و دستم روی شکمش بود. 

یلکس و ارش کنم. خیلی جوون دیده میشد . تو خواب کامال رنگران بودم که بیداروم سرم رو بلند کردم . 

تماما زیبا بود . واقعا باور نمیشه که این آدونیس1 ماله منه. هوووم.... دستم رو بلند کردم و امتحانی قفسه 
                                                             
هورمون استروئیدی که اثرات جنسییتی و سازند ه داره در هر دو جنس هست ولی در مردان هفت برابر زنان هست که این جا منظورش حالت  1

 تدافعی و جنگی که کریستین با جک داشت. ازش به عنوان استعاره استفاده کرد چون هورمونی هست که به خشونت مربوطه
 منظور خوشحالیه 2
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اونم تکون  سینه اش رو با سر انگشتام نوازش کردم. بین موهای کم قفسه سینه اش انگشتام رو کشیدم و

 نخورد. گندش بزنن واقعا باورم نمیشه! اون واقعا ماله منه....2 برای چند لحظه گرانبهای بیشتر...

خند اروم ناله کرد ولی بیدار نشد. لب خم شدم و به ارومی یکی از زخم های روی سینه اش رو بوسیدم.

م:زدم. یکی دیگه رو بوسیدم و چشماش باز شدن. گناهکارانه با نیش باز بهش نگاه کردم و گفت  

 " سالم"

 

 محتاطانه جواب داد:

 " سالم، چی کار میکنی؟"

 " بهت نگاه میکنم"

کرد و بعد  ماش رو باریکانگشتام رو در طول پایین نافش به سمت پایین کشیدم .دستم رو گرفت و چش

. اوه... چرا کریستینش رو زد و ریلکس شدم. لمس یواشکیم مخفی باقی موند ی لبخند فوق العاده ازادانه

 نمیزاری بهت دست بزنم؟

رفتن . اش اخطار گونه دستام رو گتیکدفعه جابجا شد و روی من اومد و منو به تشک میخکوب کرد و دس

اتهام وار ولی با لبخند گفت:بینیش رو بی بینیم مالوند .   

 " فک میکنم که داری کار اشتباهی انجام میدی خانم استیل"

 " من دوست دارم نزدیک تو کار اشتباه انجام بدم"

 پرسید:

 " واقعا؟"

 لبام رو نرم بوسید بعد پرسید:

 " سکس یا صبحانه؟"

                                                                                                                                                                                                    
  جوانی زیبایی بوده که مورد عالقه آفرودیت بوده 1
 منظورش اینه که تونسته لمسش کنه و حس مالکیت بهش داده 2
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نم ت سوراخم میکرد. مچشماش تیره شده بودن ولی پر از شوخ طبعی بودن.الت تحریک شده اش داش

 لگنم رو بلند کردم و بهش فشار دادم. جلوی گردنم زمزمه کرد:

 " انتخاب خوبیه"

 بعد در همون حال قطاری از بوسه به سمت سینه هام زد.

 

 

 و به خودم تو اینه خیره ام و سعی دارم که موهام رو کمی مرتب و به اده امروبروی میز دراورم ایست

دوش گرفته ،  ریستین ،واقعا خیلی بلند شدن. یه شلوار جین و تی شرت تنمه و ک حالت خوبی درست کنم.

پشت سرم ایستاده . به بدنش گرسنه نگاه کردم. پرسیدم: ،لباس پوشیدهتازه نفس و   

 " هر چند وقت یکبار ورزش میکنی؟"

ه زیپ شلوارش رو میبست گفت:کدر حالی   

 " هر روز هفته"

 " چه ورزشی؟"

اال انداخت:شونه اش رو ب  

 " دو، وزنه برداری، کیک بوکس"

 " کیک بوکس؟"

. خیلی  " اره ، یه مربی خصوصی دارم. برنده سابق المپیک بوده . به من اموزش میده . اسمش کالد 

 خوبه. تو هم ازش خوشت میاد"

یراهنش رو میبست چرخیدم و بهش نگاه کردم:در حالی که داشت دکمه های پ  

خوشم میاد؟"" منظورت چیه که ازش   

 " به عنوان یه معلم خوشت میاد "
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 پوزخند زدم:

 " چرا به مربی ورزشی خصوصی احتیاج داشته باشم؟ من تو رو برای فیت و الغر بودن دارم"

:قدم زنان به سمتم اومد و دستاش رو به دور بدنم برد و چشمای تیره اش تو اینه خیره چشمام شدن  

. باید بتونی سر پا بمونی"قوی میخوامفیت و  ذهنمهبرای کاری که تو  " ولی من تو رو  

 .ستااز فکر اتاق قرمز که به ذهنم رسوخ کرد قرمز شم....اره.... اتاق قرمز درد کشیدن خسته کننده 

میزاره که دوباره به اون اتاق برگردم؟ خودم میخوام که برگردم؟ ضمیر درونم از روی نیمکت 

 مخصوصش جیغ کشید :

ای!!معلومه که میخو  

 به چشمای سحر امیز و ژرف خاکستریش خیره نگاه کردم. برام شکلک در اورد :

 " میدونی که خودتم میخوای"

ایند به ذهنم کینه توزانه و ناخوش ،قرمز شدم و فکر ناپسندیده ای که لیال احتماال میتونسته سر پا بمونه

پرسید: اومد. لبامو به هم دیگه فشار دادم و کریستین اخم کرد . نگران  

 " چیه؟"

 " هیچی"

 سرم رو تکون دادم:

 " باشه با کالد مالقات میکنم"

 " واقعا!؟"

شد که تو اده و حیرت زده شد. واکنشش باعث شد لبخند بزنم. مثل این دیده میشچهره کریستین باز و گ

التاری برده باشه که البته احتمال زیاد تا حاال تو التاری شرکت نکرده و بلیطش رو نخریده....اون 

 احتیاجی نداشته.1 استهزا امیز گفتم:

                                                             
 التاری یه قرعه کشی برای بردن پول زیاد 1
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 " اره، خدایا.... اگر اینقدر خوشحالت میکنه!"

د و گونه ام رو بوسید. زمزمه کرد:دستاش رو به دورم محکم تر کر  

 " حتی فکرشم نمیتونی بکنی که چقدر خوشحال شدم. خب امروز میخوای چی کار کنی؟"

 

شیرینی رو به درونم فرستاد.بینیش رو بهم مالوند ، احساس سوزش   

و یه چک رو به بانک ببرم و ماشین بخرم" "میخوام که موهام رو کوتاه کنم و ا ا ا ممم....  

 "آآه"

لید متوجه شده لبش رو گاز گرفت. یه دستش رو از دورم باز کرد و داخل جیب شلوارش فرستاد و ک

 ماشین آاودی کوچیکم رو در اورد. اروم گفت:

 " اینجاست"

هره اش نا مطمئن بود.چ  

 " منظورت چیه که اینجاست؟"

ذهن ناخود اگاهمم بهش خیره شده بود:.اره عصبانیم! .پسر به نظر عصبانیم. گندش بزنن.  

 چطور جرات میکنه!!؟

 " تیلور دیروز برش گردوند"

ین . اون ماششده بودمالل دهنم رو باز کردم و دوباره بستم  و دو بار دیگه هم این کار رو کردم. کامال 

ن. منم رو بهم پس داده. گندش بزنن چرا از قبل ندیدمش؟ خب، دو نفر میتونن تو این بازی شرکت کن

 دستم رو تو جیب پشتی شلوارم کردم و پاکتی که چک  اون داخلش بود رو بیرون اوردم :

"" بیا ، این مال  تو    

رفت: قبرو بلند کرد و یه قدم ع ت . دستاشکریستین گیج شده بهم نگاه کرد، بعد پاکت رو شناخ  
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"  " اوه نه، اون پول مال  تو 

 " نه نیست، میخوام که ماشن رو ازت بخرم"

 چهره اش کامال تغییر کرد . غضب....اره غضب از چهره اش رد شد. بهم با خشونت توپید:

"  " نه اناستازیا، پول تو  ، ماشین تو 

مش"" نه کریستین، پول  تو ، ماشین من. ازت میخر  

برای فارق التحصیلیت بهت هدیه دادم" " من اون ماشین رو  

بود. تو به من یه آاودی دادی!"میب کار هدیه میدادی اون یه هدیه مناس" اگر بهم یه خود  

 " واقعا میخوای در موردش باهام بحث کنی؟"

 " نه"

 " خوبه، اینم کلیداش"

 روی میز دراور کلید ها رو گذاشت.

"" منظورم این نبود!  

 " بحث تمومه اناستازیا. بهم فشار نیار"

اش کردم  بهش با اخم نگاه کردم بعد یه فکری به ذهنم خطور کرد. پاکت رو برداشتم ، به دو قسمت پاره

 و بعد دوباره به دو قسمت دیگه و بعد توی سطل اشغال انداختمش . اوه احساس خوبی داشت.

. و لمس کردچونه اش ر که من حسابی عصبانیش کردم. کریستین خونسرد بهم نگاه میکرد ولی میدونستم

 خشک گفت:

 " مثل همیشه چالش بر انگیزی خانم استیل"
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نتظر یه روی پاشنه پاش چرخید و به طرف نشیمن رفت. این واکنشی نبود که انتظارشو داشته باشم. م

نبرد کامل و عظیم  آرماگدون1 بودم. به خودم تو اینه نگاه کردم و شونه ام رو باال انداختم. تصمیم گرفتم 

ن به که موهام رو دم اسبی ببندم. کنجکاویم ازاد دهنده شد . پنجاه داره چی کار میکنه؟ به سمت نشیم

که داره با تلفن صحبت میکنه. مدنبالش رفتم و دید  

هزار دالر مستقیما" 24" بله   

 

 سرش رو بلند کرد و منو دید. هنوز خونسرد بود. 

به؟ عالیه.....همش همینه اندریا"" خوبه.....دوشن  

 گوشی رو قطع کرد. 

واریز میشه. با من دیگه بازی نکن" پول به حسابت" دوشنبه   

 از عصبانیت در حال جوشش بود ولی اهمیت ندادم .جیغ زنان گفتم:

" هزار دالر؟؟ و تو چطوری شماره حساب منو داری؟ 24"   

وم گفت:عصبانیت و خشمم کریستین رو سورپرایز کرد ار  

 " من همه چی رو در مورد تو می دونم اناستازیا"

" هزار دالر بیارزه! 24" هیچ راهی نداره که ماشین من   

ه " منم باهات موافقم. ولی این همش به این مربوطه که بازار خودت رو بشناسی . چه بخوای بخری چ

بفروشی. یه سری مجنون و دیوونه اون بیرون وجود دارن که اون تله مرگ رو2 میخوان و مایل هم 

اور کالسیکه. اگر حرف منو ب تهستن که این قدر پول بخاطرش پرداخت کنن. از قرار معلوم ماشین

 نمیکنی از تیلور بپرس "

                                                             
 در کتاب انجیل جایی که واپسین نبرد بین نیکی و بدی رخ میده و به روز محشر منتهی میشه، میگن 1
 منظورش ماشین سابق اناست :((( 2
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ه بهش با خیرگی نگاه میکردم و اونم همین کار رو میکرد . دو تا ادم عصبانی، لجباز و احمق که ب

 همدیگه خیره شدن.  

کشوند. قابل لمس ما رو به سمت هم دیگه می اون فشار رو...الکتریسیته بینمون رو...و احساسش کردم، 

ش یکدفعه منو گرفت و به سمت در هولم داد و دهنش رو روی دهنم گذاشت و گرسنه بوسیدم. یه دست

سرم رو به عقب ، موهام  ی پشتم بود و من رو به رون هاش فشار میداد و دست دیگه اش از ریشه

ش یزدم و نگه اش داشته بودم. خودسخت موهاش رو چنگ مانگشتای منم توی موهاش بودن و میکشید. 

واد و به من فشار میداد و منو زندانی کرده بود و نفساش خشن شده بودن. احساش کردم. اون منو میخ ور

. بین بوسه های داغش من من کنان گفت:بی پروا و مست از هیجان شدم منم با فهمیدن نیازش  

را، چرا با من کل کل میکنی؟"" چ  

م:خون توی رگ هام اواز میخوند . همیشه این تاثیر رو روی من میزاره؟ و من روی اون؟ بی نفس گفت  

 " برای اینکه میتونم"

 ندیده لبخندشو کنار گردنم حس کردم و پیشونیش رو به پیشونیم فشار داد:

ونه م. هیچ وقت ازت سر نمیشم. تو دیوردوم ندا" خدایا، میخوام همین االن داشته باشمت ولی دیگه کان

 کننده ای. تو یه زن  دیوونه کننده ای"

 زمزمه کردم:

 " و تو منو به هر طریقی دیوونه میکنی"

 سرش رو تکون داد:

نی"" بیا، بریم بیرون صبحانه بخوریم. و من یه جایی رو میشناسم که می تونی موهات رو کوتاه ک  

 " باشه"

ردم و دقیقا به همین شکل جنگمون تموم شد. بی میل قبول ک   
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 " من حساب میکنم"

 صورت حساب رو قبل از اینکه اون برداره برداشتمش. بهم با ترشرویی نگاه کرد.

 " باید سرعت عملت بیشتر باشه گری"

 بدعنق گفت:

 " درسته باید سریع تر باشم"

میانداخت.  ولی فک کنم داشت دستم  

ولدارتر از صبحم. از پس هزینه اش بر میام"هزار دالر پ 24. من االن نق نباش " اینقدر بد ع  

 به صورت حساب نگاه کردم و ادامه دادم:

سنت برای صبحانه" 67دالر و  22"   

 با بی میلی گفت:

 " ممنونم"

مدرسه ای عبوس برگشته.  ی اوه، پسر بچه  

 " حاال کجا بریم؟"

 " واقعا میخوای موهاتو کوتاه کنی؟"

نگاه کن" ،" اره  

 " تو به نظر من زیبایی. همیشه بودی"

بهم دیگه قفل شده بودن خیره شدم.رو پام قرمز شدم و به انگشتام که   

و خب مراسم جشن پدرت هم فردا شب هست" "  
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 " یادت باشه، مراسم بلک تای1 هست"

 اوه خدایا....

 " کجا برگزار میشه؟"

ی، با تمام مخلفاتش "" خونه پدر مادرم . یه چادر جشن دارن. میدون  

 " چه خیریه ای هست؟"

کشید و به نظر مضطرب دیده میشد: کریستین دستاش رو روی رون پاهاش  

له و هایی که بچه های کوچیک دارن. بهش مقابی بعد از ترک مواد برای مادر پدر" یه برنامه توانبخش

 همدلی متفقانه میگن"

 نرم گفتم:

 " به نظر هدف خوبی داره"

یم""بیا، بر  

رفتم بلند شد. موثرانه موضوع صحبتمون رو متوقف کرد و دستشو به سمتم دراز کرد. تا دستشو گ

 انگشتاش رو بین انگشتام قفل کرد. 

ن از . در بعضی از مواقع بسیار گشاده و بازه و در بعضی مواقع کامال بسته. منو به بیرو..عجیبه

و هوا  شانروز خوب و دلپسندی بود. افتاب درخه رستوران برد و به طرف پایین خیابون قدم زدیم. ی

 بوی قهوه و نان تازه پخته شده میداد. 

 " کجا میریم؟"

 " سورپرایزه"

 اوه. باشه.  من خیلی سورپرایز رو دوست ندارم. 

                                                             
 در دنیای انگلیسی زبان ها شناخته شده است که نوعی رمز گذاری برای نوع پوشش هست باید در این مراسم لباس شب و رسمی بپوشن. 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

143 | P a g e  
 

طراف دو بلوک پیاده رفتیم و مغازه ها به مرور منحصر به فرد تر میشدن.هنوز وقت اینو نداشتم که ا

ال میشه. خوشح که ما زندگی میکنیم دور نیست. کیتکنم ولی این واقعا خیلی از جایی خونه رو کشف 

کنن. در  کیت رو سیراب و عطش فشن دوستی بوتیک کوچیک وجود داشتن که میتونستن میل نچندی

امن کلوش برای سر کارم بخرم.دواقع منم احتیاج دارم که چند تا   

ا سکالوا  سالن زیبایی ایستاد و در رو برام باز کرد. اسمش ل  کریستین روبروی یه مغازه بزرگ و مجل 

جوون  یه خانم ،سفید و خشک و سرد پذیرش در پشت میز  بود. طراحی داخلش تمام سفید و چرمی بود. 

فت:نشسته بود. تا وارد شدیم سرش رو بلند کرد . خوشحال شده گ ،  در یه یونیفرم سفید ،بلوند  

 " صبح بخیر اقای گری"

و هاش رنگ گرفتن و پشت سر هم پلک زد. این تاثیر گری هست ولی اون زن کریستین ر گونه

 میشناسه! چطوری؟!

رتا"  " سالم گ 

 و کریستین هم اونو میشناسه. اینجا چه خبره؟؟ مودبانه پرسید:

 " کار همیشگی اقا؟"

 یه رژلب خیلی صورتی زده بود. کریستین سریع گفت :

 " نه"

این چه معنی میده؟  کرد . کار همیشگی؟ بعد مضطرب به من نگاه  

گندش بزنن. اینجا خیابون رول ، شماره 6 و اون سالن زیبایی لعنتیه!!!1 تموم اون مزخرفات وکس کردن 

لعنتی! اینجا جایی هست که اون فرمان بردار هاشو می اورده؟ شاید لیال رو هم اروده؟ چطور  ....و

 میتونم این قضیه جهنمی رو تحمل کنم؟؟

 " خانم استیل بهتون میگن که چی میخوان"

                                                             
  سالن زیبایی که تو قرارداد ذکر شده بوده که فرمان بردار به اونجا مراجعه کنه و یک سر کارای زیبایی انجام بده 1
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 ا مربی خصوصی ورزشبهش با خیرگی نگاه کردم. اون اینجا رو مخفیانه بهم معرفی کرده. من ب

حاال هم این؟؟ هیس وار بهش گفتم: ....موافقت کردم و  

 " چرا اینجا؟"

 " من صاحب اینجام. و سه تا دیگه مثل این"

 سورپرایز و کپ کرده گفتم:

صاحب اینجایی؟"" تو   

 خب این غیر منتظره بود. 

نواع " اره . یه کار جزئیه. به هر حال...هر کاری که بخوای میتونی اینجا یا تو خونه انجام بدی. تموم ا

ماساژ ها : سوئدی ، شیاتسو1، سنگ داغ، رفلکسولوژی ، حموم جلبک دریایی،صورت و تموم کارایی 

ی. اینجا انجام میشه"که خانوما بهش عالقه دارن ....همه چ  

به اطراف چرخوند.  هتش رو تحقیرانگشان  

 " وکس؟"

 خندید. توطئه امیز و مرموزانه زمزمه کرد:

 " اره وکس هم هست. همه جا"

 از معذب بودن من لذت می برد. قرمز شدم و به گرتا نگاه کردم که متتظر بهم نگاه میکرد. 

 " میخوام موهام رو کوتاه کنم، لطفا"

ه خانم استیل"" البت  

شروع به چک کردن تو کامپیوتر کرد. ،لب صورتی با کفایت   گرتا کامال مثل یه المانی  

 " فرانکو تا پنج دقیقه دیگه ازاد میشه"

 کریستین مطمئن کننده بهم گفت:
                                                             
 نوعی ماساژ ژاپنی  1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

145 | P a g e  
 

 " فرانکو خوبه"

 های سعی کردم که متوجه این بشم. کریستین گری موسس و سرمایه گذار، صاحب یه زنجیره سالن

ش رو زیبایی هست. بهش زیر چشمی نگاه میکردم که یکدفعه رنگش پرید. یه چیزی یا فردی چشم

ظاهر  ندر انتهای سال گرفت. چرخیدم تا  به جایی که نگاه میکنه نگاه کنم و یه خانم شیک مو نقره ای

  پشت سر خودش میبست. میکرد دری رو  شده بود و در حالی که با یکی از ارایش گر ها صحبت

سالگیش بود. سخت بود که دقیق  40یا  30خانم مو نقره ای قد بلند، برنزه، دوست داشتنی و در اواخر 

یل ش مثل اکلمشکی بود. جذاب و معرکه دیده میشد . موها رنگش بگی. مثل گرتا یونیفرم پوشیده بود ولی

برق میزدن و مدل مصری پایه دار1 کوتاه شده بودن . تا چرخید نگاه کریستین رو به خودش دید و بهش 

رد:لبخند زد. یه لبخند خیره کننده و گرم که نشانه ی اشناییت داشت. کریستین هول شده زمزمه ک  

 " منو ببخشید"

ز که کنار کاراموبا گام های بلند سریعا سالن رو طی کرد ، ارایش گرهای سفید پوش رو رد کرد، از 

یدم. م دور بودن که دیگه صداشون رو نمیشناز و به سمتش رفت و اونقدری شتجلوی سینک بود گذ

روی  بلوند مو نقره ای با عواطف اشکاری بهش خوشامد گفت. جفت گونه هاش رو بوسید و دستش رو

 بازوی کریستین قرار داد و با همدیگه سرخوش شروع به صحبت کردن. 

 " خانم استیل؟"

 گرتا، مسئول پذیرش، سعی داشت توجه من رو جلب کنه.

لحظه صبر کنید لطفا" " چند  

بخند مجذوب شده به کریستین نگاه میکردم. بلوند مو نقره ای به طرف من چرخید و بهم نگاه کرد و ل

موضوعی  انگار که منو میشناسه. منم مودبانه پاسخ لبخندشو دادم. کریستین در مورد ،خیره کننده ای زد

و اون زن دستاش رو تسلیم وار باال  به نظر ناراحت می اومد . در حال صحبت و سرزنش اون بود

رو به  کامال واضحه که اون دو تا همدیگهد . کریستین هم بهش لبخند زد... اورده بود و بهش لبخند میز

                                                             
1 Sharp bob cut 

لیسیش این هست . اسمی که در فارسی به این مدل مو ارایشگر ها میگن نوشتماسم انگ  
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میکنه؟  خوبی میشناسن. شاید اونا خیلی وقت پیش با هم کار میکردن ؟ شاید اون خانم اینجا رو مدیریت

ه یه حق اختیاراتی در اینجا داره. در هر صورت از رفتار و نگاهش مشخصه ک  

ن کیه. اعماق وجودی و قلبیم فهمیدم. فهمیدم که اوبعد ضربه ای مثل یه توپ ویرانگر بهم زده شد و در 

کننده، پیرتر، زیبا.خیره  زنه. همون اون  

 اون خانم رابینسونه!
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 !توجه

ا لینک سابق کانال تلگرام مترجم، دزدیده شده و تنه

 لینک اصلی و حقیقی مترجم:

@suzan_translator_fifty 

 میباشد!

 هر گونه لینک و کانال دیگری فیک میباشد!
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«فصل پنجم»  

 

 

رتا،اقای گری با " کی صحبت میکنه؟ " گ   

زن سوزن د که از ساختمون بیرون بزنه. با هراس میسوخت و سوپوست سرم نبض گرفته و در تالش بو

ازه م جیغ زنان ازم میخواست به دنبال اون از ساختمون بیرون برم. ولی به اندمیشد و ذهن ناخود اگاه

 کافی سهل انگار بودم. 

ی گری صاحب اینجان"ا" اوه، ایشون خانم لینکلن هستن. با اق  

 گرتا بیشتر از چیزی که بتونه شریک بشه خوشحال بود. 

 " خانم لینکلن؟"

 فک کردم که خانم رابینسون طالق گرفته.1 شایدم با یه بدبخت بیچاره دیگه ازدواج کرده.

ه جاش برای همین ایشون ب ،" بله ایشون زیاد اینجا نیستن. امروز یکی از متخصص هامون بیمار بود

 اومدن"

 " شما اسم کوچیک خانم لینکلن رو میدونی؟"

وال شد که براش سنگاه کرد و  ،به هم چسبیده براق   هگرتا سرش رو بلند کرد و بهم با اخم و لبای صورتی

 چرا کنجکاوم. لعنتی شاید این یه قدم زیادی بود. تقریبا بی میل جواب داد:

 " ا لنا"

                                                             
 برای خانم ها در انگلیسی چند لقب وجود داره معنای متفاوتی در مورد اون خانم میده 11
Ms,Miss,Mrs 
 در اینجا  گرتا از لقب 
Mrs 

رای خانم با فامیل خود خانوم همراه باشه و هم فامیل شوهرش . البته ب استفاده کرد که برای خانم هایی که متاهل هستن به کار میره و هم میتونه
 های بیوه و مطلقه هم استفاده میشه ولی برای اون موارد دیگه متداول تر هست. برای همین انا گفت فک کردم که طالق گرفته بود.
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. حس ..اینکه حس قوی خطر یابم اشتباه نکرده ، درون باتالق فرو رفتم.رهایی توسط یه حس عجیب  

 خطر یاب؟؟ ذهن ناخود اگاهم غرید:

 حس  تشخیص ادم بچه باز!

میشد و  نگران دیده چهره اشکریستین بی وقفه با النا صحبت میکرد و اونم هنوز گرم صحبت بودن.

 .، دهن کجی میکرد و متاسف شده سرش رو به دو طرف تکون میدادتاییدانه سرش رو تکون میداد 

رد. یه تایید دستشو بلند کرد و دلجویانه بازوی کریستین رو در حالی که لبش رو گاز میگرفت نوازش ک

ه من نگاه کرد و یه لبخند اطمینان بخش بهم زد. دیگه کرد و ب  

نسته منو اینجا تو کریستینفک کنم که شوکه شدم. چطور میتونستم مثل یه سنگ بهش خیره بمونم. فقط

باره به اون بیاره؟؟ زمزمه وار چیزی به کریستین گفت و کریستین بهم یه نگاه کوتاه انداخت و بعد دو

موفقیت  موافقت سرش رو تکون داد و فک کنم که برای کریستین ارزوی نگاه کرد و جواب داد. به حالت

خیلی خوب نبود. ، ولی قدرت لب خونیمکرد  

خانم  ته...چهره اش رو تیره کرده بود. لعنتی درس ،پنجاه با قدم های بلند به سمت من برگشت.اشفتگی

ه پرسید:رابینسون به اتاقش برگشت و در رو پشت سر خودش بست. کریستین اخم کرد  

 " حالت خوبه؟"

 صداش خشک و محتاط بود.

" " نه واقعا. نمیخواستی منو بهش معرفی کنی؟  

شیده صدام سرد و سخت شنیده میشد.دهنش باز موند و مثل این بود که من یه قالیچه رو از زیر پاش ک

 باشم. 

 " ولی من فک کردم..."

"گاهی اوقات.... ،" به عنوان یه مرد جهان دیده و اگاه  

 کلمات از ذهنم پریدن. ادامه دادم:

 " میخوام برم، لطفا"
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 " چرا؟"

 چشم غره رفتم:

 " تو میدونی چرا"

 بهم خیره نگاه میکرد.چشماش در حال سوختن بودن.

عبه جدید افتتاح شرن سنتر یه " متاسفم انا. نمیدونستم که اون اینجاست.اون هیچ وقت اینجا نیست. تو باراو  

. یکی امروز مریض بوده"هست که معموال میره کرده و اونجا جایی  

شونت روی پاشنه پام چرخیدم و به سمت در حرکت کردم. در حالی که از در خارج میشدم کریستین با خ

 به گرتا گفت:

 " ما به فرانکو احتیاج نداریم گرتا"

ل شدید و بشم. میباید میل و انگیزه زیادم رو برای دویدن سرکوب میکردم. میخواستم سریع بدوم و دور 

ور بشم. فقط احتیاج داشتم که از تموم این مسائل و مزخرفات د طاقت فرسایی برای گریه کردن داشتم.  

 ی اومد.کریستین ساکت در کنارم در حالی که من داشتم به تموم اینا تو مغزم فکر و حالجی میکردم م

دوم نگه  ه داشتم و اشکام رو تا خیابوندستام رو حمایت کننده به دور خودم پیچیدم و سرم رو پایین نگ

 داشتم. 

د. هیچ حرکتی برای لمس کردنم انجام نداد. ذهنم توسط سواالت بی جواب در حال جوشش بو ،عاقالنه

اعتراف میکنه؟؟ بهش با خشونت گفتم:اخر  برو،این اقای طفره   

 " تو فرمان بردار هاتو اینجا می اوردی؟"

 اروم جواب داد:

رو اره" " بعضی هاشون  

اش سخت بود.دن صلح  

 " لیال؟"
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 " اره"

"" مکانش خیلی تازه ساز دیده میشد  

 " به تازگی تغییر دکور و باز سازی کردن"

های تو رو مالقات کرده"خانم رابینسون تموم فرمان بردار " که اینطور. پس  

 " اره"

 " اونا هم در موردش میدونستن؟"

 " نه، هیچکدومشون. فقط تویی"

ن فرمان بردار تو نیستم"" ولی م  

 " نه، کامال مشخصه که نیستی"

اف و محکم تبدیل به یه خط ص ،گشاد و لباش انعطاف ناپذیر ،ایستادم و بهش نگاه کردم. چشماش ترسیده

 شدن. 

 " میتونی ببینی که این چقدر مزخرفه؟؟"

 بهش با خیرگی نگاه میکردم . صدام اروم بود.

 " اره، متاسفم"

تاسف و پشیمون دیده میشد. چهره اش هم م  

 نه کارمنداشو و نه مشتری هاشو نکرده ،" میخوام که موهام روکوتاه کنم و ترجیحا هم جایی که تو

 باشی!"

 یکه خورد. ادامه دادم:

 " حاال منو ببخشید"

 پرسید:
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 " تو که فرار نمیکنی مگه نه؟"

 رو بشوره ، یکی موهامونم چشمام رو ببندم " نه، من فقط میخوام موهای لعنتیم رو کوتاه کنم. جایی که بت

رو فراموش کنم!"و تموم این فاحشه ها و همراه ها  

 دستشو توی موهاش کشید. اروم گفت:

 " میتونم بگم که فرانکو بیاد خونم یا خونه تو"

 "اون زن خیلی جذابه"

 پلک زد:

 " بله هست"

 "  هنوز هم متاهله؟"

سال پیش جدا شده" 5" نه،   

" تو باهاش نیستی؟ " برای چی  

اینو قبال بهت گفتم" " بخاطر اینکه این بین ما تموم شده.  

کرد.  یکدفعه پیشونیش چین خورد و انگشت اشاره اش رو باال اورد و بلک بریش رو از جیبش خارج

 قطعا باید گوشیش روی حالت ویبره باشه چون صدای زنگی نیومد. غرید:

لچ"" و    

تازگی برگ  م ایستاده بودیم و منم به نهال کاج فرنگیه روبروم خیره بودم. بهبعد گوش داد. تو خیابون دو

 های سبزی ازش جوانه زده بودن. 

 مردم از اطرافمون رد میشدن و غرق کارهای روزمره همیشگیه شنبه شون بودن. بدون شک تو فکر

 مان بردار سابق  شامل یه فر ،وقایع درام زندگی شخصی خودشون هستن. در عجبم که ایا این درام

ر شکارگر، یه ارباب جذاب سابق ، و یه مردی که هیچ مفهومی به نام زندگی شخصی و خصوصی د

نداره، میشه یا نه. کریستین افکارم رو مختل کرد: وجود الت متحده براشاقانون ای  
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ی؟؟ " " تو تصادف کشته شده؟؟ک   

نزدیک تر ایستادم تا گوش بدم.  اوه نه. کی؟؟  

 ن حرومزاده صادق نبوده. اون باید بدونه. چطور میتونه برای اون زن ، حاال هروادومه که  " این دفعه

 چی که هست، احساسی نداشته باشه؟"

 کریستین سرش رو منزجر شده تکون داد :

ولی نگو کجا" ،" تازه همه چیز داره معنی میده.......نه..........توضیح بده چرا  

که منم مثل  انگار که به دنبال چیزی باشه و دیدم ،ر و بر رو نگاه کردکریستین سرش رو بلند کرد و دو

ستین ترافیک و درختا بودن. کری زی چشمم رو نگرفت. فقط مغازه دارها ،خودش این کار رو کردم. چی

 ادامه داد:

 ....هنوزت و تموم هفته.دو یا چهار، تموم ساع " اون اینجاست. بهمون داره نگاه میکنه......اره.......نه.

ن چیزی نگفتم"وادر مورد   

د:نم محتاطانه نگام کرد. زمزمه کربهم مستقیما نگاه کرد. چی رو هنوز نگفته؟ بهش اخم کردم و او  

 "چی....."

 رنگش پرید و چشماش گشاد شدن:

ی؟......همین اخیرا؟ولی چطوری؟؟........هیچ سابقه ای چک نشده؟.......که اینطور.  ماس " که اینطور، ک 

 مو ادرسش و اگر عکسشو داری برام ایمیل کن.....تموم ساعات روزها از این بعد از ظهر. با تیلور ه

 در تماس باش"

با عصبانیت پرسیدم: گوشی رو قطع کرد.  

 " خب؟"

 بهم میگه؟؟

لچ بود"  " و 
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 "ولچ کیه؟" 

 " مشاور امنیتم"

 " باشه. خب چه اتفاقی افتاده؟"

ادثه حاه پیش ترک کرده و با یه پسری فرار کرده و اون پسر در یه " لیال شوهرش رو تقریبا سه م

هفته پیش کشته شده" 4 رانندگی،  

 " اوه"

 عصبانی گفت:

یا بریم"حتما باید اینو میدونسته. نا امیدی تنها چیزیه که وجود داره. ب ،" اون مرتیکه عوضی روانشناس  

اشتم.بخوام دستمو پس بکشم  تو دستش گذدستشو به سمتم دراز کرد و منم خودکار قبل از اینکه   

"ت" یه دقیقه صبر کن. ما وسط یه صحبت در مورد خودمون بودیم. در مورد اون زن، خانم رابینسون    

 چهره کریستین سخت شد:

تو خونه من در موردش صحبت کنیم" میتونیم " اون خانم رابینسون من نیست.  

 داد زدم:

وام برم موهامو کوتاه کنم"" من نمیخوام بیام خونه ی تو. میخ  

ماره بلک بریش رو دوباره از جیبش در اورد و یه ش اگر بتونم فقط روی همین موضوع تمرکز کنم...

 گرفت:

لن بپرس از خانم لینکخودم میخوام. فرانکو رو تا یه ساعت دیگه خونه ی " گرتا، کریستین گری هستم.

خوبه" ....  

 گوشی رو کنار زد:

میاد" 1" ساعت   
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کریستین!!""   

 از عصبانیت در حال قل قل کردن بودم.

 ،ی یا منیمن نمیدونم که این تو " اناستازیا، لیال کامال واضحه که دچار یه از هم گسیختگی روانی شده.

نی و میتونی وسایلت رو جمع میک ،که اون دنبالشه و یا اینکه چقدر قصد داره که پیش بره. میریم خونه تو

و پیدا میکنیم خونه من بمونی."تا موقعی که ما اون  

" " برای چی باید این کار رو بکنم؟  

 " برای اینکه بتونم ازت محافظت کنم"

 " ولی...."

 بهم با خیرگی نگاه کرد:

 " تو به خونه من برمیگردی حتی اگه مجبور باشم که کشون کشون از موهات بگیرم و ببرمت"

ی و در یه صحنه کامال جذاب و تمام رنگه. پنجاه سایه کپ کرده بهش نگاه کردم....این فراتر از باور

 فول!

 " فک میکنم که داری بیش از حد واکنش نشون میدی"

یا"" نه اینطور نیست. میتونیم ادامه صحبتمون رو وقتی که به خونه من برگشتیم ادامه بدیم. ب  

ه ثابت موندم:. لجبازانگی نگاه کردم. این بیش از حد بوددست به سینه شدم و بهش با خیر  

 " نه"

 باید ثابت قدم باشم. 

زیا"" میتونیم راه بریم یا اینکه من حملت کنم . هیچ کدومش برای من ناراحت کننده نیست اناستا  

 بهش با ترشرویی نگاه کردم:

 " جراتش رو نداری"
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زد که  مهیه لبخند نصفه نی برای خودش درست نمیکنه ؟ در مالعام ،قطعا اون یه صحنه تو خیابون دوم

 به چشماش نرسید.

تم که ها کسی هسکه اگر تو دستکش جنگیت رو زمین بندازی من تن ممیدونی " اوه عزیزم، ما جفتمون

 خوشحال برش میدارم"1

لندم کرد. قبل به هم با خیرگی نگاه میکردیم. یکدفعه پایین رفت و با دستاش دور رون پاهام رو گرفت و ب

اش به شکم انداختم. جیغ کشیدم : از اینکه متوجه بشم روی شونه  

 " بزارم زمین!!"

فت. اوه، جیغ کشیدن احساس خوبی داره. شروع به راه رفتن در طول خیابان دوم کرد و منو نادیده گر

 محکم دستش رو به دور رونام حلقه کرده بود و با دست ازادش محکم در باسنم زد. داد زدم:

 " کریستین!!"

میتونه بیشتر از این تحقیر امیز باشه؟؟مردم بهمون خیره بودن .   

ه میرم! راه میرم!!"ار"   

م. در گذاشتم زمین و قبل از اینکه صاف بشه با قدم های محکم و پر سر صدا به سمت خونه راه افتاد

بهش محل  حال جوشیدن بودم و نادیده اش گرفتم. البته که بعد از چند لحظه کنارم قرار گرفت ولی بازم

 نقدر مسائله از چی عصبانیم.....ایام چی کار کنم؟؟ خیلی عصبانیم ولی واقعا مطمئن نیستم کندادم. میخو

 زیاده....

م:م بر میداشتم یه لیست توی ذهنم درست کردقدهمون طور که به سمت خونه   

سال باشه! 6رای هر فردی که باالی غیر قابل قبول ب ----.حمل روی شونه1  

چقدر میتونه احمق باشه؟؟؟ ---- نمعشوقه سابقش صاحبش هست اون و.بردن من به سالنی که 2  

اینجا هم دقیقا عمل احماقانه اش رو انجام داده. ----.مکان همیشگی که فرمان بردار هاشو میبرده3  

                                                             
یه اصطالحه که معنیش چالش طلبی و حریف طلبی هست. در قرون وسطی شوالیه ها برای اعالم مبارزه و حریف طلبی دستکش می انداختن و  1

 هر کسی برمیداشته حاضر بوده که باهاش بجنگه
 اینجا هم معنیش اینه که کریستین هم کوتاه نمیاد و با انا مقابله به مثل میکنه باهاش میجنگه
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ده و اون قرار بود که یه مرد روشن و جهان دی -----.حتی متوجه هم نمیشه که اصال این ایده بدی بوده4

 باشه.

اره  پس ،میتونم در موردش سرزنشش کنم؟ من خیلی عصبانیم دختر سابق دیوونه داره!.یه دوست 5

 میتونم!

این به مقدار خیلی زیاد و قابل مالحظه ای شکارگرانه بوده. ----.شماره حساب من رو میدونه6  

پولداره. ،اون فراتر از چیزی که بشه فهمید -----.خریدن ا س آی پی7  

س اون خطری که بخاطر لیال هست باید خیلی بدتر از مقدار تر -----خودش .اصرار بر موندن من پیش8

.ه بودباشه. اون دیروز به این اشاره نکرد  

ریستین هم با ایستادم و کیکدفعه  اوه نه، اگاهی به ذهنم تابید. یه چیزی تغییر کرده. چی میتونسته باشه؟ 

 من ایستاد. پرسیدم:

 " چه اتفاقی افتاده؟"

خورد: پیشونیش چین  

 " منظورت چیه؟"

 " با لیال"

 " بهت گفتم"

چه ، یگم یه چیز دیگه ست. تو دیروز اصرار نکردی که من به خونه تو بیام. برای همین م " نه، نگفتی.

" اتفاقی افتاده؟  

 ناراضی کمی سر جاش جابجا شد . بهش توپیدم:

 " کریستین! بهم بگو!"

بیاره"" دیروز تونسته اجازه حمل اسلحه رو بدست   
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س کردم که ح ،اوه لعنتی... بهش خیره موندم و پلک زدم.وقتی که تونستم این خبر رو تجزیه تحلیل کنم

دم:زمزمه کر خون از صورتم رفت. ممکنه که غش کنم. شاید میخواد که کریستین رو بکشه؟ نه...  

"" این به این معناست که میتونه اسلحه بخره  

 گفت:

" " انا  

دستاش رو روی شونه هام گذاشت و منو به خودش نزدیک کرد. بود. صداش پر از نگرانی  

بکنم" نمیخوام که حتی ریسکش رو هم با وجود تو " فک نمیکنم که هیچ کار احمقانه ای بکنه ولی....  

 زمزمه کردم:

تو چی؟؟"" من نه...   

ل سینه رتم در مقابصو دستام رو به دور بدنش حلقه کردم و محکم بغلش کردم. اخم کرده بهم نگاه کرد.

زمزمه کرد: اش بود. به نظر ناراضی نمی اومد.  

 " بیا. برگردیم خونه"

هدید فقط به خاطر ت ولی فراموش نشد. ،تموم خشمم ناپدید شد خم شد و روی موهام رو بوسید و همینه...

 و خطری که برای کریستین وجود داشت پراکنده شد. فکرش غیر قابل تحمل بود.

 

 

انگو بلک بری ، آی پد و چارلی ت یه ساک کوچیک از وسایلم جمع کردم و مک بوک ، فباز صمیم قل

کریستین پرسید: رو هم داخلش قرار دادم.  

 " چارلی تانگو هم میاد؟"

ون و لوس زدم. زمزمه کردم:ه تکون دادم و بهش یه لبخند مهربسرم رو تاییدان  

 " ایتان سه شنبه برمیگرده"
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 " ایتان؟"

. قراره تا موقعی که تو سیاتل خونه پیدا میکنه اینجا بمونه"" برادر کیت  

ت:اروم گف کریستین خنثی بهم خیره موند ولی متوجه سرما زدگی که به چشماش نفوذ کرد شدم.  

 " خب، خوبه که قراره پیش من بمونی. بهش فضای بیشتری میدی"

برگردم" " نمیدونم که کلید همراهش داره یا نه. بعدا احتیاجه که دوباره  

 خونسرد بهم خیره موند ولی چیزی نگفت.

 " تموم شد"

اختمون که پشت س ،ساکم رو برداشت و به سمت در خروجی راه افتادیم. در حالی که به سمت پارکینگ

مانیم بیش از متوجه شدم که دائم دور و برم رو نگاه میکنم. نمیدونم که حس پارانوییدی بدگ ، میرفتیمبود

ینکه واقعا کسی داشت ما رو نگاه میکرد. پرسید:حد شده بود یا ا  

" " سوار میشی؟  

 "  فک می کردم  که من رانندگی میکنم"

 " نه، من میشینم"

این  ازمره امتحان رانندگیم چند بوده." مشکلی در مورد رانندگی من وجود داره؟ بهم نگو که نمیدونی ن

متعجب نمیشم." ه شکارگرتمیل و گرایش جاسوسی  

ونه که من فقط امتحان کتبی رو به زور پاس کردم. عصبانی بهم توپید:بد شاید  

 " بشین تو ماشین اناستازیا"

 " باشه"

 سریعا سوار شدم. جدا خونسرد باش ، میشه؟؟
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یه  خب ت....اه که در حال پاییدن ماسیگران کننده رو داره. یه نگهبان سشاید اونم مثل من همون حس ن

ل که حقیقتا ظاهر غیر عادی و اشفته ای داره و به احتما ،چشمای قهوه ای با ،مو قهوه ای رنگ پریده

 بسیار زیاد یه اسلحه گرم هم پنهون داره. کریستین وارد ترافیک خیابون شد.

 " همه ی فرمان بردار های تو موهاشون تیره بوده؟ "

 اخم کرد و یه نگاه سریع بهم انداخت. زمزمه کرد:

 " اره"

تصور کردم که فک میکنه من میخوام با این حرفا به کجا برسم؟ به نظر دودل بود و  

 " فقط با خودم فک کردم"

 " بهت قبال گفتم. من دختر های مو تیره رو ترجیح میدم. "

 " خانم رابینسون موهاش تیره نیست"

 زمزمه کرد:

 " به احتمال دلیلش همینه. من رو برای همیشه از بلوند ها زده کرد"

 کپ کرده گفتم:

 " شوخی میکنی!"

 با خشم گفت:

شوخی میکنم" ،" اره  

مشون خونسرد به بیرون خیره موندم و تموم خانم های مو تیره رو زیر نظر گرفتم و گرچه که هیچ کدو

بنده ی ایا خانم فوق العاده ی فری لیال نبودن. پس اون فقط مو تیره ها رو دوست داره. در عجبم که چرا؟

د کشیده به گن سرم رو تکون دادم. ذهن داغون واقعا اونو از بلوند ها زده کرده؟علی رقم پیره رابینسون ، 

 شده ی کریستین گری!

 " در موردش بهم بگو"
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 پیشونیش چین خورد:

 " چیو میخوای در موردش بدونی؟"

 لحن صداش جوری بود که سعی میکرد بهم اخطار بده:

 " بهم در مورد توافق تجاریتون بگو"

خوشحال شد که در مورد کار صحبت بکنه:و  اشکارا ریلکس  

ار رو ولی اون این ک ،زیبایی ندارم هتجاری های " من یه شریک خاموشم. من خیلی عالقه ای به فعالیت

کنه"با یه ریسک موفقیت امیز ساختش. من فقط سرمایه گذاری کردم و بهش کمک کردم که شروع ب  

 " چرا؟"

 " بهش مدیون بودم"

 " اوه؟"

هزار دالر برای شروع تجارتم بهم داد" 100از هاروارد اخراج شدم ،اون به من " وقتی که   

 گندش بزنن....اون هم ثروتمنده.

 " اخراج شدی؟"

 " به دردم نمیخورد. دو سال خوندم. متاسفانه پدر مادرم نتونستن درکم کنن"

ش رو بکنم. تونم تصورباشن. نمیتکذیب کننده ناراضی و  ،اخم کردم.اقای گری و دکتر گریس تراولیان  

کارت بد بوده باشه. رشته ات چی بود؟" ،" به نظر نمیاد با اینکه اخراج شدی  

 " سیاست و اقتصاد"

چشمگیر و قابل انتظاره. زمزمه کردم: هوووم...  

" " پس اون زن هم ثروتمنده؟  

هایت زیاد"نبی ثروتمند بود اناستازیا. همسرش بسیار ثروتمند بود..... ی " اون یه زن  دلزده  
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 ریشخند زد و ادامه داد:

ن"رل گر بود. بعضی مردا اینجوری اکار کنه. میدونی خیلی کنتکه " اون بهش اجازه نمیداد   

 بهم یه لبخند دندون نمای یه وری سریع زد.

؟"رل گر . قطعا یه موجود خیالی بوده" واقعا؟ یه مرد کنت  

شد. گفتم: نیشش پت و پهن تر بهش کنایه بزنم.فک نمیکنم که بیشتر از این میتونستم تو پاسخم   

 " اون پول شوهرش رو به تو قرض داد؟"

 سرش رو تاییدانه تکون دادو یه لبخند شرورانه کوچیکی روی لباش ظاهر شد.

 " وحشتناکه"

 ترسناک گفت:

 " اون مرد سهم خودشو پس گرفت"

ده و نا ن داد انگار که افکار زننوارد پارکینگ زیر زمینی اسکاال شد. اوه؟ کریستین سرش رو تکو

د. س یو وی آاودیش پارک کربه خصوصی وارد ذهنش شده باشه و در کنار ماشین کواترو ا   خوشایند    

بیا ، فرانکو االناست که برسه"   " 

 

 

 کریستین تو اسانسور زیر چشمی بهم نگاه کرد. خونسرد و بی احساس پرسید:

 " هنوز از دستم عصبانی هستی؟"

ی"" خیل  

 سرش رو موافقت امیز تکون داد و گفت:

 " باشه"
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همیشه چطور تیلور منتظرمون ایستاده بود. ،به روبروش خیره شد. وقتی که به راهرو اصلی رسیدیم

کریستین پرسید: میدونه؟ ساک من رو گرفت.  

 " ولچ در تماس بوده؟"

 " بله اقا"

 " و؟"

 " همه چی برنامه ریزی شده"

؟"" عالیه. دخترت چطوره  

 " خوبه، ممنونم اقا"

 " خوبه، ساعت یک یه ارایشگر به اسم فرانکو د  لوکا میرسه اینجا"

 تیلور سرش رو به سمت من تکون داد:

 " خانم استیل"

 " سالم تیلور، تو دختر داری؟"

 " بله خانم"

 " چند سالشه؟"

سال" 7"   

تیلور ادامه داد: کریستین بی صبرانه بهم نگاه میکرد.  

ش زندگی میکنه"" با مادر  

 " اوه متوجه ام"

من شدم. توسط این تیلور بهم لبخند زد. این رو توقع نداشتم. تیلور پدر باشه؟! به دنبال کریستین وارد نشی

نجا نبودم. کردم دیگه ای کریستین رو ترکاطالعات گیج شده بودم. به دور و بر نگاه کردم. از موقعی که   
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 " گرسنه ای؟"

حث نکنه.دادم و کریستین چند لحظه بهم خیره موند و بعد تصمیم گرفت که باهام بسرم رو منفی تکون   

فک کن خونه خودته" " من باید چند تا تماس بگیرم.  

 " باشه"

ه خونه خطابش وسط نشیمن بسیار بزرگ گالری شکلش ، ک ،کریستین به اتاق کارش رفت و منو ایستاده

اال چی کار کنم؟میکرد، تنها گذاشت. با خودم فک کردم که ح  

ردم. ا رو چک کلباس ها! ساکم رو برداشتم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاق خوابم شدم. اتاقک لباس ه

باس س بود. همگی نو و اخرین مدل و تگ های قیمتشون هم بهشون وصل بود. سه تا لهنوز هم پر از لبا

 هم برای لباس های روزانه ای که میشهو سه تا دیگه  شب بلند ، سه تا پیراهن های مهمونی کوتاه،

 پوشید. تموم اینا باید قیمت کذایی داشته باشن.

روی زمین سقوط  دالر . گندش بزنن... 998هزار و  2تگ قیمت یکی از لباس ها رو چک کردم. 

 کردم.

ه الفکنم. ک عت اخیر رو تجزیه تحلیلسرم رو روی دستام گذاشتم و سعی کردم این چند سا این من نیستم.

اوه چرا من عاشق مردی شدم که اشکارا دیوونه، زیبا و به طرز لعنتی سکسی و  ،کننده ست. چرا

 پولدارتر از کروسوس1 هست و با وجود دیوونگی، دیوونه هم نیست؟

 بلک بریم رو از جیب پشت شلوارم بیرون کشیدم و به مامانم زنگ زدم:

حالت چطوره عزیزم؟"" انا عسلم، خیلی وقته که باهات صحبت  نکردم.   

 " اوه میدونی..."

 " چی شده؟ هنوز نتونستی با کریستین کنار بیای؟"

مشکل اینه"ت. فک میکنم که غیر عادی و احمقه، موضوعش پیچیده س " مامان،  

                                                             
 پادشاه کشور لیدیا که ثروت افسانه ای داشت 1
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ه باب االن داره فک میکنه که مهاجرتمون ب " داری به من میگی. مردا گاهی اوقات قابل درک نیستن.

بوده یا نه"جورجیا کار خوبی   

 " چی؟"

 " اره. داره در مورد برگشتن به وگاس حرف میزنه"

 اوه یکی دیگه هم مشکل داره. فقط من نیستم. کریستین تو درگاه در پیداش شد:

فک کردم که فرار کردی" " اینجایی...  

نم:راحتی خیالش اشکارا دیده شد. دستم رو بلند کردم و نشون دادم که دارم با تلفن صحبت میک  

 " ببخشید مامان، باید برم. بعدا باهات حرف میزنم"

دوست دارم!" مواظب خودت باش. " باشه عسلم...  

 " منم دوست دارم مامان"

رسید:پ گوشی رو قطع کردم و به پنجاه نگاه کردم. اخم کرده بود و به طرز عجیبی ناراحت دیده میشد.  

 " چرا تو کمد قایم شدی؟"

"مایوس شدم " من قایم نشدم.  

 " مایوس؟"

 " همه اینا کریستین"

 دستم رو به طور کل به سمت لباس ها تکون دادم.

 " میتونم بیام تو؟"

 " اتاقک خودته"

  ه اخم کرد و بعد چهار زانو روبروم نشست:دوبار

اگه دوسشون نداری میتونم پس بفرستمشون" " اونا فقط لباس ان.  
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دی ، میدونی؟"" تو خیلی ادمی نیستی که قدرت انتخاب به من ب  

 انگشتام میل داشتن که لمسش... رو بهم پلک زد و چونه اش رو خاروند....چونه ته ریش دار شده اش

 کنن. زمزمه کرد:

 " میدونم، دارم تالش میکنم"

 " خیلی تالش میکنی"

 " مثل تو خانم استیل"

 " چرا این کار رو میکنی؟"

 چشماش گشاد و محتاط شدن:

 " تو میدونی چرا"

نمیدونم" " نه  

 یه دستش رو توی موهاش کشید:

 " تو یه زن کالفه کننده ای"

رسید پقط می " تو میتونی یه فرمان بردار مو تیره خوب داشته باشی. یکی که هر بار که میگفتی بپر ف

اجازه داشت حرف بزنه. پس چرا من کریستین؟ من نمیفهمم" ،؟ البته با این شرایط کهچقدر  

و هیچ ایده ای نداشتم که به چی فک میکنه. اروم گفت: گاه کردچند لحظه بهم خیره ن  

ای. تو به " تو باعث میشی که من به دنیا جور دیگه ای نگاه کنم اناستازیا. تو منو به خاطر پولم نمیخو

امید میدی" من....  

برگشته. دوباره چی؟؟ اقای مرموز  

 " امید به چی؟"

 شونه اش رو باال انداخت:
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 " به بیشتر "

کوتاه بود. ادامه داد:و داش اروم ص  

 " و اره تو درست میگی . من عادت داشتم که هر چیزی رو هر زمان و هر طریقی که میخواستم بگم و

که یه  ادقیقا به همون سبک انجام بشه. ولی برام سریعا قدیمی شد. یه چیزی در مورد تو هست اناستازی

ه یه فراخوان دلفریب و وسوس و متوجه اش نمیشم. چیزی رو در اعماق درونیم به سمت خودش میخونه

 انگیزه. نمیتونم جلوی تو مقاومت کنم و نمیخوام که از دستت بدم."

 به سمت جلو اومد و دستام رو گرفت:

کمی بهم ایمان داشته باش و کمی برام صبر کن، خواهش میکنم"خواهش میکنم...  ،" فرار نکن  

دم و لباش ا نارحت کننده ست. روی زانو هام بلند شدم و به جلو خم شخدای خیلی اسیب پذیر دیده میشد....

 رو بوسیدم.

 " باشه، ایمان و صبر. میتونم باهاشون زندگی کنم"

 " خوبه ، بخاطر اینکه فرانکو دیگه رسیده"

 

 

ی بود. عاشقش شدم.فرانکو یه پسر ریزه، سیاه، و گ    

 " چه موهای زیبایی"

بالتیمور یا  شرط میبندم که اهل ر و احتماال ساختگی ایتالیایی صحبت میکرد.با یه لحجه فوق العاده ناجو

رد یه جاهایی همون اطراف باشه ولی شور و ذوقش مسری بود. کریستین ما رو به سمت حموم هدایت ک

زمزمه کرد: اتاقش برگشت. صندلی از تو و سریع خارج شد و دوباره با یه  

 " خب، من تنهاتون میزارم"

گفت:فرانکو   
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 " ممنونم اقای گری"

 بعد به سمت من چرخید :

 " خب اناستازیا، باهات چی کار کنیم؟"

 

د. یه موزیک نرم کریستین بر روی کاناپه نشسته بود و عمیقا در حال کار با یه دستگاه کامپیوتر مانند بو

ودش روح خ در حال خوندن بود و ،ت شور انگیزیاو کالسیک در نشیمن پخش میشد. یه زنی با احساس

ز رو وارد اهنگ میکرد. نفس گیر بود. کریستین سرش رو بلند کرد و لبخند زد و حواس من رو ا

 موزیک پرت کرد. فرانکو ذوق زده گفت:

 " دیدی! گفتم که خوشش میاد"

 کریستین تشکر امیز گفت:

" " دوست داشتنی دیده میشی انا  

 فرانکو یکهو گفت:

کار من دیگه تموم شده""   

ن بلند شد و سالنه سالنه به سمتمون اومد:کریستی  

 " ممنونم فرانکو"

 فرانکو چرخید و منو گرفت و محکم بغلم کرد و جفت گونه هام رو بوسید:

تاه کنه اناستازیای بسیار زیبا"و" هیچ وقت نزار کسی دیگه موهاتو ک  

ند نشون داد و چکریستین راه خروج رو بهش  خندیدم و کمی بخاطر خودمونی بودنش خجالت کشیدم.

 لحظه بعد برگشت. در حالی که به سمتم می اومد گفت:

داشتی" موهات رو بلند نگه" خوشحالم که   

 چشماش برق میزدن. چند تار از موهام رو بین انگشتاش گرفت. زمزمه کرد:
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 " خیلی نرمه"

 بهم خیره نگاه میکرد:

 " هنوزم از دستم عصبانی هستی؟"

و لبخند زد: سرم رو تاییدانه تکون دادم  

 " دقیقا در مورد چی عصبانی هستی؟"

 چشم غره رفتم:

 " یه لیست میخوای؟"

" " یه لیسته؟  

 " یه لیست بلند"

 " میتونیم در موردش تو تخت صحبت کنیم؟"

 بچگانه لبام رو ورچیدم:

 " نه"

 " پس موقع ناهار صحبت میکنیم. من گرسنه ام و فقط هم برای غذا گرسنه نیستم"

هرزه گونه زد.  یه لبخند  

 " من نمیخوام بزارم که تو منو توسط مهارت سکسیت مبهوت و مات کنی "

 لبخندشو سرکوب کرد:

 " چه چیزی دقیقا تو رو ناراحت کرده خانم استیل، بریز بیرون"

 باشه!

ه جایی " چی داره اذیتم میکنه؟ خب، عمل وقیحانه ی تجاوز تو به حریم خصوصیم، واقعیت این که منو ب

رو وکس  تا یه جاهایی ،ردی که ارباب سابقت اونجا کار میکنه و تو هم قبال معشوقه هاتو اونجا میبردیب
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نم ساله با خشونت برخورد کردی و مورد اخر اینکه تو گذاشتی خا 6کنن. با من وسط خیابون مثل یه بچه 

" رابینسون ت بهت دست بزنه!  

خوشانه اش سر هد شد.ابروش رو باال انداخت و شوخ طبعیصدام با گفتن جمالتم به مرور اوج گرفت و بلن

 ناپدید شد.

ت"نیس ،قابل توجهی هست ولی برای اینکه دوباره روشنت کنم ، اون خانم رابینسون من" لیست   

 تکرار کردم:

 " اون میتونه لمست کنه"

 لباشو بهم فشار داد:

 " اون میدونه کجا رو لمس کنه"

 " این یعنی چی؟"

الهی  توی موهاش کشید و کمی چشماش رو بست.انگار که به دنبال یه راهنمایی و رحمتجفت دستاشو 

 بگرده. اب دهنش رو قورت داد:

یچ وقت " منو تو ، هیچ قانونی بینمون نداریم. من هیچ وقت رابطه ای که قانون نداشته باشه، نداشتم و ه

. لمس تو کامال...."نمیدونم که تو کجا رو میخوای لمس کنی. این منو مضطرب میکنه  

 ساکت شد. به دنبال کلمه میگشت. ادامه داد:

 " فقط به معنی بیشتره.....خیلی خیلی بیشتر"

محتوای  بیشتر؟ جوابش کامال برام غیر منتظره بود. گیجم کرد و دوباره این کلمه کوچیک که معنی و

 بزرگی داشت بینمون قرار گرفت. 

کنم؟  ی که این حرفا رو میزنه مقاومتتزنن! چطوری میتونم وقبیشتره. گندش ب لمس من به معنیه...

 نگران شد. و شیارحانی دستم رو بلند کردم و اونم هخاکستریش نگام میکردن و دلواپس بودن. امت شمایچ

 یه قدم عقب رفت و منم دستم پایین افتاد. سریع زمزمه کرد:
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 " محدودیت دشوار"

ه ای حس چیز دیگ ،نا امیدی ی ونستم به غیر از حس خورد کنندهنت نگاه ترسیده و درد کشیده ای داشت.

 کنم.

" " تو چه احساسی میداشتی اگر میگفتم که نمیتونی به من دست بزنی؟  

 سریع جواب داد:

 " حس ویرانی و ناکامی"

شد.  سرم رو تکون دادم. بهش یه لبخند کوچیک مطمئن کننده زدم و اونم ریلکس اوه پنجاه سایه من....  

یه روزی باید کامال دقیق بهم بگی چرا برات محدودیت دشواره، لطفا" "  

 زمزمه کرد:

 " یه روزی"

طور میتونه اینقدر و انگار به شکلی بود که تونست در یه بیلیونیوم ثانیه به حس اسیب پذیرش غلبه کنه. چ

 سریع تغییر خلق بده. اون دمدمی مزاج ترین ادمی هست که میشناسم.

ارد لیستی که گفتی. تجاوز به حریم خصوصیت"" خب باقی مو  

یقا فک کنه و ادامه داد:در موردش عملباش رو در هم کشید مثل اینکه   

" " بخاطر اینکه شماره حسابت رو داشتم؟  

 " اره، این اهانت امیزه"

بهت نشون میدم" هام انجام میدم." من یه چک بررسی سابقه از تموم فرمان بردار  

پرونده  یعانه به دنبالش رفتم و در حیرت بودم. از گاو صندوقفتر کارش رفت. مطچرخید و به سمت د

. تیلاناستازیا رز اسای رو بیرون اورد. بر روی کارتی که از پرورنده بیرون بود نوشته شده بود : 

 گندش بزنن! بهش خیره شدم. شونه اش رو عذر خواهانه باال انداخت . اروم گفت:

ه""میتونه پیش خودت باش  
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 با خشونت گفتم:

 "خب هی، ممنونم واقعا!!"

یه کپی از گواهی تولدم داشت. خدای من، محدودیت های دشوارم،  محتوای داخلش رو چک کردم.

قرارداد عدم افشا سازی، خود قرارداد...خدایا...شماره امنیتی ملیم، رزومه کاریم، شرح اشتغال به 

 کارم...

کار میکنم؟" " پس تو میدونستی که من تو کالیتون  

 " اره"

از اونجا فقط رد نمیشدی؟" " پس اتفاقی نبوده.  

 " نه"

 نمیدونستم عصبانی یا خوشحال باشم. 

 " این مزخرفه ، میفهمی اینو؟؟"

کاری که من میکنم ، باید در موردش محتاط باشم" " من اینطوری نمیبینمش.  

 "ولی این شخصیه"

و بدست هر کسی اگر میلشو داشته باشه میتونه این اطالعات ر " من از این اطالعات سو استفاده نمیکنم.

منه" بیاره اناستازیا. برای کنترل داشتن ....من به اطالعات نیاز دارم. این روش همیشگی عمل کردن  

 بهم خیره شده بود و چهره اش گارد گرفته و غیر قابل خوندن بود.

رو با وجود عدم رضایت من به  حسابم واریز  هزار دالر 24" تو از اطالعات سو استفاده کردی. تو 

 کردی"

 لباش رو بهم فشار داد:

ولی چیزیه که  " بهت گفتم. اون پولی بود که تیلور از فروش ماشینت گرفته بود. غیر قابل باوره میدونم

 هست"
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 " ولی ماشین آاودی..."

تو اصال هیچ ایده ای داری که من چقدر پول در می یارم؟"" اناستازیا،   

  ..قرمز شدم. البته که نه.

 " برای چی باید بدونم؟ من احتیاجی ندارم که مبلغ کلی داخل حسابت رو بدونم کریستین"

 چشماش نرم شدن:

کی از چیزهایی که در مورد تو عاشقشم"ی"میدونم. این   

هایی که عاشقشه؟ شده بهش خیره موندم. یکی از چیز شوکه  

ساعت در میارم"یک دالر در هر هزار  100" اناستازیا، من تقریبا   

 دهنم باز موند. این حجم پول خیلی زیادیه. با صدای نرمی ادامه داد:

هزار دالر برای من هیچی نیست. ماشین، کتاب های تس، لباسا، هیچی نیستن" 24"   

فوق العادهست. پرسیدم: م نمیتونم بکنم.بهش خیره بودم. حتی فکرش  

داشتی؟" موم این..... بخشایشی که بهت میشددر مورد ت" اگر جای من بودی، چه احساسی   

 مشکلش به طور خالصه و مختصر همینه....همدلی یا عدم عاری از هر حسی بهم خیره موند و همینه...

 وجودش. سکوت بینمون طوالنی شد. باالخره شونه اش رو باال انداخت و گفت:

نمیدونم" "  

ه. نمیتونه نیم، قطعا مسئله بغرنج پنجاه سایه هانی شد. همینهو کامال اشکارا گیج دیده میشد. قلبم طوف

 خودشو جای من بزاره. خب، حاال میفهمم.

افی به اندازه ک " احساس خوبی نداره. منظورم اینه که تو واقعا بخشنده ای ولی این منو معذب میکنه.

 بارها اینو بهت گفتم"

 آه کشید:
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ازیا"" من میخوام کل دنیا رو به تو بدم اناست  

 " من فقط تو رو میخوام کریستین نه این مسائل جانبی رو"

 " اونا هم بخشی از معامله ان. بخشی از چیزی که من هستم"

 اوه این بحث به هیچ جایی نمیرسه. پرسیدم:

 "میشه بریم غذا بخوریم؟"

 تنش بینمون شروع به ناپدید شدن کرد. اخم کرد:

 " حتما"

 " من غذا میپزم"

غیر این صورت غذا داخل یخچال هست" " خوبه ، در  

سرد میخوری؟" ی رد شدهخصه؟ تو همیشه اخر هفته ها غذا خ" خانم جونز اخر هفته ها مر  

 " نه"

 " اوه؟"

 آه کشید:

" فرمان بردارم غذا میپخت اناستازیا "  

 قرمز شدم:

 " اوه البته"

 چطور تونستم اینقدر احمق باشم. شیرین لبخند زدم:

میل دارن؟"" اقا غذا چی   

 ریشخند زد و ترسناک گفت:

 " هر چی خانم پیدا کنه"
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حتی  نم.شگفت انگیز رو چک کردم و تصمیم گرفتم که املت اسپانیایی درست ک یخچال   محتوای داخل  

ک در گوجه سردم هستش....عالیه. سریع و ساده ست. کریستین هنوز داخل دفتر کارش بود و بدون ش

رش نا یه بدبخت بیچاره  بود و اطالعات جمع میکرد. فک یه غیر مشکوک  حال تجاوز به حریم خصوص

 مرزی برایو دهنم ایجاد کرد. ذهنم سردرگم بود.اون واقعا هیچ حد  بود و مزه  تلخی رو توخوشایند 

 خودش نداره. 

به سمت نم! اگر قراره اشپزی کنم به موزیک احتیاج دارم و قراره بدون اینکه فرمان بردار باشم اشپزی ک

رم که قطعا محل قرار گیری آی پد که کنار شومینه بود رفتم و آی پد کریستین رو برداشتم. قسم میخو

 اهنگ های بیشتری از طرف لیال تو آی پدش هست. از این ایده واهمه داشتم. 

 اون االن کجاست در عجبم، اون چی میخواد؟

 به خودم لرزیدم. چه ارثیه ای1.نمیتونم بهش فک کنم و درکش کنم. 

ر بیانسه. به نظ لیست مفصل اهنگ ها رو نگاه کردم. یه اهنگ سر زنده و بشاش میخوام . هووووم...

نمیاد که سلیقه کریستین باشه. اهنگ مجنون در عشق2. اوه اره! چقدر مناسب. گزینه تکرار اهنگ رو 

 زدم و صداش رو بلند کردم. 

ا تخم مرغ ه پیدا کردم و در یخچال رو باز کردم و چند ترقص کنان به سمت اشپزخونه برگشتم و یه کاس

 بیرون اوردم. شکستمشون و شروع به همزدن کردم و تموم مدت در حال رقصیدن بودم. 

دوباره یخچال رو چک کردم و گوجه ها و گوشت خوک و ....اره!  نخود فرنگی رو از داخل فریزر 

می روی گاز قرارش دادم . کزه. یه ماهیتابه پیدا کردم و دابیرون اوردم. تموم اینا کارمون رو راه می ان

 روغن زیتون داخلش ریختم و دوباره به هم زدن تخم مرغ ها برگشتم. 

                                                             
 منظورش اهنگ هایی هست که لیال روی ای پد کریستین باقی گذاشته 1
2 "Crazy in Love"by Beyonce 
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ست؟ یا به خصوص فقط برای کریستین ه ی به فکر فرو رفتم، هیچ حس همدلی نداره... این مشخصه

 اراییم واقعا. شایدم خیلی احساس اشکزنا رو سرگشته میکنن. نمیدون و شاید همه مردا این طور هستن،

نیست.  در اونا  

ختصاصیش بعد از سفر اارزو میکنم که کیت خونه بود. اون احتماال میدونست. خیلی وقته که باربادوسه .

هوتی بهم متمایل و ش ،مثل اوایل ، همونقدرم که هنوزم اونابا ایلیوت، اخر هفته احتماال برگرده. در عجب

 ان...

های که من در مورد تو عاشقشم.... یکی از چیز  

ه؟ این به این معنیه که چیزهای دیگه هم وجود دار از هم زدن تخم مرغ ها متوقف شدم. اون اینو گفت...

...دندون نما. برای اولین بار بعد از مالقات خانم رابینسون لبخند زدم. یه لبخند بی ریا، قلبی،  

وشم رو شد که سر جام بپرم. خر خرمانند در حالی که زیر گ به دور بدنم اومدن و باعث دستای کریستین

 میبوسید گفت:

موهات بوی خوبی میده" انتخاب موزیک جالبیه... "  

نه. از  بینیش رو به موهام مالید و نفس عمیق گرفت. حس خواستن مستقیما به سمت شکمم روانه شد .

 داخل اغوشش بیرون اومدم. 

 " هنوز از دستت عصبانیم"

دستشو توی موهاش کشید. پرسید: رد.اخم ک  

 "چقدر دیگه میخوای کشش بدی؟"

 شونه ام رو باال انداختم:

م"غذا خوردن "حداقل تا بعد از  

ع کرد. ریموت کنترل رو از روی کانتر برداشت و موسیقی رو قط ،تفریحانه لباش جمع شدن . چرخید

 پرسیدم:

تو این اهنگ رو روی آی پدت ریختی؟" "  
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که به خاطر اونه... دختر روح شکل. هره اش غم زده شد و میدونمن داد. چسرش رو تکو  

 " فک نمیکنی که اون سعی داشته چیزی رو بهت بفهمونه؟"

 اروم جواب داد:

با یه بازنگری دوباره، چرا احتماال" " خب،  

د. مع کراثبات شد! هیچ حس همدلی نداره. ذهن ناخود اگاهم دست به سینه شد و لباش رو منزجر شده ج  

" " چرا هنوز اهنگش روی آی پدت هست؟  

 " اهنگشو خیلی دوست دارم ولی اگه تو رو ناراحت میکنه پاکش میکنم"

 " نه خوبه. من دوست دارم موقع اشپزی اهنگ گوش بدم"

 " چی دوست داری بشنوی؟"

 " سورپرایزم کن"

گاه آی پد رفت.ریشخند زد و وقتی که منم به کار هم زدنم برگشتم اونم به سمت جای  

 چند لحظه بعد اهنگ اسمونی و روح انگیز نینا سایمون 1 فضا رو پر کرد . یکی از اهنگ های مورد 

ی هست. اهنگ تو را طلسم کردم2.   عالقه ر 

یش منو قرمز شدم و چرخیدم تا به کریستین نگاه کنم. سعی داره چی رو به من بگه؟ اون خیلی وقت پ

  نگاهش تغییر کرد ، سرخوشی از بین رفت و چشماش تیره وجدی شدن.اوه خدای....  طلسم کرده.

یز هماهنگ با ریتم اروم و شهوت انگ ،مثل شکارچی که هست ،محسور شده نگاش میکردم که به ارومی

ار باز هستن و شلو پاهای برهنه اش ، پیراهن سفیدش که دکمه اش به سمتم قدم بر میداره. ،موزیک

..جینش و یه نگاه سوزان.  

 نینا خوند: تو مال منی....

                                                             
1 Nina simone 
2 "I put a spell on you" 
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 وقتی که کریستین بهم رسید ، هدفش کامال مشخص بود . زمزمه کردم:

 " کریستین خواهش میکنم"

 هم زن تو دستم رو هوا مونده بود.

 " خواهش میکنم چی؟"

 " این کار رو نکن"

 " چی کار؟"

 " این"

 روبروم ایستاده و بهم خیره بود.

 " مطمئنی؟"

اینو  قلبم تو دهنم بود. من زن رو از دستم گرفت و داخل کاسه تخم مرغ ها قرارش داد.نفس گرفت و هم 

م رو نمیخوام....من اینو میخوام... خیلی زیاد! اون منو درمونده میکنه. اون خیلی هات و خواستنیه. نگاه

 از نگاه جادو کننده اش گرفتم. زمزمه کرد:

ارم و هم متنفرم و دوست دارم که باهام کل کل میکنی. "من تو رو میخوام اناستازیا. من هم دوست د

تونم از خیلی برام جدیده. من احتیاج دارم که مطمئن بشم که همه چی بینمون خوبه. این تنها راهیه که می

 طریقش بفهمم"

 زمزمه کردم:

 " احساسات من در موردت تغییری نکرده"

م سیناپس ه بود. اون کشش اشنا وجود داشت . تموشاد کنند و همینطور دلنزدیکی بدنش بهم کالفه کننده 

در اوج شهوت جنسیش قرار داشت. به یقه  ،های وجودم رو به سمت خودش میکشوند و ضمیر درونم

یاز گاز هفت شکل بازش که موهای کم روی سینه اش دیده میشد خیره بودم. لبم رو ناتوان و پر از حس ن

 گرفتم. میخوام مزه اش رو حس کنم. 
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پوستم رو داغ کرده. اروم گفت: ،خیلی نزدیک ایستاده ولی لمسم نمیکنه. گرمای بدنشاون   

فقط ،  صبح گندی که داشتیم جدا " تا موقعی که بهم اجازه ندی بهت دست نمیزنم. ولی االن، بعد از یه

 میخوام که خودمو درون تو دفن کنم و همه چی روبه غیر خودمون فراموش کنم."

ند مون! یه همبستگی جادویی، یه ضمیر قدرتمند که معامله رو جوش میده. سرم رو بلاوه خدای.... خود

 کردم تا به چشمای زیبای جدیش نگاه کنم. نفس گرفتم:

 "میخوام صورتتو لمس کنم"

کردم و گونه  و تعجبش مختصرا تو چشماش منعکس شد . قبل از اینکه موافقتشو اعالم کنه دستم رو بلند

،  و انگشتام رو روی ته ریشش کشیدم. چشماش رو بست و نفسشو بیرون داد اش رو نوازش کردم

 صورتشو به سمت دستم خم کرد. 

ی رو روی لباش بزارم. رواروم به سمت جلو خم شد و منم به صورت نا خوداگاه تکون خوردم تا لبام 

د . زمزمه کرد:من خیمه ز  

 " اره یا نه اناستازیا؟"

 " اره"

زوهاش به لبای منم وقتی که با بام قرار گرفتن و اونا رو مکیدن و تصاحب کردن.لباش به نرمی روی ل

کرد و  پشتم به سمت باال حرکت ،دستشیه از هم باز شدن .  ندور بدنم اومدن منو به سمت خودش کشید

اسنم موهام رو از پس سرم به چنگ گرفت و اروم به عقب کشید. در حالی که دست دیگه اش بر روی ب

منو به سمت خودش فشار میداد. اروم ناله کردم. بود و   

 " اقای گری"

با صدای یخ زده ای گفت: تیلور سرفه کرد و کریستین سریعا منو رها کرد.  

 " تیلور"

دن و یه چرخیدم و تیلور رو معذب در استانه راهرو ورودی خونه دیدم. کریستین و تیلور به هم خیره مون

دل شد. کریستین توپید:صحبت نا گفته ای بینشون رد و ب  
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 " تو اتاق کارم"

ه من زمزمه و تیلور سریعا به اون سمت راه افتاد. کریستین قبل از دنبال کردن تیلور به سمت اتاقش ب

 کرد:

 "دوباره میام سراغت"

یرم؟ سرم نفس عمیق گرفتم و حبسش کردم. گندش بزنن. میتونه یه دقیقه هم که شده جلوی خودم رو بگ

 بود با اینکه خیلی خجالت اوردم و از خودم منزجر شدم و به خاطر حضور بی موقع تیلوررو تکون داد

دم.شکرگذار ش  

 در عجبم که تیلور قبال هم از این مزاحمت ها داشته یا نه . چه چیز هایی دیده...؟؟ نمیخوام در موردش

ر چی لوکردم. تینهار. میخوام نهار درست کنم . خودم رو با خرد کردن گوجه سر گرم  فک کنم.

در مورد لیالست؟ میخواست؟ ذهنم به کار افتاد....  

به نظر  د برگشتن. کریستین وقتی که به من نگاه کردد ، دقیقا زمانی که املت اماده شدقیقه بع 10

 سردرگم و حواس پرت بود. به تیلور گفت:

 " ده دقیقه دیگه میام و باهاشون صحبت میکنم"

 تیلور جواب داد:

ده خواهیم بود"" ما اما  

 و بعد نشیمن رو ترک کرد.دو تا بشقاب گرم روی کانتر اشپرخونه قرار دادم .

"" نهار؟   

اشپرخونه میشست جواب داد: ر حالی که بر روی صندلی بارکریستین د  

 " لطفا"

 حاال منو دقیق زیر نظر گرفته بود. 

 " مشکلی پیش اومده؟"
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 " نه"

اطالعی  و گذاشتم و کنارش نشستم. تسلیم شدم که تو تاریکی و بیاخم کردم. اون به من نمیگه. غذا ر

 بمونم. کریستین با اولین لقمه ای که خورد تشکر امیز گفت:

 " خوشمزه ست. یه جام شراب میخوری؟"

 " نه ممنون"

ینکه من احتیاج دارم که دور بر تو هوشیاریم سر جاش باشه گری! غذا واقعا خوشمزه شده بود حتی با ا

بینمون رو  ه نبودم  ولی خوردم و میدونستم اگر نخورم کریستین غر میزنه. باالخره سکوت طوالنیگرسن

پرسیدم: از بین برد و یه اهنگ کالسیک که قبال شنیده بودم پخش کرد.  

 " این چیه؟"

رن، این اسمش بیل رو هست"1  " َکنت لوب، اهنگ های او 

 " زیباست، به چه زبونی هست؟"

ن" رانسه...." زبون قدیمی ف در واقع ا کش   

 " تو هم فرانسوی صحبت میکنی، متوجه میشی؟"

د. شام مهمانی خونه مادر پدرش به ذهنم اوم وی بی عیب و نقصش در شبسخاطره صحبت کردن فران

 کریستین لبخند زد:

، اره" شو" بعضی از کلمات  

 کامال و مشخصا ریلکس شده بود. ادامه داد:

کنه. هنر های رزمی. ایلیوت اسپانیایی صحبت می موزیک، ساز،زبان خارجی، یه ذکری داشت:" مامانم 

 منو میا فرانسوی. ایلیوت گیتار میزنه، من پیانو، میا ویولون سل"

                                                             
مجموعه اهنگ های ملیتی که ریشه اش از فرانسه است که با صداهای بلند و به صورت ارکستری و یا با پیانو در سال های 1923 تا 1930  1

 توسط جوزف کنتلوب اجرا شده. 
Canteloube,songs of Auvergne,bailero 
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" " واااو. و هنر های رزمی؟  

"سالگی جفت پاشو تو یه کفش کرد و از این کار سر باز زد 12میا در سن  " ایلیوت جودو کار میکنه.  

ی خاطره اش ریشخند زد.از یاداور  

 " ارزو میکردم که مامان منم اینقدر مرتب و منظم سازمان یافته بود"

"" دکتر گریس وقتی که به بحث  پیشرفت و کمال برسیم بسیار برای بچه هاش سخت گیره  

 " اون قطعا به تو افتخار میکنه. منم افتخار میکنم"

گاه کرد و لحظه ای معذب دیده شد. منو محتاطانه نافکار تاریک و تیره ای از صورت کریستین گذشتن 

 انگار که تو یه محدوده غیر قابل کشف باشه.

یزی برات خودم بیام و یه چ چه لباسی بپوشی؟ یا اینکه احتیاج هستکه برای امشب  " تصمیم گرفتی

 انتخاب کنم؟"

تم؟؟خشن شده بود. واو! به نظر عصبانی میاد، چرا؟؟ مگه من چی گف اش یکدفعهصد  

 " اوووم....نه هنوز. تو تموم اون لباس ها رو انتخاب کردی؟"

ونا باید من یه لیست دادم و سایز تو رو به مغازه دار شخصی در نیمن مارکوس فرستادم. انه اناستازیا.  "

د روز برای امشب و چن یاندازه باشن. فقط برای اینکه در جریان باشی ، من درخواست چند مامور امنیت

فک کردم  ،لهبخاطر لیالی غیر قابل پیشبینی و بی حساب کتاب که تو خیابون های شهر سیات دادم. اینده

 که تصمیم محتاطانه عاقالنه ای هست. نمیخوام که بدون همراه بیرون بری باشه؟"

 بهش پلک زدم:

 " باشه"

افتاده؟؟  -االن میخوام تو رو داشته باشم – چه اتفاقی برای اقای گری    

من میرم باهاشون مالقات کنم.خیلی طول نمیکشه" " خوبه،  

 " اونا اینجان؟"
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 " اره"

دیگه  و از اتاق نشیمن خارج شد. این کجا؟؟ بشقابش رو برداشت و داخل سینک ظرف شویی قرارش داد

چه معنی میداد؟ مثل چندین فرد مختلف در یه بدن دیده میشه. این از عالئم اسکیزوفرنی1 نیست؟ باید تو 

تحقیق کنم.گوگل   

راه افتادم.  ،یلبشقابم روتمیز کردم و سریعا شستمشون و به سمت اتاق خوابم با پرونده اناستازیا رز است

بیرون اوردم . حاال، کدوم یکی؟دوباره وارد اتاقک لباس ها شدم و سه تا لباس شب بلند رو   

 

مال احاطه توسط تکنولوژی کا روی تختم دراز کشیدم و به لب تاپ مک ، بلک بری و آی پدم خیره شدم.

 تو تا و اشباع شدم. اهنگ های روی آی پدم رو روی مک بوکم انتقال دادم و بعد گوگل رو باز کردم

 اینترنت بچرخم. 

 

 

وم پرسید:وقتی که کریستین وارد اتاق شد در عرض تخت دراز کشیده بودم و به لب تاپم خیره بودم. ار  

 "چی کار میکنی؟"

صیتی اختالل چند شخ –با خودم فک کردم که اجازه بدم که وب سایتی که درونش بودم کمی هول شدم و 

گاه کرد. بی ن نه به صفحه پیجی که باز کرده بودمرو ببینه یا نه. کنارم دراز کشید و تفریحا -و عالئم

 عالقه پرسید:

 " به دلیل خاصی تو این پیج هستی؟"

ر قراره با این ن شوخ طبع و سرحال برگشته بود. من چطوکریستین بد اخالق و خشن رفته بود و کریستی

 موضوع لعنتی کنار بیام؟؟ تا جایی که تونستم با قیافه خشکی بهش نگاه کردم. 

 " در مورد شخصیت های دشوار تحقیق میکردم"

                                                             
 یک اختالل روانی که مشخصه اش از کار افتادگی فرایند های فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیفه. 1
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 لباش رو جمع کرد و سعی در سرکوب لبخندش داشت:

 " شخصیت های دشوار؟"

 " موش ازمایشگاهی خودم"

همه  وقتی که فک میکردم شدم؟؟ شایدم یه پژوهش عملی فرعی بی اهمیت،یه موش ازمایشگاهی  " حاال

 چیز هستم. خانم استیل تو منو رنجوندی"

 "چطور مطمئنی که اون تویی؟"

 ریشخند زد: 

 "یه حدس همینطوری"

انه میشناسم"یمکه من صم ،گری هستیابود شده ی، متغیر، زورگو و کنترلن تو تنها فرد   ،" این درسته که  

 ابروش رو باال انداخت:

 " من فک میکردم که من تنها کسی هستم که تو صمیمانه میشناسی"

 قرمز شدم:

 "بله، اونم هست"

؟"حاال به نتیجه ای هم رسیدی"  

چهره اش  چرخیدم و بهش نگاه کردم. کنارم به پهلو دراز کشیده بود و سرش روکف دستش گذاشته بود .

اق دیده میشد.نرم، سرگرم و مشت  

احتیاج داری" که به یه دوره فشرده درمانی" فک میکنم   

 جلو اومد و اروم چند تار موم رو به پشت گوشم فرستاد:

 " من فک میکنم که فقط به تو احتیاج دارم. بیا"
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یه رژلب بهم داد . سردرگم بهش اخم کردم. رنگ رژ لب قرمز اتشین مخصوص هرزه ها بود . اصال 

من نبود. با جیغ گفتم:رنگ مناسب   

بزنم؟" " میخوای اینو  

 خندید:

 " نه اناستازیا، نه مگه اینکه خودت بخوای. مطمئن نیستم که رنگ مناسبی برای تو باشه"

ه جمله اش رو خشک تموم کرد. روی تخت چهار زانو نشست و پیراهنش رو از سرش بیرون کشید.او

 خدای... 

تم"" من ایده نقشه راه تو رو دوست داش  

 بهش مات شده خیره موندم . نقشه راه؟ برای توضیح بهم گفت:

 " مناطق ممنوعه"

 " اوه من شوخی کردم"

 " من نه"

 " تو میخوای با رژ لب رو بدنت خط بکشم؟"

 " اخرش قابل شستشو هست"

زدم.شخند این به این معناست که میتونم ازادانه لمسش کنم. لبخندی از تعجب بر روی لبم اومد و بهش ری  

" " نظرت در مورد یه چیزی که با ثبات تر باشه، مثل ماژیک ، چیه؟  

 چشماش با حس شوخ طبعی برق زدن :

 " میتونم اصال تتو کنم"

اسیب  ،م شدهکریستین گری همراه با تتو؟ بدن دوست داشتنیش رو در حالی که با ابزار های دیگه قبال زخ

جه!بزنه؟ به هیچ و  
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 " نه، تتو نه!"

ا ترسم رو پنهون کنم. نیشش باز شد:خندیدم ت  

 " پس رژ لب"

میتونه سرگرم کننده باشه.  در لب تاپ مکم رو بستم و کناری گذاشتمش.  

 " بیا، بیا روی من بشین"

رار گرفتم. کفشای تختم رو از پام بیرون اوردم و به حالت نشسته اروم روش ق دستشو به سمتم دراز کرد.

هاش رو خم نگه داشت. روی تخت دراز کشید ولی زانو   

 " به پاهام تکیه بده"

ن زده روش نشستم . چشماش اماده و گشاد ولی هیجا بدنش همونطوری که گفتبا پاهای باز به دو طرف 

 هم بودن. محتاطانه گفت:

خیلی خواهان اینی" " به نظر...  

ی بعدا یه که تو میتون" من همیشه برای بدست اوردن اطالعات جدید مشتاقم اقای گری و این به این معن

 ریلکس و اروم باشی بخاطر اینکه من میدونم که زخم و دردهات کجاست"

نقشه  سرش رو تکون داد انگار که واقعا نمیتونه باور کنه که داره به من اجازه میده که روی بدنش یه 

 بکشم.  دستور داد:

لب رو باز کن" "در رژ  

ولی اهمیتی نمیدم.  ،شداوه وارد خلق خوی راهنما و رئیس گونه اش   

 " دستتو به من بده"

 دست دیگه ام رو بهش دادم . چشم غره رفت:

 "اونی که رژ لب دستته"

 " به من چشم غره رفتی؟"
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 " بله"

میشه" من یه فردی رو میشناسم که با چشم غره رفتن بی چون و چرا وحشی " این خیلی بی ادبانه ست.  

 طعنه امیز گفت:

 " واقعا؟"

فت . با و یکدفعه نشست و بینی هامون روبروی همدیگه قرار گر رژ لب دستم بود بهش دادم.دستی که 

 صدای اروم و زمزمه واری که تموم اعضای داخلی وجودم رو منقبض میکرد گفت:

 " اماده ای؟"

زمزمه کردم: اوه واو...  

 " اره"

پو بدنش به ش مخلوط شده با شامنزدیک بود و بوی بدنای فریبنده اش صد نزدیکی بدنش اغوا کننده بود.

نفس گرفت: رسید. دستم رو به سمت باالی انحنای شونه اش برد. مشامم می  

 " همینجا قرارش بده"

قفسه  و دهنم خشک شد وقتی که دستم رو از باالی شونه اش به سمت سر بازو و بعد به سمت پایین و

شکلی رو به دنبال خودش باقی نوار  اش هدایت کرد. رژ لب یه خط عریض، جگری رنگ وسینه 

 ه برد.میگذاشت. در پایین قفسه سینه اش متوقف شد و بعد دستم رو در عرض شکمش به سمت دیگ

ن منقبض شده و عصبی بهم خیره بود. تظاهر به خونسردی میکرد ولی زیر نگاه محتاط و ماتش م

 مقاومتش رو حس میکردم. 

چین  منقبض شده بود و گوشه چشماش تنش و حس بیزاریش به طرز مشخصی کنترل میشد ، فکش

 خوردگی دیده میشد. در میان وسط راه شکمش زمزمه کرد:

مثل همین خط " ،" و به سمت دیگه و باال  

 دستم رو رها کرد. مثل سمت دیگه خط رو به سمت چپ بدنش کشیدم . اعتمادی که به من کرد مست

 7یدم. میزان درد و رنجی رو که داشت میفهم قعیت  کننده بود ولی در عین حال هم سخت بود وقتی که وا
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عمل  بر روی سینه اش حک شده بودن.مثل جهنم تاریکی بود که این ،عمیق سفید رنگ   زخم کوچیک  

ق یه بچه ببینی. کی چنین کاری رو در ح ،وحشت انگیز و بی حرمتی شیطانی رو بر روی بدن زیباش

 میکنه؟  با کنترل احساساتم زمزمه کردم:

تموم شد" "  

 جواب داد:

 " نه تموم نشده"

اری شکل انگشت اشاره اش رو به دور پایین گردنش کشید . خطی رو که با انگشتش نشون داد با خط نو

 رژ لب دنبال کردم. تموم شد. به چشمای خاکستری عمیقش نگاه کردم. زمزمه کرد:

 " حاال پشتم"

 رد.چرخید و پشتش رو به من ک چهار زانو نشست،بلند شدم. اونم  تکون خورد برای همین منم از روش

صدای اروم و خشن شده ای گفت: با   

 "همون راهی رو که روی قفسه سینه ام کشیدی روی پشتم هم بکش"

رفت . و شتش رو در بر گخط نواری البالویی رنگ تا اواسط پهمونطوری که گفت انجام دادم تا اینکه یه 

زخم. 9وی بدن زیباش شمردم. به طور کل تا انجام دادم چند زخم دیگه هم ر  

ایی هکگندش بزنن. مجبور بودم با خودم بجنگم تا هر کدوم از زخم های روی بدنش رو نبوسم و جلوی اش

رو در  چه جور حیوونی این بال رو سر کسی میاره؟ وقتی که خطبگیرم.  ن،که چشمام رو پر کرده بود

ش منقبض شده بود . زمزمه کردم:محدوده پشتش میکشیدم سرش پایین بود و بدن  

 " کنار گردنت رو هم بکشم؟"

موهاش  سرش رو تاییدانه تکون داد. و من خط دیگه ای رو که به خط پایین گردنش وصل میشد و تا زیر

 میرفت کشیدم. زمزمه کردم:

 " تموم شد"
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ط یه خ با ارایشو مثل این دیده میشد که به یه پوست رنگ شده ی جلیقه مانند  عجیب غریب، همراه 

وبروم چرخید تا ر متمس فرو ریختن و اروم به . ریلکس شد و شونه هاشقرمز هرزه گونه، پوشیده باشه

 قرار بگیره. اروم گفت:

 " اینا نقاط اسیب دیده ان"

چشماش تیره ومردمک هاش گشاد شده بودن....از ترس؟ از شهوت؟ میخواستم خودم رو توی اغوشش 

رو گرفتم و با حسرت بهش نگاه کردم. زمزمه کردم: بندازم ولی جلوی خودم  

میخوام که بیام تو بغلت" میتونم باهاشون زندگی کنم. االن"   

 لبخند خبیثانه ای بهم زد و دستاش رو با ژست خواهشانه ای باز کرد :

 " خب خانم استیل، من تماما مال شمام"

تمش. روی تخت به پشت انداخ و اب کردمبچه گانه ای کشیدم و خودم رو توی بغلش پرت جیغ خوشحال  

 ،اشههمراه با حس رهایی ، انگار که ازمون سختش تموم شده ب ،پسرونه ای بلند   ی خنده ،وقتی کج شد

زیر بدنش قرار گرفتم. نفس گرفت: ،سر داد. به طریقی در اخر  

بریم سراغ ادامه کار تو اشپزخونه "، حاال " خب  

.دادقرار لباش رو دوباره روی لبام   
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«توضیحات مترجم»  

"Crazy In Love " By Beyonce 

 

I look and stare so deep in your eyes, 

شدم خیره و کردم نگاه چشمات به عمیق خیلی من  

I touch on you more and more every time, 

کردم لمست بیشتر و بیشتر هربار  

When you leave I'm begging you not to go, 

نری که کردم التماست میرفتی وقتی  

Call your name two or three times in a row, 

کردم صدا هم پشت بار سه یا دو و اسمت  

Such a funny thing for me to try to explain, 

بدم توضیح تا کنم سعی که داریه خنده چیز برام  

How I'm feeling and my pride is the one to blame yeah. 

آره میشه سرزنش که کسیه غرورم و دارم حسی چه  

'Cuz I know I don't understand, 

نمیفهمم میدونم چون  

Just how your love can do what no one else can. 

نمیتونه ای دیگه هیچکس که بده انجام کاری میتونه تو عشق فقط چطور  
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Got me looking so crazy right now, your love's 

تو عشق ، کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me looking so crazy right now, 

کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در   

Got me looking so crazy right now, your touch 

تو کردن لمس ، کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me looking so crazy right now 

کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me hoping you'll page me right now, your kiss 

تو ی بوسه ، کرده شدن اسیرت به امیدوار و من حاظر حال در  

Got me hoping you'll save me right now 

کرده امیدوار دادنت نجات به و من حاظر حال در  

Looking so crazy in love's, 

میاد نظر به دیونه خیلی شقع تو  

Got me looking, got me looking so crazy in love. 

کرده ها دیونه شبیه خیلی عشق تو رو من ، شبیه و من  

When I talk to my friends so quietly, 

میزنم حرف دوستام با آروم خیلی وقتی  

Who he think he is? Look at what you've done to me, 
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کردی چیکار من با ببین کیه؟ که میکنه فکر اون  

Tennis shoes, don't even need to buy a new dress, 

نیست جدید لباس یه خریدن به نیازی حتی ، تنیس های کفش . 

میخره چی یا میپوشه چی نیست مهم براش دیگه اینکه شاعر منظور ) ) 

You ain't here, ain't nobody else to impress, 

بدم قرارش تاثیر تحت بخوام که نیست هیچکسی ، نیستی اینجا تو  

It's the way that you know what I thought I knew, 

میکنم فکر چی به من میدونی تو که اینطوریه  

It's the beat that my heart skips when I'm with you, 

میشه شدید توام با وقتی که منه قلب ظربان این  

But I still don't understand, 

نمیفهمم همچنان من اما  

Just how your love can do what no one else can. 

نمیتونه ای دیگه هیچکس که بده انجام کاری میتونه تو عشق فقط چطور  

 

Got me looking so crazy right now, your love's 

تو عشق ، کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me looking so crazy right now, 

کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در   
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Got me looking so crazy right now, your touch 

تو کردن لمس ، کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me looking so crazy right now 

کرده ها دیونه شبیهه خیلی و من حاظر حال در  

Got me hoping you'll page me right now, your kiss 

تو ی بوسه ، کرده شدن اسیرت به امیدوار و من حاظر حال در  

Got me hoping you'll save me right now 

کرده امیدوار دادنت نجات به و من حاظر حال در  

Looking so crazy in love's, 

میاد نظر به دیونه خیلی عشق تو  

Got me looking, got me looking so crazy in love. 

کرده ها دیونه شبیه خیلی عشق تو رو من ، شبیه و من  
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"I Put A Spell On You" By Nina Simone 

 

I put a spell on you 

کنم می جادوت  

Because you’re mine. 

منی مال تو چون  

I can’t stand the things that you do. 

کنم تحمل ور میدی انجام که کارهایی نمیتونم  

No, no, no, I ain’t lyin’. 

نمیگم دروغ نه نه، نه،   

No. 

 نه

I don’t care if you don’t want me 

نمیخوای منو که نیست مهم برام  

‘Cause I’m yours, yours, yours anyhow. 

هستم تو مال( بکنی فکرشو که) جور هر هستم، تو مال من چون  

Yeah, I’m yours, yours, yours. 

هستم تو مال هستم، تو مال هستم، تو مال آره،   

I love you. I love you. 
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عاشقتم عاشقتم،  

I love you. I love you. 

عاشقتم عاشقتم،  

I love you. I love you. 

عاشقتم عاشقتم،  

Yeah! Yeah! Yeah! Yeah…. 

ه ه ه آره   

I put a spell on you. 

کنم می جادوت  

Lord! Lord! Lord! … 

خداوندا خداوندا، ندا،خداو  

.’Cause you’re mine, yeah. 

آره منی، مال تو چون  

I can’t stand the things that you do 

کنم تحمل رو میدی انجام که کارهایی نمیتونم   

When you’re foolin’ around. 

زندی می پرسه( برم و دور) داری وقتی  

I don’t care if you don’t want me 

نمیخوای منو که یستن مهم برام  
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‘Cause I’m yours, yours, yours anyhow. 

هستم تو مال( بکنی فکرشو که) جور هر هستم، تو مال من چون  

Yeah, yours, yours, yours! 

تو مال تو، مال تو؛ مال   

I can’t stand your foolin’ around. 

کنم تحمل زدناتو پرسه نمیتونم  

If I can’t have you, 

No one will! 

نمیتونه ای دیگه فرد هیچ باشم، داشته تورو نتونم من اگه  

I love you, you, you! I love you. I love you. I love you! 

عاشقتم عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم،  

I love you, you, you! 

عاشقتم عاشقتم، عاشقتم،   

I don’t care if you don’t want me 

ینمیخوا منو که نیست مهم برام  

‘Cause I’m yours, yours, yours anyhow. 

هستم تو مال( بکنی فکرشو که) جور هر هستم، تو مال من چون  
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«فصل ششم»  

 

 

 

طبوع و دستام در حالی که لبهام بی قرار مقابل لبهای کریستین بود و اونا رو به کام میکشید و حس م

انه . و اونم مثل من حریصنموهاش رو به چنگ گرفت ،میچشید  بر زبونمدر برارو خوشایند زبونش 

 میبوسیدم. سرمست کننده بود. 

کرد. در  یکدفعه بلندم کرد و لبه های تی شرتم رو گرفت و از سرم بیرون کشید و روی زمین پرتش

:حریصانه روبروی لبام گفت ،کشیده میشدبه سمت بند سوتینم  ،حالی که دستاش به پشتم  

نم""میخوام احساست ک  

ک به پشت روی تخت هولم داد و به تش .با یه حرکت نرم بازش کرد و اون رو هم به گوشه ای انداخت

لباش   وقتی که  نوک سینه ام رو بین .میخکوبم کرد و دستها و دهنش به سمت سینه هام حرکت کردن

.خوردن ، دستام داخل موهاش پیچ گرفت و محکم کشید  

 ،کردمیو تموم عضالت اطراف رون پاهام رو منقبض  روانه میشددرون بدنم  ،در حالی که احساسش

 ناله بلندی کردم . در مقابل پوست داغ شده ام زمزمه کرد:

 "اره عزیزم. بزار صدات رو بشنوم"

 من همین االن اونو درون خودم میخوام. با دهنش با سر سینه هام بازی میکرد و میکشیدشون وپسر، 

ده با و در ارزوی اون باشم. هوسش رو مخلوط ش بدنش پیچ و تاب بخورمباعث میشد که بلرزم و زیر 

انگار که در حال پرستشه منه... چی؟ با حس احترام و ستایش حس کردم... ...  

. دنی دستاش سفت و تیز شده بوبا انگشتاش بدنم رو لمس میکرد و نوک سینه هام از لمس ماهرانه 

رو  تشکرد و زیپش رو پایین کشید و دسدکمه اش رو باز  دستش به سمت شلوار جینم رفت و ماهرانه

 داخل شلوار و شورتم فرستاد و انگشتاش رو بین پام کشید. 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

198 | P a g e  
 

ف دستش وقتی انگشتو داخلم فرستاد نفسش رو هیس مانند بیرون داد. لگنم رو به سمت باال به سمت ک

فس گرفت:الی که روم خیمه زده بود نباال کشیدم و اونم پاسخ داد و دستش رو بیشتر بین پام مالید. در ح  

 " اوه عزیزم"

 بهم با چشمای نافذش خیره شد:

 " تو خیلی خیسی"

زمزمه کردم: صداش پر از حیرت بود.  

 " من میخوامت"

 دوباره دهنش رو روی دهنم گذاشت و من شدت خواسته و احتیاجش به خودم رو حس کردم. 

و صحبت .. از زمانی که از جورجیا برگشتم.قط شاید به غیر این جدیده....هیچ وقت به این شکل نبوده . ف

ز که میتونم ا ههای اخیرش به ذهنم اومد که: من احتیاج دارم که بفهمم ما با هم خوبیم . این تنها راهی

 طریقش بفهمم ....

انجام  در بافکرش برام راه گشا بود. دونستن این که من چنین تاثیری روی اون دارم ، اینکه میتونم اینق

ست و ضمیر درونم با حس لذت فزاینده ای خر خر کرد. سر جاش نشین کار بهش ارامش و تسلی بدم . ا

 دو طرف شلوار جینم رو گرفت و همراه با شورتم بیرون کشیدش . 

تش به ارومی کاندوم رو روی ال ،حریصانه بسته کاندوم رو پاره کردم و وقتی که کنارم دراز کشید

م رو گرفت و به پشت دراز کشید. دستور داد:کشیدم. جفت دستا  

 " تو باال باش"

 منو روی بدنش با پاهای باز شده قرار داد:

 "میخوام ببینمت"

و  یدرو به سمت باال کشارومی بر روش نشستم . چشماش رو بست و لگنش  به اوه... بهم کمک کرد و

ه حرف سش رو بیرون میداد شبیو پرشدگی رو درونم ایجاد کرد. لباش در حالی که نفحس کشیدگی 

شد. « او»  
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 اوه خیلی احساس خوبی داره. تصرف کردن اون و متصرف شدن خودم...

حتی با  ،دستام رو گرفت و نمیدونم که این بخاطر متعادل نگه داشتن من بود یا اینکه بهش دست نزنم

 وجود اینکه نقشه مناطق ممنوعه رو میدونم. زمزمه کرد:

 "تو خیلی خوبی"

دن من در باره بلند شدم و با حس قدرتی که بر روی اون داشتم ، کریستین گری رو در حالی که زیر بدو

و منم دستام رو روی باز حال از هم پاشیدن بود نگاه می کردم. دستام رو رها کرد و لگنم رو گرفت.

فت:گ نده ایلم زد و باعث شد ناله بلندی کنم. با لحن تحمیل کنهاش گذاشتم. ضربه محکمی به داخ  

 "درسته عزیزم، منو احساس کن"

مقابل  در این کاریه که اون به خوبی انجام میده . به عقب فرستادم و دقیقا همین کار رو کردم. ورسرم 

 م کرخت شده ان. تموم وجود ،ذهنم تکون میخوردم و تموم افکار ، استدالل های درون ریتم حرکت اون

مام رو اوه اره.  چشدوباره و دوباره...  باال و پایین... ی گم شده ان.احساستی هست که در یه لذت تو خال

. نفسام خشن شده و اونم به من خیره شده و چشماش میدرخشیدن. گفت:باز کردم، بهش خیره شدم  

 " انای من"

 با صدای گوشخراشی گفتم:

 " اره، همیشه"

ین اشفته دیدن کریستی... د . اوه خدابلند ناله کرد و دوباره چشماش رو بست و سرش رو به عقب فرستا

 ،ریزنده حال به اندازه کافی مناسب بود تا کنترلم رو از دست بدم و پر سر صدا ، بی رمق کننده و فرو

 ارضا بشم و بر روی بدنش بیوفتم . اونم در حالی که ارضا میشد ناله کرد:

 " اوه عزیزم"

 منو محکم نگه داشت و خودشو رها کرد. 

گونه ام بر روی موهای کم جناغ سینه اش قرار سه سینه اش و در منطقه ممنوعه است .سرم روی قف

کردم و می زیادم برای بوسیدنش مقاومت و در مقابل میل و هنوز پر حرارت بودمگرفته. نفس نفس میزدم 
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 ستاشو د نفس میکشم. موهام رو نوازش میکردفقط روی بدنش دراز کشیدم و کشیدم. میلبام رو در هم 

. ه بودمنو تو بغلش نگه داشت ،روی پشتم کشیده میشدن و در حالی که نفساش اروم میشد  

 " تو خیلی زیبایی"

اش سریع سر جسرم رو بلند کردم و نگاش کردم. چهره ام نامطمئن بود. در مقابل واکنشم اخم کرد و 

تامون ر حالی که صوربازوشو د دور بدنم بودن و نگه ام داشتن. دستاش به نشست و سورپرایزم کرد.

گرفتم. دوباره گفت: ،میگرفتوبروی همدیگه قرار ر  

 " تو . زیبایی "

 لحن صداش تاکید وار بود. نرم بوسیدمش:

شیرینی" ،ی اوقات به طرز هیجان انگیزی" تو هم گاه  

 نرم زیدم. به جلو خم شد وکرد و خودشو ازم بیرون کشید. تا این کار رو کرد کمی به خودم لر مبلند

  بوسیدم:

 " تو هیچ ایده ای نداری که چقدر جذابی مگه نه؟"

را اینقدر روی این موضوع تاکید میکنه؟ قرمز شدم. چ  

 " تموم اون پسرا دنبالتن... این خودش نشونه کافی برات نیست؟"

 " پسرا؟ کدوم پسرا؟"

 کریستین اخم کرد. طعنه امیز و تلخ ادامه داد:

زرگتر االت ، برادر بن دیوونه تو هست. اون پسره تو فروشگاه ابزار " لیست میخوای؟ پسر عکاسه، او

رئیست" هم خونه ات و  

 " اوه کریستین این واقعیت نداره"

 " بهم اعتماد کن. اونا تو رو میخوان. اونا چیزی رو میخوان که مال منه"
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داخل  تام رو بهشو روی شونه هاش گذاشتم و انگ ممنو به سمت خودش کشید و منم دستام رو بلند کرد

رد:موهاش فرستادم و بهش با شیفتگی نگاه کردم . چشماش مالکیت طلبانه برق زدن و تکرار ک  

 " مال  من"

 اطمینان بخش گفتم:

 " اره، مال  تو"

 امل ک در نور   ،بهش لبخند زدم. به نظر اروم دیده میشد و منم به طرز کامال راحتی تو بغلش روی تخت

ه اش شسته بودم. کی فکرشو میکرد؟ رد رژ لب هنوز بر روی بدن فوق العادن ،عصر شنبه روشن  و 

ین شدم و با خودم فک کردم که خانم جونز باید به امونده بود. روی تخت هم متوجه ی لکه های رژ لب 

 رسیدگی کنه. زمزمه کردم:

 "خط رژ لب هنوز کامال روی بدنت هست"

و پلک  دم. یکدفعه بدنش منقبض شداشاره ام رو کشی انگشت ،روی شونه اش ،شجاعانه روی خط رژ لب

د.ز  

 " میخوام به اکتشاف برم"

 مشکوکانه بهم نگاه کرد:

 " منظورت دیدن کل خونه ست؟"

که روی بدن تو کشیدیم فک میکنم" " نه. درباره نقشه گنجی  

ینیم رو ک زد. برو باال انداخت و سورپرایز شده و نامطمئن پل ی لمسش رو داشتن. ابروشتام ارزوشانگ

 به بینیش مالیدم.

 " و این کار دقیقا مستلزم چی هست خانم استیل؟"

 " فقط میخوام جاهایی رو که اجازه دارم لمس کنم"

ره ام رو با دندونش گرفت و اروم گازش گرفت. لب ورچیدم:اکریستین انگشت اش  
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 " آآآآییی"

گفت:نیشش باز شد و یه غر غر اروم از داخل گلوش شنیده شد .   

 " باشه"

 انگشتم رو رها کرد ولی صداش همراه با ترس وحشت بود.

 " صبر کن"

نار تخت روی به سمت پشتم خم شد و دوباره بلندم کرد و کاندوم رو از التش بیرون کشید و بی نزاکتانه ک

 زمین انداختش.

 " از کاندوم متنفرم. باید به دکتر گرین زنگ بزنم تا بیاد تو رو ویزیت کنه"

فک میکنی که متخصص زنان سیاتل برای همیچین کار بی ارزشی میاد؟""   

 زمزمه کرد:

 " میتونم خیلی قانع کننده باشم"

 موم رو به پشت گوشم فرستاد :

 " فرانکو کارش رو عالی انجام داده. این مدل تیکه تیکه رو دوست دارم"

 چی؟؟

 " اینقدر موضوع صحبت رو عوض نکن"

ده اش دوباره با پاهای باز به دو طرف لگنش روش نشستم و به زانو های خم ش منو به عقب جابجا کرد و

:تکیه دادم. روی دستاش تکیه داد . بدون شوخی گفت  

 " دست بزن"

یر به نظر مضطرب میاومد ولی سعی داشت مخفی اش کنه. نگاهم رو ازش نگرفتم و انگشتم رو در ز

ارم رو شکمش کشیدم. به خودش پیچید و منم ک ی هخط رژ لب در راستای عضالت زیبا و در هم پیچید

 متوقف کردم. زمزمه کردم:
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بدیم" شانجام که " مجبور نیستیم  

 زمزمه کرد:

س منو لمس " نه مشکلی نیست. فقط یکذره.....احتیاج به دوباره سازگار شدن دارم. خیلی وقته که هیچ ک

 نکرده"

: کلمات بدون اجازه از دهنم در رفتن  

انم رابینسون؟"" از موقع خ  

ذب به طرز حیرت انگیزی طعنه و کنایه از صدام گرفته شده بود. سرش رو تاییدانه تکون داد . مع

 بودنش کامال واضح بود.

خوام در موردش صحبت کنم. حال خوب تو رو خراب میکنه"" نمی  

 " میتونم باهاش کنار بیام"

ن یه تو عصبانی شدی. گذشته ی من گذشته. ای" نه نمیتونی انا. هر وقت که من در مورد اون حرف زدم 

ر میداشتی عوضش کنم. واقعا خوش شانسم که تو هیچ گذشته ای نداری بخاطر اینکه اگ واقعیته. نمیتونم

 منو دیوونه میکرد"

 بهش اخم کردم ولی نمیخواستم باهاش بحث کنم.

 " دیوونه ات میکرد؟ بیشتر از چیزی که االن هستی؟"

و زمزمه کرد:بینمون عوض بشه. لباش منقبض شدن وار بودم که فضای لبخند زدم و امید  

 " دیوونه ی تو"

 قلبم از حس خوشی پر شد. 

 " الزمه به دکتر فلن زنگ بزنم؟"

 خشک گفت:

 " فک نمیکنم که الزم باشه"
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وی به سمت عقب جابجا شد و پاهاش رو صاف کرد. انگشتام رو روی شکمش گذاشتم و اجازه دادم که ر

تش کشیده بشن . دوباره ثابت شد. پوس  

 " دوست دارم لمست کنم"

ن و ریتم به سمت پایین از زیر نافش گذشتم. لباش از هم فاصله گرفت .دستم به سمت نافش سر خورد

راند  چشماش تیره شدن و الت تحریک شده اش در زیرم متورم شد. اوه خدای من ،نفساش تغییر کردن. 

 دوم. زمزمه کردم:

؟"" دوباره  

 لبخند زد:

 " اوه اره خانم استیل، دوباره"

 

 

ودمم. چه راه لذت بخشی برای سپری کردن عصر شنبه. زیر دوش ایستادم و بی خیال در حال شستن خ

ه نظر با و به چند ساعت پیش فکر میکنم. کریستین و وانیال ب اظبم که موهای جمع شده ام خیس نشنمو

 هم خوب پیش میرن. 

ر د .ازی کرد. گیج کنندهست. سعی کردم تموم این اطالعات رو هضم و درک کنمامروز خیلی افشاس

 ده.نفکر اینم که چه چیزهایی امروز فهمیدم: جزئیات درامدش....وااو، اون به طرز وحشتناکی ثروتم

ره های مو تیفرمان بردار العادهست. و اون پرونده ای که از من و تموم برای فردی به این جوونی فوق

داد  ره. در عجبم که اونا هم تو همون قسمت بایگانی هستن؟ ذهن نا خود اگاهم لباش رو به هم فشاراش دا

: داد و سرش رو برام تکون  

 حتی بهش فک هم نکن!!

 اخم کردم. فقط یکذره...
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خرف و و یه لیال که با اسلحه ، و دارای توانایی بالقوه، یه جایی اون بیرون هست .... واون سلیقه ی مز

ه باز، بچ ولی گزینه خیلی بدتر ، خانم. شارزشش تو موسیقی که هنوز روی آی پد کریستین هست بی

ون موهای رابینسونه. نمیتونم اصال بهش فک کنم. و نمیخوام هم فک کنم. نمیخوام اون مثل یه هیوال با ا

 براقش وسط رابطه ی ما باشه. 

ه که اصال صبانی میشم. پس شاید بهتر باشکریستین درست میگه. من حتی با فک کردن به اون زن ع

 بهش فک نکنم.

 از زیر دوش خارج شدم و خودم رو خشک کردم. ولی یکدفعه توسط یه حس خشم غیر قابل انتظاری

ری رو احاطه شدم .کی میتونه با دونستن این موضوع عصبانی نشه؟؟ چه فرد نرمال و عاقلی همچین کا

من نمیتونم کریستین دخیل بوده؟؟در تحقیر و به گند کشیده شدن زن  ساله میکنه؟ چقدر اون 15با یه پسر 

اینه که کریستین میگه اون به من کمک کرده؟ اخه چطوری؟؟ ،اون زن رو درک کنم. و بدتر از اون  

ننده ... یاد زخماش افتادم. یه خشونت چشمگیر و قابل لمس از یاداوری یه کودکی فاجعه بار و منزجر ک

احت شیرین و ناری باشه. پنجاه سایه ایجاد کرده ی رو عالوه بر این میتونه در ذهنش چه زخم های روح

 من.... امروز کلی حرفای خوب و دلنشین بهم زد. اون دیوونه ی منه. 

خند لب و صورتم با یهلبخند زدم. قلبم سرشار از خوشی شد شدم، از یاداوری حرفاش  به واکنشم خیره

ه بدون خواسته . شاید ما بتونیم با هم کنار بیایم. ولی چقدر دیگه اون میتونردمسخره احساساتم رو منتقل ک

زندگی کنه؟؟ ،بخاطر گذشتن از یه حد مرز خاص ،ی تنبیه کردن من  

لبخندم از هم پاشید. این چیزیه که نمیدونم. این سایه ای هست که بر روی رابطه ما باقی مونده. کینکی 

 فاکریی1 اره من میتونم اونو انجام بدم ولی بیشتر از اون؟؟

ش نی ذهن ناخود اگاهم مات و تهی بهم خیره شده بود و برای یک بار هم که شده عاقالنه هیچ اظهار نظر  

ر چی که حاال ه ،نکرد. به اتاق خواب برگشتم تا اماده بشم. کریستین پایین بود تا کارهاشو ،زننده ای

اتاقک  لباس های داخلاختیار خودم بود . با وجود تموم  برای همین اتاق کامال در انجام بده . ،هست

 540قیمت  یه سوتین مشکی کاستوم فانتزی که تگچندین کشو پر از لباس زیر های نو داشتم.  لباس،

                                                             
اصطالحی هست که در بی دی اس ام گفته میشه که سکس با یه سری ابزار های مختلف ولی در حد سبک . چون کلمه فارسی خوبی براش نبود  1

 اسم انگلیسیشو نوشتم 
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 ،وریروش داشت و یه شورت تتزئینات نقره ای مثل ملیله دوزی دالر بهش وصل بود رو انتخاب کردم. 

و  رمار نیبه رنگ طبیعی و بس ریی بلند تا اواسط رون هم داشت کهکه باهاش ست بود. جوراب شلوا

... طنازی ... و یکجورایی هات داره.....اره. یابریشمی بود. واااو....احساس   

!! بی حرکت ، میتونی در بزنیریستین بدون در زدن وارد شد. واووقتی که میخواستم لباسم رو بپوشم ک

نطور ای لبالویی شد...تموم وجودم ا کستریش حریصانه برق زدن.ایستاد و بهم خیره موند و چشمای خا

ستم خط رژ پیراهن سفید و شلوار رسمی مشکی پوشیده بود. یقه پیراهنش باز بود . میتون احساس کردم.

 لب رو هنوز بر روی بدنش ببینم و اون همچنان به من خیره بود.  

و سر به  ومدنت داشتی تا اینکه مثل ادم های ماتفک میکنم هدفی از ا " میتونم کمکتون کنم اقای گری؟

 هوا به من زل بزنی"

 خشک زمزمه کرد:

 " من االن دوست دارم و ترجیح میدم که مات و سر به هوا به تو زل بزنم خانم استیل"

 مجذوب شده به سمتم قدم برداشت :

کتون بفرستم"برای کرولین اَ  ،مخصوص " یادم بنداز که یه پیام تشکر    

کردم. اون زن دیگه کیه؟ سوالم رو بدون پرسیدن جواب داد:اخم   

فروشگاه نیمن" " فروشنده مخصوص  

 " اوه"

 "کامال حواسم رو پرت کرده"

 " میتونم ببینم. چی میخوای کریستین؟"

های بهش خونسرد و خنثی نگاه کردم. در مقابل نگاهم یه لبخند یه وری زد و از جیبش توپ های نقر

؟ بیرون اورد. سر جام میخکوب شدم. گندش بزنن، میخواد منو بزنه؟؟ االن؟ چرا؟ شبیه تخم مرغ رو

 سریع گفت:

 "اون چیزی که فک میکنی نیست"
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 زمزمه کردم:

 " پس روشنم کن"

 " فک کردم که بتونی اینا رو امشب داشته باشی"

 معنی جمله اش بینمون مردد موند تا اینکه منظورشو متوجه شدم. شوکه شده گفتم:

تو این مراسم؟" "  

 سرش رو اروم تاییدانه تکون داد. چشماش تیره شده بودن. اوه خدای.... 

 " بعدش منو میزنی؟"

 " نه"

احساس کوچیک،  گذرا و تیز  نا امیدی رو حس کردم. تو گلو خندید: ،برای چند لحظه  

 " میخواستی این کار رو بکنم؟"

عا نمیدونم. اب دهنم رو قورت دادم. واق  

دست نمیزنم، حتی اگه  دیگه من دیگه به تو به اون شکل و روش اسوده و مطمئن باش چون" خب، 

 التماسم کنی"

 اوه!! این جدید بود. توپ ها رو باال گرفت و ادامه داد:

شون " میخوای این بازی رو انجام بدی؟ هر وقت که بخوای، اگر احساسش بیش از حد بود ، میتونی در

 بیاری"

اریک نامرتب با اون موهای پریشون و چشمای ت .... ست لی بدجنس و وسوسه کنندهبهش خیره شدم. خی

ده که رقصانش که همراه با افکار پلید و شهوانی بودن و اون دهن تراش خورده و زیبا و لبهای کشیده ش

 یه لبخند سکسی و مشتاق رو نشون میدادن ، دیده میشد. موافقت کردم:

 " باشه"

ه سرش انداخته بود و از روی پشت بوم فریاد میزد:ش رو بضمیر درونم صدا  
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 لعنتی اره!!!

 کریستین نیشش باز شد:

من میفرستمشون داخلت"  ا اینجا .وقتی که کفشات رو پوشیدی" دختر خوب. بی  

و انتخابشون  ودکه با لباسم ست ب ،نقره ای دوست داشتنی کفشام؟ چرخیدم و  به کفشای جیر  پاشنه باریک  

نگاه کردم. ضمیر درونم بهم توپید:کرده بودم   

 یاال برو!!

دستش رو به طرفم گرفت تا تعادلم رو وقتی که کفشای مارک کریستین لوبیتان1 ، یه کفش 3هزار و 295 

 دالری رو پام میکردم، حفظ کنم . االن باید 5 اینچ2 بلند تر شده باشم. 

کرد و مقابلم من  ندلی داخل اتاق رفت و بلندشنشستیم. بعد به سمت تنها صنبه کنار تخت هدایتم کرد ولی 

 قرارش داد. 

به جلو خم شو و صندلی رو بگیر، فهمیدی؟" م" وقتی سرم رو به پایین تکون داد  

 صداش خشن شده بود. 

 " اره"

 دستور داد:

 "خوبه. حاال دهنت رو باز کن"

اخل که میخواد توپ ها رو د هنوز تن صداش پایین بود. همون کاری رو که گفت انجام دادم و فک کردم

گفت: نه . انگشت اشاره اش رو داخل دهنم کرد. اوه.... ولی دهنم بفرسته تا لغزنده بشن.  

 "بمکش"

                                                             
 طراح فشن فرانسوی که بزرگترین فروش کفشای جیر براق با کف قرمز که به عنوان امضای کاری اون شخص و دلیل معروفیتش هست. 1

"Christian Louboutin " 
 هر اینچ برابر با 2.54 سانتی متر است 2
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ش کن باشم تشو گرفتم و نگهش داشتم و همون کاری رو که گفت انجام دادم. ببین، من میتونم حرف گودس

 ، وقتی که بخوام. 

باش از ن چشماش و فاصله گرفتن لمکیدمش و این کارم، با گشاد شدمزه صابون میداد...هوووم. محکمتر 

اج ندارم. وقتی که نفس میگرفت ، پاداش داده شد. من دیگه در این مرحله به هیچ گونه لغزندگی احتی هم

قتی که وقتی که انگشتشو میمکیدم و زبونم رو به دورش میچرخوندم توپ ها رو داخل دهنش فرستاد . و

شه گازش گرفتم. شو از دهنم بیرون بکمیخواست انگشت  

سرش  کردم. انگشتشو رها برای همین ،نیشش باز شد و سرش رو به دو طرف تکون داد وسرزنشم کرد

روم رو به پایین تکون داد و منم خم شدم و کناره های صندلی رو گرفتم. شورتم رو کنار کشید و ا

 . برای همین در تمام جهات احساساش کردمانگشتشو واردم کرد و اهسته شروع به چرخوندنش کرد. 

شد سرکوب کنم. میکه از دهنم خارج  ورنتونستم ناله ای   

اد. توپ ها رو واردم کرد و به عمق درونم هولشون د یاروم به انگشتشو بیرون کشید و با مالطفت و

اهام به پ و پشتم رو بوسید. دستاش رو از مچ وقتی که سر جاشون قرار گرفتن شورتم رو درست کرد

ن جایی که گیره های جوراب شلواریم وصل بود ،رو مسمت باال تا رون هام کشید ، اروم باالی رون ها

 بوسید. زمزمه کرد:

 " تو پاهای فوق العاده ای داری خانم استیل"

س کردم. ریک شده اش رو حبدنش فشار داد و برای همین الت تحایستاد و لگنم رو گرفت و پشتم رو به   

"اینطوری انجامش بدیم اناستازیا. میتونی حاال بیاستی د وقتی که به خونه برگشتیم ،" شای  

باعث  که منو تحت فشار وم و وقتی که وزن توپ های نقره ای درونم، احساس گیجی و بوالهوسی میکرد

سرم خم شد و  فراتر از برانگیختگی جنسی بودم. کریستین پشت ،حس کردم ن،کشیدگی داخلم شده بود

ونه ام رو بوسید:ش  

 "اینا رو برات شنبه هفته پیش واسه مراسم خریده بودم " 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

210 | P a g e  
 

ر روی اورد و باال گرفت . کف دستش یه جعبه کوچیک قرمز رنگ بود  که ب اروم دور بدنمدستشو به 

 پوشش »کارتیر1« نوشته شده بود. ادامه داد:

نشد تا بهت بدمشون""ولی تو منو ترک کردی، برای همین هیچ وقت شانسش برام ایجاد   

 اوه! زمزمه کرد:

"وممه" این شانس د  

 صداش توسط احساسات غیر قابل بیانی سخت و سفت شده بود. مضطربه!! 

م چهار ر کدوقطره شکل بود.ه رو باز کردم . داخلش یه جفت گوشواره اویز   دستم رو بلند کردم و جعبه

به  و بعد سه تا الماس که در فواصل عالی الماس داشت. یکی در راس گوشواره و بعد یه فضای خالی

کارتیر  دنبال هم اویزون بودن. زیبا، کالسیک و ساده بودن. چیزی که خودمم اگر یه زمانی میتونستم از

 خرید کنم انتخاب میکردم. زمزمه کردم:

 " قشنگن"

شونم. ادامه دادم:و چون این شانس دوم هست من عاشق  

 " ممنونم"

ید:نی از وجودش خارج شد. دوباره شونه ام رو بوسید . پرسارو استرس و نگ مال ریلکس و رها شدکا  

 " لباس نقره ای رو میپوشی؟"

 " اره، خوبه؟"

 " البته. تنهات میزارم تا اماده بشی"

عقب از اتاق خارج شد. بدون نگاه دوباره به   

 

                                                             
 کمپانی فرانسوی که در ساخت جواهرات لوکس و ساعت هست 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

211 | P a g e  
 

بود.  فرش قرمز با ارزش شده وارد یه جهان موازی شدم. زنی که به من خیره شده بود به اندازه رفتن به

کر امیز به به طرز ساده ای خیره کننده بود. شاید خودمم یه نامه تش ،لباس بلند ، شکیل و نقره ای رنگش

انحنای بدنم بود.  و کرولین اکتون شخصا بنویسم. کامال اندازه و مناسب اندام  

شم شدن. چند تار موم رو پشت گوموهام نرم و زیبا به دور صورتم و بر روی شونه و سینه ام ریخته 

ه و چهره ام رو طبیعی نگ شد.ارایشم رو در حداقل ممکن فرستادم و گوشواره ی شانس دومیم نمایان

 داشته بودم. خط چشم، ریمل، و کمی رژ گونه صورتی و یه رژ لب صورتی رنگ زده بودم. 

ورتم رنگ ص ،توسط توپ های نقره ای ،واقعا احتیاجی به رژ گونه نداشتم. به راحتی میتونم با یه حرکت

از  طول امشب هستن. سرم رو تمام بگیره. اره اونا گارنتی من برای داشتن رنگ بر روی گونه هام در

قره ای گستاخیه ایده های اروتیک و جنسی کریستین تکون دادم. خم شدم و روپوش ساتنی و کیف ن

راه افتادم. کوچیکم رو برداشتم و برای پیدا کردن پنجاه سایه ام   

 در سرسرا کریستین در حال صحبت با تیلور و سه مرد دیگه بود. پشتش به من بود. چهره های

منتظر شدم،  کریستین رو هشیار کرد. وقتی که خجوالنه ایستادم وز و تحسین امیز اون اقایون، سورپرای

 کریستین به سمتم چرخید. 

هره ، و چر رسمی مشکی ، کروات پاپیونی. کت شلواگندش بزنن! دهنم خشک شد. خیره کننده شده بود..

 اش که با حیرت به من خیره شده بود . قدم زنان به سمتم اومد و روی موهام رو بوسید.

 "  اناستازیا، نفس گیر شدی"

 از تعریفش در مقابل تیلور و اون اقایون  قرمز شدم. 

 " یه جام شامپاین قبل رفتن بخوریم؟"

 سریعا زمزمه کردم:

طفا""ل  

کریستین سرش رو برای تیلور تکون داد و اون هم همراه با همکاراش به سمت راهرو خروجی راه 

 افتادن. 
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 در نشیمن کریستین یه بطری شامپایین از داخل یخچال بیرون اورد. پرسیدم:

 " تیم امنیتی بودن؟"

وزش دیده .". اون تو این زمینه هم امهستن . مستقیما تحت اطاعت تیلور" محافظان نزدیک   

 کریستین جام شامپاین رو بهم داد.

خیلی همه فن حریفه"تیلور "   

 لبخند زد:

همینطوره. خیلی زیبا شدی اناستازیا، به سالمتی"ه " ار  

دستش رو باال اورد و منم همین کار رو کردم و جام هامون رو بهم زدیم. شامپاین به رنگ گل رز 

شمای پر حرارت پرسید:و خوشمزه، ترد و سبک بود. با چ ،کمرنگ  

 " حالت چطوره؟"

 شیرین لبخند زدم:

 " خوبم ممنونم"

 هیچی بروز ندادم و کامال میدونستم که منظورش به توپ های نقره ای هست. بهم نیشخند زد:

 " بیا. یه این احتیاج داری"

ت:بهم یه کیسه مخملی بزرگ که بر روی کانتر اشپزخونه بود داد. بین نوشیدن شامپاینش گف  

 "بازش کن"

کنجکاوانه داخل کیسه رو نگاه کردم و یه ماسک مخصوص بالماسکه که ظریف ، زیبا ونقره ای و با 

کبالت1 های ابی رنگ که بر باالی اون توسط پر های تزئینی و زیبا ارایش شده بود بیرون کشیدم. به 

 عنوان تصدیق گفت:

 "مهمونی بالماسکه ست"
                                                             
 عنصری فلزی خاکستری ، فام براق و سخت و رسانا 1
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 " متوجه ام" 

بان نقره ای به عنوان ریسمان در دو لبه ماسک وجود داشت و زر دوزی وت. دو رماسک زیبایی هس

. نهای ظریف و نقره ای در اطراف چشم کار شده بود  

 " این زیبایی تو رو به نمایش میزاره اناستازیا"

  خجوالنه با نیش باز نگاش کردم:

 " تو هم میزنی؟"

 ابروش رو باال انداخت و نیشخند زد و اضافه کرد:

 " البته. اونا به طریقی خیلی رها کننده و ازادی بخش هستن1 "

گفت:اوه. این خیلی باحال و سرگرم کنندهست.   

 " بیا . میخوام چیزی رو بهت نشون بدم"

 ،و اتاقی به سمت در کنار پله های طبقه باال برد. در رو باز کرد و از سرسرا دستشو به سمتم دراز کرد

تاق پر نمایان شد. ولی این ا ،بود و دقیقا در زیر اتاق بازیش هم قرار داشتکه به بزرگی اتاق بازیش 

مرکز  شده توسط کتاب بود. واو....یه کتابخونه! تمام دیوار ها از زمین تا سقف پر از کتاب بودن. در

ده بود. با روشن ش ،منشور مانند اتاق یه میز بزرگ بیلیارد قرار داشت که توسط یه چراغ مثلثی شکل  

 حیرت و صدای جیر جیر مانندی گفتم:

 " تو کتابخونه داری!!"

 لبالب از هیجان بودم. 

ی میخوای به " بله. البته ایلیوت بهش میگه اتاق تخمی مزخرف. این اپارتمان خیلی بزرگه. امروز که گفت

ک م فاکتشاف بری متوجه شدم که من اصال خونه رو به تو نشون ندادم.االن زمان نداریم ولی با خود

                                                             
منظور از کلمه ای که اینجا استفاده میکنه اینه که ماسک احساسی به تو میده که ازادی بیشتری داری و باعث میشه که کاری رو که میخوای  1

 راحت انجام بدی
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الش کردم که این اتاق رو بهت نشون بدم و شاید تو رو به یه بازی بیلیارد در اینده ای نزدیک به چ

 بکشونم"

 بهش لبخند دندون نمایی زدم:

 " حتما!"

ائم نهونی خودم رو از شوق بغل کردم. منو خوزه حسابی حرفه ای شدیم. ما تو این سه سال گذشته دپ

شتاق شده  خوزه معلم خوبی برام بوده. کریستین م چوب بیلیارد حرفه ایم.بیلیارد بازی کردیم . من با 

 پرسید:

 " چیه؟"

ریع اوه! باید واقعا جلوی احساسات شدیدم رو که یکدفعه بهم هجوم اوردن بگیرم. به خودم اخم کردم. س

 گفتم:

 "هیچی"

 کریستین چشماش رو باریک کرد:

کنه. امشب میبینیش"" خب، شاید دکتر فلن بتونه راز تو رو کشف   

 " اون شارالتان گرون قیمت رو؟؟"

 گندش بزنن....

 " کامال همینه. اون داره میمیره تا تو رو ببینه"

 

 

ستین ردیم ، کریسته بودیم و به سمت شمال حرکت میکقب ماشین آاودی نشدر حالی که در صندلی ع

پاهام  احساسش رو در داخل رونتام رو نوازش کرد. لرزیدم و گشدستم رو گرفت و با شصت دستش ان
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فون و آی حس کردم. تالش زیادی کردم تا ناله ام رو سرکوب کنم، بخاطر اینکه تیلور بدون هیچ گونه هد

نشسته بودن. ،پدی به همراه یه مرد مامور امنیتی دیگه که فک کنم اسمش سوایر بود  

ِ   کم کم احساسات لذت م که با خودم فک کرد حس کردم. بی تابی و بی قراری رو در اعماق شکمم بخش 

ن کار ادامه بدم؟ پاهام رو روی هم انداختم و تا ای ،بدون هیچ رهایی وضعیت.... نچقدر دیگه میتونم به ای

یدم:رو کردم یه موضوعی که تو ذهنم دائم میچرخید یکدفعه به ذهنم اومد. سریع از کریستین پرس  

 " تو رژ لب از کجا گیر اوردی؟"

به جلو اشاره کرد و با دهن کجی گفت :نیشخند زد و   

 " از تیلور"

 بلند زدم زیر خنده :

 " اوه"

 و یکدفعه ساکت شدم.... توپها1 !

داره چی  ه کهنه درخشیدن . اون دقیقا میدونلبم رو گاز گرفتم . کریستین بهم لبخند زد. چشماش بدجنسا

! نفس گرفت و گفت:کار میکنه. اون یه دیو سکسیه  

. اگر احساسش بیش از حده..."اروم باش "   

نم که اون د سر انگشت کوچیکم رو مکید. حاال میدوبعاروم یکی یکی انگشتام رو بوسید و  ساکت شد.

د بستم. در بدنم تیر کشی ،رو وقتی که حس پلید خواستن رو با هدف خاصی انجام میده. چشماماین کار 

درونم منقبض شدن. اوه خدای من....برای چند لحظه کامال تسلیم شده بودم و عضالت عمیق   

 وقتی چشمام رو باز کردم کریستین رو دیدم که از نزدیک نگام میکرد...

یه خوش تیپ  پرنس شرور ! باید به خاطر کت و کروات پاپیونیش باشه که، اینقدر بالغ تر، پخته تر، و

.افسار گسیخته ی هوسناک، دیده بشههرزه ی ویران کننده با نیت   

                                                             
 با خنده به توپ ها فشار وارد میشد 1
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اور اسیر شدم.و اگرکه بخوام ب بود ی نفس من رو بند میاورد. من در دام سکسی که پهن کردهبه راحت

ور کننده ک ،فکرش لبخندی رو بروی لبام اورد و نیش باز پاسخ دهنده ی کریستین !کنم، اون ماله منه...

 بود. 

 " خب، در این مراسم میتونیم انتظار چیو داشته باشیم؟"

 سریع گفت:

کارهای معمول" همون ،" اوه  

 بهش یاد اوری کردم:

 " برای من معمول نیست1"

دوباره دستم رو بوسید:کریستین با محبت بهم لبخند زد و   

وری مامان بلده که چط " کلی ادم با پولشون فخر میفروشن. حراج ، مزایده، قرعه کشی، شام ، رقص...

 یه پارتی و مهمونی راه بندازه"

بار امروز به خودم اجازه دادم تا در مورد این مهمونی هیجان زده باشم. لبخند زد و منم برای اولین  

وس در حرکت بودن. فان ،خانه ی اربابی اقای گری ن قیمت در مسیر باغ راه  وصفی از ماشین های گر

شین قرار داشتن. و تا ما با ما های حبابی کاغذی به رنگ صورتی کم رنگ در تمام طول مسیر باغ راه

فضا رو  میتونستم ببینم که اونا همه جا قرار داشتن. هنوز اوایل شب بود و اونا ک تر شدیم،آاودی نزدی

. چقدر یی کرده بودن . انگار که وارد یه سرزمین سحر امیز شده باشیم. به کریستین نگاه کردموجاد

 تمناسب پرنس من هست....و حس شوق کودکانه ای درونم شکوفا شد و تموم احساسات دیگه رو تح

 الشعاع قرار داد. کریستین با نیش باز گفت:

 " ماسکتو بزن"

ر تبدیل و وقتی که ماسک ساده مشکی خودشو زد ، پرنس من به یه فرد شرور تر ، تاریکتر و شهوانی ت

تنها چیزی که میتونستم از صورتش ببینم دهن تراش خورده زیبا و فک محکمش بود.شد.   

                                                             
 چون انا تا حاال به همچین مراسم هایی نرفته 1
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زدم و حس  باال رفت. منم ماسکم رو زدم و بهش یه لبخند دندون نما گندش بزنن....ضربان قلبم با دیدنش

نادیده گرفتم. ،گرسنگیه عمیق درون وجودم رو  

یاده شد و تیلور وارد راهرو اصلی شد و یه پیشخدمتی در سمت کریستین رو براش باز کرد . سوایر هم پ

 در سمت منو باز کرد. کریستین پرسید:

 " اماده ای؟"

اره"" مثل همیشه   

 " تو زیبا شدی اناستازیا"

 دستم رو بوسید و از ماشین پیاده شد. 

ق فرش سبز رنگ تیره ای در طول مسیر چمنی اطراف خونه پهن شده بود و ما رو به سمت محوطه فو

گه  داشته العاده ای که پشت ساختمون اصلی بود هدایت میکرد. کریستین دستشو حمایت کننده دور من ن

اه راه توسط حباب های کاغذی ، در حالی که فرش سبز رنگ رو به همر گذاشته بود.و بر روی کمرم 

یکردیم برگزیدگان فاخری که با لباس های تجملی و زیباشون همراه با ماسک های که زده بودن  دنبال م

 ، روشن شده بود. 

و ژست  بیاستنددو تا عکاس از مهمانان میخواستن که با پس زمینه االچیق پوشیده شده توسط پیچک 

 بگیرند تا ازشون عکس گرفته بشه. یکی از عکاس ها کریستین رو خطاب کرد:

 " اقای گری"

گرفتیم.  کریستین سرش رو متوجه شده تکون داد و منو به سمت خودش کشید و سریعا برای عکس ژست

ته ریخن، موهای مسی رنگ در هم چطور اونو شناختن؟ بدون شک از طریق نشان بازرگانی کریستی

کریستین پرسید: اش، شناختنش.  

 " دو تا عکاس؟"

یکی از طرف سیاتل تایمز و یکی دیگه برای یادگاری. بعد میتونیم یه کپی ازش بخریم" "  
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ه میره تو روزنامه... لیال سریعا و مختصرا به ذهنم رسوخ کرد. این راهی بوده ک ماوه دوباره عکس

ث راحتیه خیاله که ولی با این حال باع ن. فکرش اشفته کننده ست.عکسم با کریستی تونسته منو پیدا کنه...

 زیر این ماسک خیلی قابل تشخیص نیستم.

تاده پر از جام های شامپاین ایس ،خدمت کاران سفید پوشی با یه سینی بزرگ در دست ،در اخر صف

اصله تیره و تارم فبودن. قدر دان شدم که کریستین بهم یه جام داد و موثرانه باعث شد که از افکار 

 بگیرم. 

رار گرفته در زیرش ق که به یه االچیق سفید بزرگ که با چراغ های حبابی کاغذی ، با اندازه کوچیک تر

سه تا ورودی  بودن تزئین شده بود و زمین شطرنجی سیاه سفید سن رقص رو که توسط یه حفاظ کوتاه که

ن. در جسمه یخی قو پر نقش و نگاری قرار داشتداشت روشن کرده بود، رسیدیم. در هر ورودی تو تا م

قسمت چهارم که ورودی نبود یه سن قرار داشت که یه گروه نوازنده چهار نفری در حال خوندن یه 

گ تعبیه اهنگ فراموش نشدنی و اسمونی که نمیشناختم بودن. اون سن در واقع برای یه گروه خیلی بزر

ا برای بعدا باشه.ه نمیشد. فهمیدم که این باید قطعدشده بود ولی هنوز نوازنده ای بر روش دی  

مهمان ها با  جایی که باقی ،کریستین دستم رو گرفت و منو از بین دو تا مجسمه قوی به سمت سن رقص 

هدایت کرد.  ،جام های شامپاینشون جمع شده بودن و با هم در حال صحبت کردن بودن  

جمالی به نگاه ابا تونستم  ،جهتی که نزدیک ما بوداز  حلی، یه چادر بینهایت بزرگی کهبه طرف خط سا

ستین بودن!  از کری یلی زیادببینم. خ ،چیده شده بودن درونش صندلی ها و میز هایی که به زیبایی

 پرسیدم:

 " چه تعداد مهمون قراره بیان؟"

 توسط حجم زیاد چادر شوکه شده بودم. 

سی"نفر . باید از مامان بپر 300" فک میکنم حدود   

میر درونم  ، ولی ضبهم لبخند زد و شاید به خاطر این بود که میتونستم فقط دهنش رو از صورتش ببینم 

 از دیدنش غش کرد. 

 " کریستین!"
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است. ه میاز بین جمعیت پیداش شد و دستاش رو به دور گردن کریستین انداخت و سریعا فهمیدم ک یه زن

رق به اه با یه ماسک خیره کننده ، ظریف  و پر زرق و بهمر،بلندی  لباس براق حریر صورتی کمرنگ 

قدردان و  و برای لحظاتی تا حاال اینقدر با لباسش زده بود. عالی دیده میشد. شده ست ،سبک ایتالیایی

 شکر گزار نبودم که کریستین بهم یه لباس مناسب برای این مراسم داده. 

 " انا! اوه عزیزم، تو فوق العاده شدی"

:بغلم کرد  

دختر داره" باورشون نمیشه که باالخره کریستین دوست " باید بیای دوستای منو ببینی. هیچ کدومشون  

من میدونم ه ک  – نه اش رو باال انداخت و تسلیم شدهنگاه ترسیده سریعی به کریستین انداختم و اونم شو

 یا منو به سمت گروهی ازو اجازه داد تا م -اون غیر قابل تحمله ، من چندین سال باهاش زندگی کردم

برد.  ،خانم ها که همگی با لباس های فاخر گرون قیمت و همراهان بی عیب و نقص داشتن  

فک  ام داد . سه تا از اون خانم ها دلنشین و مهربون بودن ولی لی لی،وتاه انجمیا یه معرفی سریع و ک

د. کنایه سک قرمز رنگش نگاه میکرکنم که اسمش همین بود، منو با اوقات تلخی و نارضایتی از زیر ما

 امیز گفت:

ی هست"  " البته ما همگی فک میکردیم که کریستین گ 

اه کرد :مخفی کرد. میا با اوقات تلخی بهش نگ اش زیر لبخند بزرگ تصنعی حس کینه توزانه اش رو  

اون  " لی لی، مودب باش. کامال واضحه که کریستین خیلی هم در مورد خانم ها خوش سلیقه ست .

 منتظر یه گزینه خوب و مناسب بوده و اون فرد تو نبودی!"

؟لیلی مثل رنگ ماسکش کامال قرمز شد ، مثل من. میتونه بیشتر از این معذب کننده تر باشه؟  

م رو پس بگیرم، لطفا؟"همراه" خانم ها، اگر اجازه بدید   

نفرشون قرمز شدن و نیششون  4کریستین دستشو به دور کمرم پیچوند و منوبه سمت خودش کشید. هر 

بهم نگاه کرد  خند خیره کننده کریستین همیشه کار خودشو میکنه. میابباز شد و سر جاشون جابجا شدن . ل

گفتم: ،یمو چشم غره رفت و کافی بود تا باعث بشه بخندم. در حالی که کریستین منو میکشید که بر  
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 " از اشناییتون خوشحال شدم"

می از اونا فاصله گرفتیم با دهن کجی گفتم:وقتی که با کریستین ک  

 " دستت درد نکنه"

 " لی لی رو با میا دیدم. اون بدجنس و ناخوشاینده"

 خشک زمزمه کردم:

 " اون از تو خوشش میاد"

 به خودش لرزید:

 " خب، این احساس دو طرفه نیست. بیا، بریم چند نفر رو بهت معرفی کنم"

تا بازیگر هالیوود ،  2ل معرفی و احوال پرسی با افراد مختلف شدیم. مشغو ایک ساعت نیم  بعد رو تمام

..هیچ تا موسس و سرمایه گذار، چندین پزشک عالی رتبه و پر اوازه رو مالقات کردم. گندش بزنن.. 2

 راهی نداره تا من بتونم اسم تموم اونا رو یادم بمونه. 

ثروت ،  ن حجم ازای ،ر گذار بودم. حقیقتشکریستین منو کنار خودش نگه میداشت و از این قضیه شک

وقت  و این میزان اسراف ناب و خالص و تمام عیار جشن ، منو ترسونده بود. من هیچ زیبایی سحر امیز

زندگی نکردم. ، به این شکل   

ین با بطری شامپای ،در بین جمعیت در حال افزایش مهمون ها ،پیشخدمت های سفید پوش به راحتی

وشیدنی ام خودم رو پایین نگه داشتم و نگرانی همیشگیم رو داشتم . من نباید زیاد نحرکت میکردن. ج

م احساس بخورم. من نباید زیاد نوشیدنی بخورم. اینو دائم به خودم تکرار میکردم ولی با این حال کم ک

 سبک سری میکردم و نمیدونم که این بخاطر شامپاین بود یا توپ های نقره ای پنهونی...

ده بود.حسی که زیر کمرم بود کم کم در حال رشد بود و غیر قابل انکار و نادیده گرفته شدن شدرد و   

 " خب پس تو در ا س آی پی کار میکنی؟"

م پرسید. ادامه داد:با ماسک خرسی....یا سگ شکل؟؟؟ ازمرد کچل روبروم   
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 " یه شایعه شنیدم که یه بزرگانی اونجا رو تصاحب کرده"

نی پول رگانی تصاحبش کرده و یه مردی هست که بیش تر از چیزی که فکرشو بکقرمز شدم. یه باز

 داره و یه شکارگر بی همتا و بی رقیبه. 

لز. من در مورد این چیزا خبری ندارم"  " من فقط یه دستیار پایین رتبه در اونجا هستم اقای ا ک 

میزد. کریستین هیچی نمیگفت و فقط مالیم و خوش برخوردانه به اکلز لبخند  

 " خانم ها و اقایون"

زده بود  ،رئیس مراسم تشریفات ، که کت شلوار مشکی فوق العاده ای به همراه ماسک دلقک سفید رنگ

 حواسمون رو به خودش جلب کرد. 

 " لطفا سر جاهاتون بنشینید. شام در حال سرو شدن هست"

بال کردیم.کریستین دستم رو گرفت و جمعیت پر هیاهو رو به سمت چادر بزرگ دن  

 سه تا چلچراغ بینهایت بزرگ و کوتاه اویزون شده بودن و رنگ هایداخل چادر خیره کننده بود . 

متعددی در طیف های مختلف رو در داخل چادر پخش کرده بودن و درخشندگیش از روی کف عاجی 

و منو یاد  نتا میز در چادر قرار داشت 30حداقل صیقلی شده، بر روی دیوارها و سقف منعکس میشد. 

کشیده  . جام های کریستالی،روکش های کتان سفید اتوناتاق خصوصی غذا خوری در هتل هیتمن انداخت

 ،ئونیاگلهای خیره کننده و صورتی کمرنگ پ ،که میز ها و صندلی ها رو پوشونده بود و در وسط میز ها

با پارچه  نارش سبد پوشیده شدهقرار داشتن. و بعد در ک ،که به دور جا شمعی نقره ای تزئین شده بودن

ا کرد و منو یدپر شده بود. کریستین میزمون رو پ نازک و ظریفی ، پر از تنقالت و خوراکی های مختلف

برد .  بود، به سمت میزی که در مرکز محوطه  

گریس . و عمیقا در حال صحبت با مرد جوونی که نمیشناختم بودن گریس قبل از ما اونجا نشسته میا و

ه میشد و دپوشیده بود. عالی دی یی ست شده،ی به همراه یه ماسک ایتالیاشب براق و درخشنده سبز لباس

من به گرمی خوشامد گفت: اصال هم مضطرب نبود و به  

 " انا، چقدر خوشحال شدم که دوباره دیدمت! و خیلی هم زیبا شدی"
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 کریستین خشک و رسمی با مادرش احوال پرسی کرد:

 " مامان"

نه هاش رو بوسید. گریس با اوقات تلخی بهش گفت:و جفت گو  

 " اه کریستین، چقدر رسمی!"

و  به ما سر میز ملحق شدن. به نظر خیلی بشاش و با طراوت ،مادر پدر گریس، اقا و خانم تراولیان

اینو  ،که به رنگ برنز بود ،جوون دیده میشدن ولی سخت بود که از زیر ماسک های ست شده با همشون

از دیدن کریستین خوشحال شدن.فهمید.   

 " مادر بزرگ ، پدر بزرگ ، میتونم اناستازیا استیل رو بهتون معرفی کنم؟"

 خانم تراولیان به سمتم هجوم اورد و بغلم کرد و پر حرارت گفت:

ارم که چقدر خوشگل!  خب امیدو یدا کرد. چقدر عالی وخودش پ رای" اوه، باالخره کریستین کسی رو ب

اج کنی"اش ازدوباه  

جاتم باهام دست داد. گندش بزنن... بابت وجود ماسک بر روی صورتم خدا رو شکر کردم... گریس به ن

 اومد:

 " مامان، انا رو شرمنده نکن"

 اقای تراولیان باهام دست داد و گفت:

ا گونه ق خدیره و حنادیده بگیر انا. اون تو این افکار بخاطر اینکه خیلی پیر رو " این ادم سبک مغز و پ

 خودش میدونه که هر چرت و پرتی رو که به ذهن اشفته اش میرسه بگه"

 "انا، ایشون همراه من هستن. شوان"

میا خجوالنه مرد جوونی رو بهم معرفی کرد. اون بهم یه لبخند شرورانه ای زد و چشمای قهوه ایش 

 وقتی که با هم دست دادیم از هیجان در حال رقص بودن. 

خوشوقتم شوان"" از اشناییتون   
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ا بیچاره هم کریستین در حالی که شوان رو زیرکانه زیر نظر گرفته بود باهاش دست داد. بهم نگو که می

 از دست برادر مغرور و از خود راضیش رنج میکشه! دلسوزانه به میا لبخند زدم. 

نین، دوستان گریس، زوج اخری بودن که به میز ما ملحق شدن ولی هنوز از ا ری قای گری خبلَنس و ج 

 نبود. 

ل فضا وتی اونجا در کناگهان صدای خش خش میکروفون بلند شد و صدای اقای گری توسط سیستم ص

تاده عث شد همهمه داخل چادر کم بشه. کریک بر روی سن کوچیکی در انتهای سالن ایسپخش شد و با

به صورتش زده بود. ،بود و یه ماسک دلقک طالیی زیبایی  

که امشب  تدارکاتیاز به مراسم خیریه ای ساالنه ی ما خوش امدید. امیدوارم ،  ون" خانم ها و اقای

رستید و این براتون دیدیم تا االن لذت برده باشید و باعث بشه که حسابی دستتون رو داخل جیبهاتون بف

دونید ه میما به اسم همدلی متفقانه انجام میده حمایت کنید. همونطور ک عمل خیر خواهانه عالی رو که تیم

 این موضوعی هست که بسیار به قلب من و همسرم نزدیکه ."

. به من بود دهمضطرب به کریستین نگاه کوتاهی انداختم و دیدم که کامال خنثی ، فک کنم، به سن خیره ش

 نگاه کرد و نیشخند زد.

و لذت ببرید" " شما رو به رئیس تشریفات مراسم میسپرم. خواهش میکنم بنشینید  

حبتش رو تموم کرد. کریک ص  

نشسته  همگی مودبانه کف زدن و بعد دوباره همهمه چادر رو فرا گرفت. من بین کریستین و پدر بزرگش

ی که وقت، که با خط نقره ای زیبایی بر روش اسمم رو نوشته بودن رو  ،بودم. کارت کوچک سفیدی

یوست و ین کردم. کریک به ما پدیدم و تحس ،پیشخدمت جاشمعی روی میز رو با یه شمع بلند روشن کرد

 جفت گونه هام رو بوسید و سورپرایزم کرد. زمزمه کرد:

 " خوشحالم دوباره میبینمت انا"

د:بسیار با اون ماسک طالیی فوق العاده و جذاب شده بود. رئیس تشریفات شروع به صحبت کر  

 "خانم و اقایون، خواهش میکنم برای میزتون یه نماینده انتخاب کنید."
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یا یکدفعه گفت:م  

من ،من!!" " اوه...  

رئیس تشریفات ادامه داد: شور و حرارت باال پایین میپرید. سر جاش با  

ه پیدا کنه، گدایی ر پولی رو که میتون"در وسط میز ، یه پاکت رو میتونید پیدا کنید. هر کسی باالترین مقدا

ده. غذ بنویسه و داخل پاکت قرار ببر روی کا کنه، قرض بگیره یا بدزده، اهدا کنه و اسم خودش رو

 نماینده میز لطفا مرااقب پاکت باشه. ما بعدا بهش احتیاج داریم. "

ن کیف چقدر احمقم...این یه مراسم خیریه است! کریستی من هیچ پولی با خودم نیاوردم! گندش بزنن....

دالر بهم داد و گفت: 200پولش رو در اورد و   

 "بیا"

 چی؟؟

م ""بعدا بهت پس مید  

شکی بود لباش کمی جمع شدن ولی میدونستم که خوشحال نشد ولی حرفی هم نزد. با قلم خودنویسش که م

ور میز م رو نوشتم . میا پاکت رو دیدی در سرپوشش تزئین شده بود، اسمو توسط نقش نگار گل سف

 چرخوند. 

نو بود. م  گار و خطاطی شده نقره ای دیدم . در مقابلمون یه کارت نقش ن  

 

 

 

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

 مراسم بالماسکه با هدف همدلی متفقانه
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 منو

 

 ی کره ای بهه ر تار با  خامه ترش و نان تست شدماهی سالمون به همراه سس تا

 همراه خیار 

ن ن ا  شراب آلب   2006ستیت روس   

 

اردک مکزیکی  ی سینه سرخ شده  

 کنگر فرنگی خامه دار ، توت وحشی آویشن دار   سر خ شده ، فاوگرا1

ن سیمدو 2006دونوف دو پیپ ویلز شراب ش   ن دلا ج   

 

دو گر  غز دارکیک شکری م  

 انجیر قندی ، زباگلیونی2 ، بستنی با طعم شیره افرا

کلاین کانستنشیا 2004شراب وین د  کانستنس   

 

 ترکیبی از پنیر ها ونان های محلی 

2006لبن استیت گرناش آ  شراب 

 

                                                             
 غذای گرون قیمتی که از جگر اردک یا غاز درست میشه 1
 دسر ایتالیایی 2
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تیتس فورز1  قهوه و شیرینی های کوچک پ 

 

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

 

 ،بودن که میز رو شلوغ کرده ی متنوع که در سایز های مختلف،خب این دلیل موجه این همه جام ها

د چادر سمتی که ما وارو شراب و اب تعارف کرد. پشت سرم،  هست. پیشخدمتمون برگشت چیده شده ان

ودن و در حال کنار زدن قسمتی از چادر بتا پیشخدمت  شده بودیم بسته شده بود در حالی که جلومون دو

. رو نمایان میکردن نمای غروب سیاتل در روبرو و خلیج مایدن بور  

ون حقیقتا منظره نفس گیری بود. چراغ های چشمک زن سیاتل در فاصله ای که با ما داشتن و اسم

وق منظره ف ،س شده بودکه نقش اسمون بر روش منعک ،نارنجی رنگ و اب ارمش بخش تاریک خلیج

 العاده ای داشت. واو...خیلی ارامش بخش بود.

مگی ، هر کدوم بشقابی دستشون بود اومدن و بین ما ایستادن با یه اشاره بی صداده پیشخدمت که ه

می  یش غذا رو جلومون گذاشتن و دوباره سریعا رفتن. ماهی سالمون به نظر خوشمزههمزمان بشقاب پ

که حسابی گرسنه ام. کریستین جوری که فقط من بشنوم زمزمه کرد:اومد و متوجه شدم   

 " گرسنه ای؟"

 میدونم که منظورش غذا نبود و در پاسخش عضالت عمیق داخل شکمم منقبض شدن. زمزمه کردم:

 " خیلی"

 جسورانه بهش نگاه کردم و لبای کریستین حینی که نفس میگرفت از هم فاصله گرفتن. 

 ها!!! دیدی....! دو نفر میتونن تو این بازی شرکت کنن2 !

                                                             
 شیرینی های کوچیک و ریز که اصلیت فرانسوی داره 1
 این جمله رو زیاد انا استفاده میکنه منظورش اینه که منم میتونم مثل خودت رفتار کنم و به چالش بکشونمت 2
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ریس و یلی به گوق العاده است و خپدر بزرگ کریستین سریعا شروع به صحبت با من کرد. یه مرد ف

 فرزندان اون افتخار میکرد. 

عانه سخته که کریستین رو به عنوان یه بچه تصور کنم. خاطره زخم های سوختگی روی بدنش ممنو

ن نمیخوام االن بهش فک کنم. اگر چه خود این جش کردم. وناز ذهنم پاکشولی سریعا  نوارد ذهنم شد

امال مناسب ک . اینجام کیت به همراه ایلیوت اینجا بودنمنظور نهفته طعنه امیزی پشتش داره. ارزو میکرد

حتی اون  نگال و چاقو های متنوعی که روبروش بود اونو مضطرب نمیکرد....اونه....شمار زیاد چ

.رو به عهده میگرفت  رهبری میز  

خند بزنم. اون و میا رو برای گرفتن ریاست میز که در حال جنگ بودن تصور کردم. فکرش باعث شد لب

اع  عاره رو تحت الشیشه سرگرم کننده و کامال شوان بیچصحبت های سر میز ادامه داشت. میا مثل هم

رف بود . ادر بزرگ کریستین خیلی پر حقرار داده بود و اونم مثل من بیشتر اوقات ساکت مونده بود. م

م مخصوصا اونو در مقابل همسرش استفاده میکرد. کم ک م زبون طعنه زن و شوخ طبعی داشت ،اون

 برای اقای تراولیان متاسف شدم. 

ر حال کریستین و لَنس سر زنده و پر شور در حال صحبت در مورد وسیله ای که شرکت کریستین د

بودن. ،شوماخر بودشده ته از یه نمونه کوچیک ساختنش بود و الهام گرف  

وم دنیا ی دیگه رو در تمسخته که باهاش همراه بشی. کریستین خیلی به نظر مصمم هست که شرکت ها

اره و حداقل هزینه تکنولوژی بی خاصیت کنه. وسیله ای که احتیاج به الکتریسیته و باتری ند به وسیله ی

 نگهداری و محافظت رو داره. 

ا سطح اون که اینقدر فعال و سلیسه متحیر کنندهست.شور و حرارتش و مقید بودنش برای ارتق دیدن

دید زندگی افراد فقیر... کمپانی ارتباطی و مخابراتش قصد داره که نفر اول در موبایل های نسل ج

 تکنولوژی باشه. 

...دنیا غذا بده ولی این . وااااو....فکرشو نمیکردم. منظورم اینه که میدونستم که تمایل داره که به  

در  لنس به نظر قادر نبود برنامه های کریستین رو درک کنه ، اینکه اطالعات و تکنولوژی ای رو

و اگر اختیار همه میزاره و حق امتیازی نمیگیره.  با خودم فک کردم که کریستین پس این همه پول ر

 اینقدر بخشنده ست از کجا بدست میاره...
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 به ،م خوردن زنجیره ثابتی از مردهای مختلف در کت شلوار های برازنده و شیکیدر تموم مدت شا

و به کنار میز ما میاومدن و مشتاق بودن تا کریستین ر ،همراه ماسک مشکی زده شده به صورتشون

.  مالقات کنن ، دست میدادن و خوش بش میکردن. کریستین منو به بعضی هاشون معرفی میکرد

تمایز رو قائل میشه .ری و چرا این کنجکاو شدم که چطو  

 در بین این گفنتگو ها میا به سمتم خم شد و لبخند زد:

 "انا، تو مزایده بهم کمک میکنی؟"

 کامال مشتاق و راضی جواب دادم:

 " البته"

ه از شر وقتی که دسر سرو شد ، پاسی از شب گذشته بود و من دیگه واقعا معذب بودم. احتیاج داشتم ک

شریفات سر ا خالص بشم. قبل از اینکه بتونم معذرت بخوام و به دستشویی برم رئیس مراسم تاون توپ ه

 میز ما اومد و همراهش اگر اشتباه نکنم، خانم اروپایی مو خرگوشی بود1 .

 اسمش چی بود؟؟هنسل، گرتل....گریچن!

میشد ه ای منحرف نالبته ماسک زده بود ولی من اونو از نگاه خیره اش به کریستین که به جایی دیگ

 شناختم. قرمز شد و مغرورانه خوشحال شدم که کریستین اصال متوجه اون نشد. 

و تاب و  رئیس تشریفات پاکتی که روی میز بود رو درخواست کرد و بعد با یه ژست مخصوص پر اب

بهش  دهمودبانه از گریس خواست یه کارتی رو بیرون بکشه . اسم شوان در اومد و سبد ابریشم پیچ ش

 پاداش داده شد. 

ه طرف ب مودبانه دست زدم ولی دیگه برام سخت شده بود که روی موضوعی بتونم متمرکز باقی بمونم.

 کریستین زمزمه کردم:

 " چند دقیقه منو ببخشید"

 مشتاقانه بهم نگاه کرد:

                                                             
 دختر خدمت کاری که تو خونه مادر پدر کریستین بود)جلد 1( 1
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 " به سرویس بهداشتی احتیاج داری؟"

 سرم رو مثبت تکون دادم. شرورانه گفت:

ام"" همراهت می  

 وقتی که از سر جام بلند شدم ، تموم اقایون دور میز باهام بلند شدن . اوه، چه با ادب!!

 " نه کریستین، تو انا رو نمیبری...من میبرم"

نستم که ناراضیه. و میا قبل اینکه کریستین بتونه مخالفت کنه بلند شد . فک کریستین منقبض شد و میدو

و  ....احتیاجاتی دارم! شونه ام رو عذر خواهانه باال انداختمخب به طور قطع منم راضی نبودم. من

 کریستین هم تسلیم شده سریعا نشست. 

وار بودم وقتی که برگشتیم احساس بهتری داشتم با وجود اینکه خالصی از اون توپ ها اونقدر که امید

یتونم کل کردم که مباعث رهایی و راحتی سریعم نشد.  توپ ها رو داخل کیف دستیم گذاشتم. چرا فک می

شب رو با اونا بگدرونم؟ هنوز پر از حسرت و تمایلم و .....شاید بتونم کریستین رو قانع کنم که منو به 

اشیانه قایق ها1 ببره. از فکرش قرمز شدم  و در حالی که سر جام میشستم به کریستین نگاه کردم. بهم 

 خیره شده بود و شبحی از لبخند از لباش گذشت. 

تی .دیگه از فرصتی که از دست داده عصبانی نبود، اگر چه که من بودم . احساس کالفگی و حآه...

وی سن ازردگی داشتم. کریستین دستم رو فشار داد و هر دومون با دقت به صحبت های کریک که بر ر

 هم داد ودیگه ببرگشته بود و در مورد همدلی متفقانه صحبت میکرد گوش دادیم. کریستین یه کارت 

موارد به حراج گذاشته شده بود. سریعا نگاهی به لیست انداختم. لیست   

 

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

 هدایای به حراج گذاشته شده و اهدا کنندگان بخشنده به همدلی متفقانه

 
                                                             
 جایی که در جلد یک کریستین در خونه مادر پدرش انا رو برد تا تنبیهش کنه. 1
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گدکتر امیلی میونورین ----چوب دستی امضا شده ی بیسبال توسط مارینرزها   

اندریا واشنگتون ----وچیکیف دستی، کیف پول و جاسوییچی گ  

لنالنا لینک----یه روز کامل خدمات رایگان برای دو نفر در اسکلاوا ، مرکز برابورن  

جیا ماتئو ---طراحی باغ و ایجاد فضای سبز  

الیزابت آستن ----گزیده ای از مواد ارایشی و عطر از کوکو دمار  

اقا و خانم . جی. بیلی ----آینه دیواری سبک ایتالیایی  

آلبن استیت ----ب با انتخاب ازاد از شراب البن استیتجعبه شرا دو  

خانم. ال. یسیاو ----زمان برای کنسرت دیتدو عدد بلیط وی آی پی بدون محدو  

کمپانی ایی ام سی بریت ----مسابقات رانندگی در دیتونا   

دفیل-دکتر . ای . اف . ام. لیس ----کتاب ویرایش اول غرور و تعصب از جین استن  

اقا و خانم ال. دبلیو. نورا ----7یک روز رانندگی با ماشین آستین مارتین دی بی   

کلی تروتن----توسط جی تروتننقاشی رنگ روغن در سبک کار ابی   

هتل هیتمن ----تعطیلات اخر هفته برای دو نفر در هتل هیتمن ، پورتلند  

 یک هفته اقامت در اَسپ ن، کلرادو) 6 شب(---- اقای سی. گری1

دکتر و  ----شب( اقامت در جزایر کاریب  6یه هفته اقامت در قایق تفریحی سوزیکو ) 

 خانم. لارین

اقا و دکتر. گری ----شب( 8یک هفته اقامت در کنار دریاچه آدریانا، مونتانا)   

                                                             
 منظورش کریستین گری هست. اول اسمش با حرف سی انگلیسی هست.  1
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************************** 

 

 

 گندش بزنن! به کریستین پلک زنان نگاه کردم. هیس وار گفتم:

؟" " تو در اسپن ملک داری   

د و فک مزایده در حال انجام بود و من باید صدام رو پایین نگه میداشتم. سرش رو به نشونه اره تکون دا

که ساکت  کنم بخاطر طغیان و عصبانیتم سورپرایز شده بود. انگشتشو روی لباش گذاشت و بهم گفت

 باشم. زمزمه کردم:

 " جای دیگه هم ملک داری؟"

تایید کنان تکون داد .و بعد به یه طرف کج کرد تا بهم اخطار بده. سرش رو دوباره   

هزار دالر فروخته شد.  12یکی از موارد مزایده  کل محوطه با صدای کف زدن یکدفعه منفجر شد .

 کریستین اروم بهم گفت:

 " بعدا بهت میگم"

 به حالت قهر و ترشرویی ادامه داد:

من میخواستم که باهات بیام" "  

توپ  به خاطر تاثیر کالفه کننده ی ومدی! اخم کردم و متوجه شدم که گله مندم و بدون شک اینخب، نی

ه گرفت ،دهاهدا کنندگان بخشن لیست هاست. خلق و خو و حالم هم به خاطر دیدن اسم خانم رابینسون در بین

درخشان  اون موهایولی نتونستم  ،شده بود. سرم رو بلند کردم و اطراف رو نگاه کردم تا شاید ببینمش 

هم از قبل تابلوش رو بین جمعیت پیدا کنم. قطعا کریستین اگر اون هم به این مهمونی دعوت شده بود ب
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ده با الزم بود، وقتی که هر کدوم از موارد مزای که اخطار میداد. نشستم و با ناراحتی و نگرانی هر وقت

، کف میزدم. نمبالغ حیرت اوری فروخته میشد  

هزار دالر باال رفت . رئیس تشریفات اعالم کرد: 20ک کریستین در اسپن رسید و تا قیمت نوبت به مل  

..."2هزار دالر یک، بیست هزار دالر  20"   

ا پخش چیزی تحت تاثیرم قرار داد ولی یکدفعه صدای خودم رو بلند و رسا که در فض چهو نمیدونم که 

:شنیدم شد  

هزار دالر" 24"   

م بود. نفس برم با حیرت به سمتم برگشتن و بیشترین واکنش از طرف کنار دستیتموم ماسک های دو و 

ردم. حس ک ،تند و تیزی رو که گرفت شنیدم . خشم و غضبش رو که مثل یه موج بلند به سمتم اومد  

..... 2هزار دالر  24هزار دالر یک،  24هزار دالر ، از طرف خانم دوست داشتنی نقره ای .  24" 

 فروخته شد"
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«فصل هفتم»  

 

 

 

شامپاین و  گیالس من االن واقعا این کار رو کردم؟؟ باید به خاطر تاثیر الکل باشه. من یه گندش بزنن....

ست زدن خوردم. به کریستین که مشغول د ،از شرابهای مختلفی که نمیدونستم چی هستن چهار گیالس،

 بود نگاه کردم. 

هن ناخود ه و ما خیلی خوب تا االن پیش اومده بودیم. ذافتضاح شد. میدونم که قراره حسابی عصبانی بش

ش رو جیغ زنان ی اگاهم باالخره تصمیم گرفت که خودی نشون بده و دوباره چهره وحشت زده و ترسیده

 به خودش گرفته بود. 

د نزدیک تر گونه ام رو بوسید و بع د بزرگ تصنعی به لباش اورد، کریستین به سمتم خم شد ، یه لبخن

تو گوشم زمزمه کرد: ای و با صدای فوق العاده سرد و کنترل شدهاومد   

 " نمیدونم که االن باید روی زانو بپرستمت یا اینکه تنبیهت کنم و در باسنت بزنم"

و اوه... من میدونم االن دقیقا چی میخوام. بهش نگاه کردم و از پشت ماسک بهش پلک زدم . فقط ارز

و به یچه چشماش بخونم. دیوانه وار در حالی که صدای کف زدن ها رمیکردم که میتونستم ذهنشو از در

 خاموشی میرفت زمزمه کردم:

 " من گزینه دوم رو انتخاب میکنم، خواهش میکنم"

الن روی میخوام ان. اوه اون دهن تراش خورده اش... گرفت از هم فاصله گرفتلباش وقتی که نفس تیزی 

بیاد. در  ودم. بهم یه لبخند خالص و ناب زد و باعث شد نفسم بندبدن من باشه. در عذاب رسیدن به اون ب

 حالی که انگشتش رو نوازش وار روی فکم میکشید زمزمه کرد:

باید ببینیم چی کار میتونیم برات بکنیم" " داری زجر می کشی نه؟   



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

234 | P a g e  
 

د کردن جایی که تخم اون درد و کشش کاشته شده و در حال رش، لمس دستش به ژرف ترین قسمت بدنم 

زایده رو ولی دوباره عقب نشستیم و مراسم م .منعکس شد. میخواستم همین االن، همینجا، بپرم روش ،بود

لیست نگاه کردیم.  ی در مورد موارد باقی مونده  

ت دستش ریتم وار به سختی میتونستم ثابت سر جام بشینم. کریستین دستشو به دور شونه ام انداخت ، شص

اد. دست  فرست ینی رو به پایین ستون مهره هامکرد، و سوزش و تحریکات شیرشروع به نوازش پشتم 

روی پاش گذاشت.  ،ازادش دستم رو گرفت و به سمت لباش برد بعد در اغوش خودش پایین  

اش مقابل الت تا اینکه دیر شد، دستم رو باالی پ، به ارومی و مخفیانه ، قبل اینکه متوجه بشم بازیش چیه 

 .ردم قرار داد. به نفس نفس افتادم و حشت زده افراد اطراف میزمون رو سریع نگاه کتحریک شده اش 

. خدا رو شکر که ماسک دارم...نولی تمامی نگاه ها به سن خیره شده بود  

ین وقتی که ن . کریستش کردم. به انگشتام اجازه دادم که اکتشاف کننهایت استفاده رو کردم و اروم نوازش

ی ست بد ش رو بر روی دستم نگه داشت تاوم پشت گردنم رو نوازش میکرد، دستبا شصت دستش به ار

نها واکنشی . وقتی که به ارومی نفس نفس میزد دهنش باز شد و این تباک و گستاخم رو پنهون کرده باشه

داشت. اون  بود که میتونستم توسط لمس دست بی تجربه ام از اون ببینم. ولی همین هم خودش خیلی معنی

میخواد. همه اعضای پایین نافم منقبض شدن . دیگه داره غیر قابل تحمل میشه.  منو  

ری در اخرین مورد مزایده بود. البته که اقا و دکتر گ ،یک هفته اقامت در کنار دریاچه ادریانا در مونتانا

. مونتانا خونه دارن. مزایده و حراجش در حال انجام بود ولی من خیلی نمیتونستم بهش گوش بدم  

ریفات در زیر انگشتانم بزرگ شدنش رو احساس کردم و این باعث میشد احساس قدرت کنم. رئیس تش

 پیروز مندانه اعالم کرد:

هزار دالر!" 110" فروخته شد،   

ویق کردم . شتشروع به  ،کل فضا با صدای تشویق مهمانان منفجر شد و منم بی میل به دنبال کریستین

 ه نشونه شعف و به وجدو با لبای جمع شده و دهن کجی ک دم چرخیبه سمتسرگرمیمون خراب شد! 

گفت: اومدنش بود،  

 " اماده ای؟"
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 منم با دهن کجی گفتم:

 " اره"

 " انا! "

 میا بود:

 " وقتشه!"

 چی ؟؟؟ نه ، دوباره نه!

 " وقت چی؟"

 " مزایده اولین رقص. بیا!"

ردم و کنم به میا اخم کرده بود نگاه ک بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد. به کریستین که فک

قد  ط یه فرد  وقتی که دوباره  توسر سر خندیدن پیروز شد. نمیدونستم که بخندم یا گریه کنم! ولی خب اخ

و  سلیم شدم، تگیر افتادیم و جلومون گرفته شد خطابش میکنن، میا گری ، کهصورتی و بلند ، نیرومند

حی از ریستین زیر چشمی بهم نگاه کرد و بعد از چند لحظه ، شبخنده ی ریز و بچه مدرسه ای کردم. ک

 لبخند بر روی لباش ظاهر شد. هرزه وار تو گوشم زمزمه کرد:

 " اولین دور رقصت با منه،  باشه؟ و اونم روی سن رقص نخواهد بود"

ره! ا خنده ریزم متوقف شد. بخاطر اینکه حس چشم انتظاری اتش خواستنم رو دوباره روشن کرد. اوه

 ضمیر درونم پرش سه گام سالکو1 رو، با کفشای اسکیت مخصوص یخش، اجرا کرد.2

 به سمتش خم شدم و بوسه نرم و شیرینی به لباش زدم:

 " بی صبرانه منتظرشم"

اونا  .ن. البته..کنبه دور و بر نگاه کردم و متوجه شدم که تموم افراد دور میز با حیرت ما رو نگاه می

رو با کسی ندیدن. هیچ وقت کریستین  

                                                             
 پرش از لبه داخلی یک پا با چرخش کامل در هوا و برگشت روی لبه خارجی پای دیگه 1
 منظورش خوشحالیه 2
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 کریستین بهم یه لبخند دندون نمایی زد و به نظر.....خوشحال بود! واو... میا غر زد:

 " انا بیا دیگه"

، خانم دیگه هم جمع شده بودن 10ما  از که قبل رو گرفتم و به دنبالش بروی سن،دست دراز شده اش 

از اوناست.  و با یه حس مبهم ناراحتی متوجه شدم که لی لی هم یکی رفتم  

 رئیس تشریفات در بین همهمه داخل چادر اعالم کرد:

و  زخانم عزی 12" اقایون، بخش نورانی و جذاب امشبمون! زمانی که همه شما منتظرش بودین! این 

مت به حراج بگذارن!"رقص اول خودشون رو با باالترین قیدوست داشتنی موافقت کردن که   

قیر امیز! . چقدر تحی میتونسته باشهچ مزایده ه نشده بودم که معنی اینا سرخ شدم. متوجاوه نه! سر تا پ

 میا هیس وار تو گوشم گفت:

 " این برای یه هدف خوبه"

شد. ادامه داد: متوجه حس نارضایتی و معذب شدنم  

 " در ضمن، کریستین میبره"

 چشم غره رفت و اضافه کرد:

وی تو شکستش بده . تموم شب نگاهش رو از ر" نمیتونم تصور کنم که هیچ کسی تو مزایده بتونه 

 برنداشته"

ا م، اون گدره. بیا باهاش روبرو بشیاره، روی هدفش خوبش تمرکز کن و کریستین هم مصمم هست که بب

 گشنه و بی پول نیست. ذهن ناخوداگاهم بهم با دندون قروچه گفت:

 ولی این به معنی اینه که بیشتر برای تو پول خرج کنه!

ن برای من و این خرج کرد نمیتونم با فرد دیگه ای برقصم.... میخوام با کسی دیگه برقصم....ولی من ن

 نیست، اون این پول رو به خیریه اهدا میکنه . ذهن نا خواد اگاهم چشماشو باریک کرد گفت:

کرده! هزار دالری که تا حاال اهدا 24مثل   
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م با چرا دار ، کار بدی انجام دادم.اطالعی نداشتمازش هیچ  لعنتی... به نظر با شرکت در مزایده ای که

 خودم بحث میکنم؟؟

تا  12. ندازینای رقص اول گیرتون بیاد بفا جمع بشید و یه نگاه به چیزی که میتونه بر" حاال اقایون، لط

 دختر خوشگل و مطیع"

مرد به  20 که حداقلخدایا!!! احساس اینو داشتم که تو سپر مارکت گوشتم! وحشت زده نگاه میکردم تا این

ا رد ی اهسته و نرم از بین میز هسمت سن اومدن و جمع شدن . کریستین هم شاملشون میشد . با قدم ها

دن رئیس شد و در بین راه هم با افرادی برای احوال پرسی می ایستاد. وقتی که پیشنهاد دهندگان جمع شمی

 تشریفات شروع کرد:

م و ما باید راز پشت هر ماسک رو حفظ و حمایت کنی ،ی بالماسکه" خانم ها و اقایون. طبق رسوم قدیم

دوست داشتنی رو داریم" یفقط اسم کوچیک رو اعالم میکنیم. نفر اول، ما جادا  

اس لب جادا هم مثل دختر بچه های مدرسه ای در حال ریز خندیدن بود. شاید من خیلی هم نامناسب نباشم.

شده باهاش پوشیده بود. دو مرد یه قدم به جلو اومدن و در  بلند ابی رنگ مجلل به همراه ماسک ست

دا خوش شانسه.اانتظار ایستادن. ج  

یکه.... ه است و یه ورزشکار قدیمی المپت" جادا ژاپنی رو روان صحبت میکنه، یه خلبان جنگی شایس

 هوووم"

 رئیس تشریفات چشمک زد و ادامه داد:

 " اقایون چه پیشنهادی میدین؟"

اشت چرت و رئیس تشریفات نگاه کرد. مشخصا رئیس تشریفات دمتحیر شده به  فس میزد.جادا نفس ن

دا خجوالنه به دو تا برنده احتمالی لبخند دندون نمایی زد . یکیشون گفت:پرت میگفت. جا  

 " هزار دالر"

هزار دالر رسید. رئیس تشریفات گفت: 5 ع قیمت پیشنهادی باال رفت و تا خیلی سری  

فروخته شد به اقایی که ماسک زده" هزار دالر دو .... 5یک،  هزار دالر 5 " 
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ا با دزدن زیر خنده ، و تشویق کردن. جا خب، البته همه اقایون ماسک زده بودن و برای همین چند نفر

 ذوق به خریدارش نگاه کرد و سریع سن رو ترک کرد. میا زمزمه کرد:

وا و جنجال ما اینجا یه دعکریستین بتونه برنده بشه.  رم که" دیدی! سرگرم کننده ست. به هر حال امیدوا

 نمیخوایم"

 وحشت زده پرسیدم:

 " جنجال؟"

 شونه اش رو باال انداخت :

 " اوه اره. اون وقتی جوون تر بود خیلی کله خراب بود"

ِ   کریستین دعوا کنه؟؟!! و دسته  سرودی به اهنگ های کالسیک ،که یبا فرهنگ فرهیخته و کریستین 

ه فرد دیگه نمیتونم تصورش رو بکنم. رئیس تشریفات دوباره با معرفی یارکستری عالقه داره!؟ جمعی 

 حواسم رو پرت کرد. یه زن جوون قرمز پوش با موهای پر کالغی.

ه گاو باز کنیم؟ اون یماریا رو معرفی میکنم. چی کار میتونیم برای ماریا ب ی خانم فوق العاده" اقایون، 

طفا ، رت ویولون سل میزنه و اون قهرمان پرش با نیزه است.... این چطوره اقایون؟ ل، در کنسحرفه ایه

دلفریب پیشنهاد میدید؟" یچه مقداری رو برای رقص با ماریا  

 ماریا به رئیس تشریفات خیره شده بود تا اینکه یه نفر داد زد:

هزار دالر!" 3"   

هزار دالر فروخته شد.  4نهاد بیشتری داد و ماریا یه مرد ماسک زده بلوند با ریش بود. یه نفر دیگه پیش  

کرد؟؟ از میا کریستین منو مثل عقاب زیر نظر گرفته بود. بزن بهادر تراولیان گری..... کی فکرشو می

 پرسیدم:

 " چند وقت پیش؟"

 میا گیج شده بهم نگاه کرد.
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 " چند وقت پیش کریستین کتک کاری میکرده؟"

ومد. و لب پاره شده خونه می ابا چشم کبود  با رو دیوونه کرده بود. هر روزسالگی. مامان با 10" اوایل 

به طرف مقابلش وارد کرده بود" رو از دو تا مدرسه اون زمان اخراج شد. صدمات خیلی بد و جدی  

 با دهن باز به میا نگاه میکردم.

 " بهت نگفته بود؟"

 آه کشید ادامه داد:

بود.  من نداشت. اون واقعا چند سال غیر قابل تحمل و نا مطلوبشهرت خوبی بین دوستای  " اون خیلی

سالش شد همه ی  کاراش متوقف شدن" 16،  15ولی وقتی که   

پازل سر جای خودش قرار گرفت.... از یه تیکه دیگه شونه اش رو باال انداخت. گندش بزنن....  

 " خب، چه قیمتی رو بر روی جیل فوق العاده می گذارید؟"

از سمت چپمون بلند شد:صدای بمی   

هزار دالر" 4"   

 ی هچجه نکردم. پس کریستین در مدرسه بجیل از خوشحالی جیغ کوتاهی کشید. دیگه به مزایده تو

و لی از نزدیک ما ر دردسر سازی بوده و کتک کاری میکرده. در عجبم که چرا. بهش خیره شدم. لی

 نگاه میکرد. 

رفی کنم"" و حاال اجازه بدید انای زیبا رو مع  

 بختانهبه وسط سن اشاره کرد. خوش میا نگاه کردم و اونم به من با سر ب بهاوه لعنتی، منو میگه! مضطر

 بهم تولی خجوالنه در مقابل همگی ایستادم. وقتی که به کریستین نگاه کردم داش ،پخش زمین نشدم

 ریشخند میزد. حرومزاده!
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" انای زیبا 6 ساز مختلف رو مینوازه، زبان ماندارین 1 رو کامل صحبت میکنه و به یوگا عالقمنده... 

 خب اقایون..."

رد و خیره به رئیس کریستین حرفش رو قطع ک ،قبل از اینکه رئیس تشریفات بتونه صحبتش رو کامل کنه

 تشریفات گفت:

هزار دالر" 10"   

نتی...پشت سرم شنیدم. اوه لع ،که از ناباوری بود ،لی لی رو بریده شده ی صدای نفس    

هزار دالر" 15"   

خیدیم. رسمت چپ سن ایستاده بود چ که در ،چی؟! همگی به سمت مرد قد بلند ، با لباس بی عیب و نقص

ی به طرف پنجاه پلک زدم. االن چی کار میکنه؟؟ ولی اون چونه اش رو خاروند و با لبخند طعنه امیز

سر  اون ناشناس مودبانه برای کریستیناون مرد رو نگاه کرد. کامال مشخص بود که اونو میشناسه. 

 تکون داد. 

 " خب اقا، ما پیشنهاد باالتری رو امشب داریم"

زش ساطع ا ،مت کریستین می چرخیدزیر ماسک دلقکیش ، در حالی که به س هیجان رئیس تشریفات از 

ت:روم گفولی سر قیمت منه! میخوام زار بزنم. کریستین شمرده و ا ،میشد.  این یه نمایشه عالیه   

هزار تا" 20"   

 رد  نگاه میکردن. م ،همهمه داخل چادر از بین رفت. همگی به من ، کریستین، و اقای رمز الود کنار سن

 ناشناس گفت:

هزار " 25"   

رگرمی رو ولی اشتیاق و س ،بیش تر از این میتونه خجالت اور باشه؟؟؟ کریستین بهش خنثی نگاه کرد

د شد. ی کریستین بود. چی کار میخواد بکنه؟؟ قلبم تو دهنم بود. حالم بمیشد درش دید. همه چشم ها رو  

هزار تا" 100"   

                                                             
 متداول ترین زبان در کشور چین 1
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 صداش واضح و شفاف در چادر پخش شد.

 " خدای من چی!!!؟؟"

شد. پر از حیرت، در چادر پخشو  هیس وار شنیدم. نفس های بریدهواضح پشت سرم  رو صدای لی لی  

 ی شهگو د و کریستین هم بهش نیشخند زد. ازال اورد و خندیمرد ناشناس دستاش رو به عنوان دفاع با

یره مونده بود ، چشمم میتونستم  ببینم که میا از ذوق باال پایین میپرید.  ذهن نا خود اگاهم به کریستین خ

 کامال شوکه شده بود. 

هزار دو ...." 100هزار یک،  100هزار دالر برای انای دوست داشتنی!  001"   

اد و ای منفی تکون د ت به اون مرد ناشناس نگاه کرد و اونم سرش رو با حالت مسخرهرئیس تشریفا

مردانه تعظیم کرد.  رئیس تشریفات پیروزمندانه اعالم کرد :جوان  

 " فروخته شد!"

بگیره و  و برای پایین اومدن از سن، کریستین جلو اومد تا دستم رحضار ی در بین تشویق کر کننده

ستم رو که پایین می اومدم بهم با یه لبخند سرخوش و سر حال نگاه میکرد. پشت د کنه. در حالی مکمک

بازوش حلقه کرد و به سمت خروجی چادر راه افتادیم. پرسیدم: روو دبوسید و دستم ر  

 " اون مرد کی بود؟"

 بهم نگاه کرد:

لین اتمام مزایده او " کسی که بعدا باهاش مالقات میکنی. االن میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم. تا

ت کردم پول پرداخ براشگردیم تا من از رقصی که میسن رقص بر هدقیقه زمان داریم. بعد ب 30 ،رقص

 لذت ببرم"

 ناراضی زمزمه کردم:

 " یه رقص فوق العاده گرون"

نتش ارزشمند خواهد بود"" مطمئنم که هر س    
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داره  . اون درد دوباره برگشت و در وجودم د . اوه، اون لبخند فوق العاده ای بهم بدجنسانه لبخند ز

 شکوفه زد. 

ده متوجه به بیرون، بر روی چمن ها رفتیم. فک کردم که به سمت اشیانه قایق ها میریم ولی نا امید کنن

 20قل رفتیم. حدا ،ری بودنیشدم که به سمت سن رقص ، جایی که گروه بزرگ موسیقی در حال جایگ

ا ولی ب .میزدن و دزدانه سیگار میکشیدن پرسه اونجا از مهمان ها هم یموزیسین اونجا بودن و تعداد

 توجه به اینکه بیشتر فعالیت داخل چادر انجام میشد ما خیلی نظر کسی رو جلب نکردیم.

یمن و وارد یه نشکریستین منو به سمت در پشتی خونه هدایت کرد و در طرح فرانسوی رو باز کرد 

ه نرده ک ،. از قسمت خالی نشیمن به سمت پله های زیبا، شدیمیده بودمشند قبال که من بزرگ و راحت،

نو به دور بازوش رو گرفت و م ی ت به سمت باال رفتیم. دست حلقه شدههای چوبی پولیش شده ای داش

یم و به داخل اتاق خواب راهنمای ه سوم. یه در سفید رنگ رو بازا به طبقطبقه دوم برد و بعد از اونج

گفت:کرد. اروم   

 " اینجا اتاق من بوده"

لمان کمی اتاق بزرگ ولی دلگیر و بی روحی بود. مبکنار در ایستاد و در رو پشت سر خودش قفل کرد. 

لی ندص در اتاق قرار داشت . دیوار ها مثل مبلمان سفید بودن . یه تخت دو نفره بزرگ، یه میز تحریر و

جمالی با یه نگاه ا، بوکس  ال های های مختلف کیکره ای از مد، قفسه های پر شده توسط کتاب و زنجی

در اتاق دیده میشدن. دیوار ها توسط پوستر های فیلم : ماتریکس، باشگاه مبارزه1 ، ترومن و دو تا 

هیچ که   –ی پوشیده شده بود . یکیشون اسمش جوسبی دناتال ،کیک بوکس کارها و اندام   لپوستر از هیک

  بود. –دم نشنیده بو در موردش چیزیوقت 

شد و باالی که بهش با سوزن میخی چیزی وصل میبودش  یه تخته سفید  ،ولی چیزی که چشمم رو گرفت

یط ها و ته مونده بلار عکس، پرچم های سه گوشه مارینرمیز تحریرش نصب شده بود و توسط ده ها هز

ق العاده ه به سمت مرد فوجوونه... چشمام دوبار های مختلف پوشیده شده بود. این گوشه ای از کریستین  

مزمه کرد:برگشت. بهم شرورانه، سکسی و متفکر نگاه میکرد. ز ،و زیبایی که االن وسط اتاق ایستاده  

 " من تا حاال دختری رو به این اتاق نیاورده بودم. "

                                                             
1 Fight club 
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 زمزمه کردم:

 " هیچ وقت؟"

ر اشتیاقی رو که درد و سرش رو منفی تکون داد. متشنج شده اب دهنم رو قورت دادم. و اون احساس د

الیچه به غرش در اومد. دیدن اون بر روی ق ،ناشیانه و پر از نیاز ،اذیتم میکردشته این چند ساعت گذ

فراتر از اروتیک بود. من میخوامش . االن! هر  سلطنتی ابی رنگ و با اون ماسکی که زده بود....

باساش از کردن به سمتش و پاره کردن لجوری که بتونم داشته باشمش. باید با میل شدیدم برای پرو

 مقاومت کنم. 

 چرخ زنان و نرم به سمتم حرکت کرد:

 یکنم ، خیلی هم به زمان زیادی احتیاجمن احساس م " خیلی وقت نداریم اناستازیا و جوری که االن

 نداریم. بچرخ، بزار لباست رو در بیارم"

 . خم شد و نرم تو گوشم زمزمهرو قفل کرده دا رو شکر کردم که درچرخیدم و به درخیره شدم ، و خ

 کرد:

 " ماسکت روی صورتت بمونه"

فت و در پاسخش منقبض شد ناله کردم. حتی بهم هنوز دست نزده! باالی لباسم رو گر وقتی که بدنم

م رو باز کرد قفل زیپ ،در بدنم رعشه انداخت. با یه حرکت نرم ،انگشتاش به پوستم کشیده شدن و لمسش

. کتش رو لی انداختبعد چرخید و ماهرانه اونو بر روی پشتی صند .کرد تا از لباس بیرون بیامو کمکم 

روی لباس من قرارش داد. مکث کرد، چند لحظه ای با اشتیاق بهم خیره شد . کاستوم  در اورد ، و

 فانتزی و شورت ست شده باهاش تنم بود. زیر نگاه پر احساسش سرخوش شدم. 

م اروم قدم بر میداشت گفت:در حالی که به سمت  

"..." میدونی اناستازیا  

یراهنش الی پبعد سه دکمه با همین به دو طرف گردنش اویزوون شد،کروات پاپیونیش رو باز کرد برای 

و ادامه داد: رو باز کرد  
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هنم " خیلی عصبانی شدم که تو ملک مزایده شده ی منو خریدی. تموم ایده های برخورد های مختلف از ذ

ودت منو حذف شده . ولی بعد تو خشت. باید به خودم یاد اوری میکردم که تنبیه کردن از لیست گذ

 داوطلب شدی"

 از پشت ماسکش بهم خیره شد. زمزمه کرد:

 " چرا این کار رو کردی؟"

 شونه ام رو باال انداختم. اروم و بی اراده زمزمه کردم:

.هدف با ارزش "" داوطلب شدم؟ نمیدونم. کالفگی...الکل زیاد....  

. درد و شایدم برای جلب توجه تو...؟ به عالوه که من بهش احتیا ج دارم . من االن بیشتر بهش نیاز دارم

نم با هیوالی درو ی میلم بدتر شده و میدونم که اون میتونه ارومش کنه.  این غلیان و بزاق ترشح شده

. من شدن و به ارومی لب باالش رو لیس زدهیوالی درون اون اروم میشه.  لباش به یه خط صاف تبدیل 

 اون زبون رو روی خودم میخوام. 

 " من با خودم عهد بسته بودم که دیگه تو رو نزنم، حتی اگه التماسم کنی"

 ملتمسانه گفتم:

 " خواهش میکنم"

که  " ولی بعد متوجه شدم که احتماال تو لحظات خیلی نا اروم و عذاب اوری داشتی و این چیزی نیست

 بهش عادت داشته باشی"

یگه! بخاطر اینکه اون دقیقا درست م، ولی برام مهم نبود  بهم نیشخند زد . متکبر حرومزاده...اگاهانه 

 نفس گرفتم:

 " اره"

یه قولی بدی" قبلشتثبیتش کنیم. اگر این کار رو انجام بدم تو باید به من  ." پس، موردی هست که باید...  

 " هر چیزی"
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نم . باشه؟"ت اگر که بهش نیاز داشتی استفاده میکنی و من دیگه فقط باهات عشق بازی میک" از کلمه نجا  

 " باشه"

ه سمت نفس نفس میزدم. من دستشو روی بدنم میخوام. اب دهنش رو قورت داد و بعد دستم رو گرفت و ب

 خودشت و کنار یتم کرد. رو تختی رو کنار زد ، روی تخت نشست و یه بالش رو برداشتخت هدا

دش قرارش داد . به من که کنارش ایستاده بودم نگاه کرد و یکدفعه با دستش محکم منو به طرف خو

وی ینه ام رقفسه س ، . کمی جابجا شد تا اینکه باال تنه ام روی تختاغوشش افتادم  ، برای همین توکشید

تش رو و انگشکنار داد خم شد و موهام رو بروی شونه ام  قرار گرفت. در کنار بالشتو صورتم بالشت 

 در بین پرهای ماسکم چرخوند. زمزمه کرد:

 " دستات رو پشتت بزار"

 اوه! کرواتش رو گرفت و سریعا مچ دستام رو پشت سرم بر روی کمرم بست.

 " واقعا اینو میخوای اناستازیا؟"

حتیاج م. بهش اچشمام رو بستم . از وقتی که مالقاتش کردم این اولین باری هست که واقعا اینو میخوا

 داشتم. زمزمه کردم:

 " اره"

 در حالی که باسنم رو با کف دستش نوازش میکرد نرم گفت:

 " چرا؟"

کنم . بعد از نتم برخورد کرد ناله کردم . نمیدونم چرا....تو به من گفتی بیش از حد فک تا دستش به پوس

اه من ، نقشه ر شخصی ده اطالعاتدعوا سر پول، لیال، خانم رابینسون، پرون ....یه روزی مثل امروز

میخوامش.  فقط من روی بدنت، مهمونیه اسراف امیز، ماسک ، الکل، توپ های نقره ای، مزایده.....  

 " به دلیل نیاز دارم؟"

 گفت:

 " نه عزیزم نیاز نداری. من فقط سعی میکنم که تو رو درک کنم"
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ه اش نگه داشت . وقتی که کف دست دیگو منو سر جام محکم و ثابت  ه شددستش به دور کمرم پیچید

باط دردش مسقیما با درد و میل درون شکمم ارت ،ضربه ی محکمی رو دقیقا به باالی جفت رون هام  زد

 بر قرار کرد. 

 اوه مرد... ناله بلندی کردم. دوباره، دقیقا همون جای قبلی زدم . دوباره ناله کردم. زمزمه کرد:

تا میریم" 12. تا ...2"   

ای بلندش الزمه!  با انگشتبل متفاوته... خیلی شهوانی تره، خیلی....خدای من! این نسبت به سری ق اوه

اب با میل و انتخ ،در معرض تماس اون ،نوازشم کرد و منم نا توان ، بسته و میخکوب شده به تشک

کرد.  ف و بعد طرف دیگه و بعد مکثاروم به یه طر ی بهصی خودم بودم . دوباره زدم، یه ضرشخ

ستش نوازش اروم شورتم رو پایین کشید و بیرون اوردش و قبل از اینکه دوباره بزنتم باسنم رو با کف د

ه م رو بدوخت رسانی میکرد.  نمیدونم. خهر ضربه سوزش اورش نیازم رو کم و یا....حتی سوکرد. 

و مزه اش رو ریتم ضربه های که بهم زده میشد تسلیم کردم و هر کدومشون رو دریافت میکردم 

 میچشیدم. زمزمه کرد:

 " دوازده"

سم به سمت بین پام و سک رو نوازش کرد و انگشتاش روبود. دوباره پشتم شده صداش اروم و خشن 

 فرستاد و اروم دو انگشتش رو واردم کرد  و دایره وار چرخوند، چرخوند، چرخوند  و شکنجه ام داد. 

دم. خیلی به دور انگتشتاش از هم پاشی ، ارضا شدم  و شدم ، ودکردم و وقتی که بدنم جواب داناله بلندی 

 ارضای شدیدی بود ، غیر منتظره و سریع. 

 با لذت و قدر دانی زمزمه کرد:

 " درسته عزیزم"

از کشیده مچ دستام رو ازاد کرد . انگشتاش رو داخلم نگه داشت . وقتی که نفس نفس میزدم و بی رمق در

 بودم گفت:

اهات تموم نشده اناستازیا"" کارم هنوز ب  
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کرد.  بدون بیرون کشیدن انگشتاش جابجا شد . زانو هام رو روی زمین قرار داد و زیپ شلوارش رو باز

انندی گفت:انگشتاش رو بیرون کشید و صدای اشنای باز شدن بسته کاندوم رو شنیدم. با صدای خر خر م  

 " پاهاتو از هم فاصله بده"

ازش کرد و اروم خودشو داخلم فرستاد. زمزمه کرد:اطاعت کردم. باسنم رونو  

 "قراره سریع باشه عزیزم"

ردم:بعد با یه ضربه محکم دوباره واردم شد. بلند ناله ک و خودشو بیرون کشید لگنم رو گرفت ،  

 " آآآی"

ا هر ولی حس پر شدگیش مست کننده بود . مستقیما به درد شکمم ضربه میزد . دوباره و دوباره.... ب

تیاج داشتم. نابودش میکرد . احساسش فوق العاده بود و دقیقا چیزی بود که بهش اح ،شیرینش ربه تیز  ض

 به طرف ضربه هاش سوق میدادم  و ضربه رو محکم تر میکردم. با صدای خر خر ،خودم رو به عقب

 مانندی گفت:

 " انا، نه"

دادم و با رو با هر حرکتش تکون می سعی کرد که منو ثابت نگه داره ولی من خیلی میخواستمش و کمرم

در حالی که ارضا میشد با صدای هیس مانندی گفت:هر ضربه اش هماهنگ میشدم.   

 " انا، لعنتی"

سابی ح و شکنجه اش دوباره منو به لبه رسوند و به ارگاسم شفا بخش شدیدی که ادامه داشت و داشت و

د و بعد کریستین خم شد و شونه ام رو بوسی  رسیدم. ،ز کشیده رهام کردچلوندم و بعد بی نفس و درا

یده و خودشو بیرون کشید . بازو هاشو به دورم اورد. سرش رو وسط پشتم گذاشت و همونطور دراز کش

د. درد زانو زده کنار تخت موندیم. برای چقدر؟  ثانیه ها؟ حتی دقایقی، تا موقعی که نفس هامون اروم ش

ت رضای هبود و تمام چیزی که احساس میکردم ارامش و راحتیشکنجه وار داخل شکمم از بین رفته 

 بخش بود.  کریستین تکون خورد . پشتم رو بوسید . زمزمه کرد:

 " فک کنم بهم یه رقص مدیونی"
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 جواب دادم:

 " هووووم"

غرق لذت  عدم وجود درد داخل شکمم و در معرض گرمای و روشنایی پس از خورشید بودم1 . روی 

ست و منو به سمت خودش تو بغلش کشید و از تخت جدام کرد:پاشنه پاهاش نش  

 " زمان نداریم . یاال"

وی موهام رو بوسید و مجبورم کرد که بیاستم. غر غر کردم ولی روی تخت نشستم و شورتم رو از ر

ه شدم که در زمین برداشتم و پوشیدم. تنبل و بی حال به سمت صندلی رفتم و لباسم رو برداشتم. متوج

خت مالقات غیر مشروعمون کفشام رو در نیاورده بودم. کریستین کرواتش رو بست و کنار تطول 

 ایستاد. 

ریستین به کردم. کیر رو نگاه تخته سفید باالی میز تحره لباسم رو میپوشیدم عکس های روی در حالی ک

نهایی ی ، خودش به تباز هم فوق العاده بود. با ایلیوت و میا در تپه های اسک ،عبوس عنوان یه نوجوون  

در پاریس ، با پس زمینه ی جذاب طاق پیروزی 2 ، در لندن ، نیویورک ، در پارک ملی گرند کنیون3، 

 تاالر اپرای سیدنی، حتی دیوار بزرگ چین!  ارباب گری در جوونی حسابی سفر کرده. 

ته مونده از بلیط های مختلف که مربوط به کنسرت های متعددی بودن : یو تو4 ، متالیکا ، گروه راک 

رو، کنسرت شرل کرو 5 ، نمایش ارکستری رمئو و ژولیت پ رکوفیاف6 در نیویورک.... چه میکس  و 

اشت. قرار د ،از یه زن جوون عکس  به اندازه عکس پاسپورت،گلچین شده جالبی! و در گوشه تخته یه 

کیه.  خدا  نمیتونم بفهمم که اون ، ی اومد ولی از موقعی که من هستمعکس سیاه سفید بود. به نظر اشنا م

 رو شکر که خانم رابینسون نیست.  پرسیدم:

 " این کیه؟"

 زمزمه کرد:

                                                             
 به معنی غرق لدت بودن هست 1
  در وسط میدان شارل دوگل، در انتهای غربی خیابان شانزالیزه 2
 یه پارک ملی در ایالت اریزونا در امریکا 3
4 U2  
 خواننده زن اهنگ ساز و بازیگر 5
 رهبر ارکست پیانیست اهنگساز شوروی سابق 6
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 " فرد مهمی نیست"

 کتش رو پوشید و کرواتش رو درست کرد :

 " زیپ لباست رو ببندم؟"

سش روی تخته ات هست؟"" لطفا.  پس چرا عک  

"" یه اشتباه و سهل انگاری بوده. پاپیونم درسته؟  

ت و نیشم باز شد و پاپونش رو صاف کردم:فچونه اش رو مثل پسر بچه ها باال گر  

 " حاال عالیه"

 زمزمه کرد:

 " مثل تو"

 گرفتم و با حرارت بوسیدم:

 " حالت بهتره؟"

 " خیلی زیاد. ممنونم اقای گری"

 " لذتش تماما برای من بود خانم استیل"

 

 

یدیم. منو تین لبخند دندون نمایی بهم زد . دقیقا به موقع رسمهمان ها در سن رقص جمع شده بودن . کریس

 به سمت زمین شطرنجی سن هدایت کرد.

 " و حاال خانم ها و اقایون. زمان رقص اول رسیده. اقا و دکتر گری، اماده هستید؟"

 کریک سرش رو تاییدانه تکون داد و بازوش رو به دور گریس انداخت.

ده رقص اول اماده هستید؟"" اقایون و خانم ها برای مزای  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

250 | P a g e  
 

سرمون رو تکون دادیم . میا با یه فردی که نمیشناختم بود. در عجبم که شوان چی شد. یگهم  

م"" پس شروع میکنیم. برو سَ   

در میون کف زدن حضار قدم زنان بر روی سن اومد و به سمت گروه پشت سرش  مرد جوونیک 

ین بهم لبخند در فضا پخش شد. کریست« نفوذ کردی به زیر پوستم» برگشت و بشکن زد.  اهنگ اشنای 

کردنش  . همراهیزد و منو به اغوشش کشید و شروع به حرکت کرد. اوه، اون خیلی خوب میرقصه 

ریستین مثل احمقا نگاه میکردیم . ک ،دیگه با نیش باز، به همسن میچرخوند که منو به دور راحته. وقتی

 زمزمه کرد:

"" این اهنگ رو دوست دارم  

 بهم خیره شده بود:

 " به نظر خیلی مناسب و بجاست"

 دیگه لبخند نمیزد ولی جدی هم نبود. جواب دادم:

 " تو هم به زیر پوست من نفوذ کردی. یا اینکه تو اتاق خواب نفوذ کرده بودی"

ت:داد ولی نتونست سرخوشیش رو پنهون کنه. دستم انداخت و سرزنش وار گفلباشو به هم فشار   

استیل، فکرشو نمیکردم که اینقدر خام و بی ادب باشی"" خانم   

عالیه  " اقای گری، خودمم فکرشو نمیکردم. فک کنم همش به خاطر تجربیات اخیرم باشه. تحصیالت

 بودن"

 " برای هر دومون"

ن....اون و گروه موسیقی باشیم. غرق صحبت و خلوت خودمو ،فقط میتونست که من دوباره جدی شد.  

.ه رو معرفی کردها تشکر امیز تعظیم کردن و سم گرو م شد کف زدیم. سم و نوازندهتا اهنگ تمو  

 " میتونم مزاحم بشم؟"
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مشتاق  ردی رو که در مزایده رقص برای من پیشنهاد داده بود رو شناختم. کریستین بی میل ولی بازمم

 رهام کرد. 

ستازیا"" مهمون من باشید. اناستازیا ، ایشون جان ف لن هست. جان، انا  

 لعنتی! کریستین بهم ریشخند زد و به کنار سن رفت. دکتر فلن نرم پرسید:

 " حالت چطوره اناستازیا؟"

 و متوجه شدم که اون یه مرد انگلیسی تباره. با لکنت گفتم:

 " سالم"

ون چیزی گروه موسیقی اهنگ دیگه ای رو شروع کردن و دکتر فلن منو بین بازو هاش کشید . خیلی از ا

ک کریستین زده تصور میکردم جوون تر بود اگرچه که نمیتونستم صورتشو ببینم. یه ماسک شبیه ماسکه 

کریستین و مثل کریستین هم نرم نمیرقصید.  د . قد بلند بود ولی نه به بلندیبو  

ه ها چیزیه کچی بهش بگم؟؟ چرا کریستین اینقدر داغونه؟ چرا تو مزایده برای من پول پیشنهاد داد؟ این تن

 میخوام ازش بپرسم ولی یکجورایی بی ادبانه ست. گفت:

 " خوشحالم که باالخره مالقاتت کردم اناستازیا. از مهمونی لذت میبری؟"

 زمزمه کردم:

 " لذت می بردم"

 " اوه، امیدوارم من مسئول این تغییر نظرت نباشم"

 بهم یه لبخند گرم و کوتاه زد و باعث شد کمی راحت تر بشم.

ن ، شما یه روانپزشکی.شما بگید"" دکتر فل  

 لبخند دندون نمایی زد :

 " مشکل همینه مگه نه؟ روانپزشک راز نگه دار؟"

 ریز خندیدم:
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ورد " نگرانم که افشاسازی کنم برای همین کمی هشیار و وحشت زده ام  و حقیقتش فقط میخوام در م

 کریستین ازتون سوال بپرسم."

 لبخند زد. توطئه امیز زمزمه کرد:

ین " اوال که اینجا یه مهمونیه و من االن در حال وظیفه نیستم. و دوما واقعا نمیتونم در مورد کریست

 صحبت کنم . در ضمن..."

 حرص دار ادامه داد:

 " تا خود کریسمس وقت الزم داریم1"

 شوکه شده نفسم بریده بریده شد.

 " این یه جک بین دکتر هاست اناستازیا"

کنه احساس بی میلی کردم. اون از خرج و هزینه ای که کریستین می بعد کمی خجالت زده قرمز شدم و

 جوک میسازه. سرزنشش کردم:

"مت هستینید کردید....اینکه یه شارالتان گرون قی" شما دقیقا همون حرفی رو که به کریستین زدم تای  

 خنده خر خر مانندی کرد:

 " خوب میتونی خبر دار بشی"

 " شما انگلیسی هستین؟"

 " بله. اهل لندنم"

 " چطور شد اینجا اومدین؟"

"ایند" بر اثر پیشامد های خوش  

 " خیلی چیزی رو لو نمیدین مگه نه؟"

                                                             
این یه اصطالحه وقتی در مورد کمبود یه چیزی بخوان بگن میگن تا خود کریسمس این کار رو میخوام بکنم حاال اینجا هم منظورش در مورد  1

 کریستین هست یعنی این که صحبت در مورد اون تا خود کریسمس وقت الزم داره از بس مشکل داره 
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. من واقعا خیلی ادم حوصله سر بری هستم"برای لو دادن نیست" خیلی چیز خاصی   

"  " این خیلی عدم رضایت از خود 

هستش"" این یه ویژگی انگلیس هاست. بخشی از شخصیت قومی   

 " اوه"

 " و منم میتونم در مقابل بگم که تو هم همینطور هستی اناستازیا"

 " اینکه منم ادم حوصله سر بری هستم دکتر فلن؟"

 غرید:

 " نه اناستازیا، اینکه چیزی رو لو نمیدی"

 لبخند زدم:

 " چیز خاصی برای لو دادن نیست" 

 غیر منتظره اخم کرد :

 " در موردش صادقانه شک دارم"

 قرمز شدم. اهنگ تموم شد و کریستین دوباره کنارمون پیداش شد. دکتر فلن منو رها کرد :

 " از اشناییت بسیار خوشحال شدم اناستازیا"

تین به دوباره بهم یه لبخند گرم زد و احساس کردم که انگار یه تست مخفیانه ای رو پاس کردم. کریس

 سمتش سرش رو تکون داد:

 " جان"

سرش رو تکون داد: مدر جوابش اون  

 " کریستین"
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رای اهنگ هاش کشید و بناپدید شد. کریستین منو بین بازوبعد روی پاشنه پاش چرخید و بین جمعیت 

 بعدی اماده شد. زمزمه کردم:

بود و به طرز فاجعه باری بی مالحظه" تر " خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو میکردم جوون  

 کریستین سرش رو به یه سمت کج کرد:

 " بی مالحظه؟"

 اذیتش کردم:

 " اوه اره. همه چی رو بهم گفت"

 کریستین منقبض شد و اروم گفت:

 " خب در این صورت میرم کیفتو بیارم . مطمئنم که دیگه نمیخوای منو ببینی"

 ایستادم:

 " اون به من هیچی نگفت!"

نو بین ک زد. دوباره موحشت و ترس بود . کریستین قبل از اینکه ارامش بهش برگرده پل زصدام پر ا

 بازو هاش کشید :

 " پس بیا از رقصمون لذت ببریم"

صال و اطمینان داد و چرخوندم. چرا فک میکنه که من میخوام ترکش کنم؟ ا بهم با خوشحالی نگاه کرد

 معنی نمیده.

 با دو تا اهنگ دیگه رقصیدیم و بعد فهمیدم که به سرویس بهداشتی نیاز دارم. 

شه"" زیاد طول نمیک  

ذاشتم و جا گ ،ویس بهداشتی میرفتم یادم اومد که کیف دستیم رو روی میز شامدر حالی که به سمت سر

ر شور وقتی که وارد شدم با اینکه محوطه خالی شده بود ولی هنوزم پبرای همین به سمت چادر برگشتم. 
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یفم رو !! کخصی میرفتنه واقعا باید به یه اتاق شو سرزنده بود. البته چند زوج در گوشه ای بودن ک

 برداشتم. 

 " اناستازیا؟"

ش دیدم. ماسک ه مشکی،تنگ مخملیصدای نرمی از جا پروندم . چرخیدم و یه زنی رو در لباس بلند و 

الیی با تزئینات طو خاص بود. تموم صورتش تا بینی و حتی موهاش رو پوشونده بود. خیره کننده 

 ماهرانه ای مزین شده بود. نرم گفت:

نستم ببینمت . تموم شب منتظر بودم تا بتونم باهات صحبت کنم"وشحالم که تو" خ  

 " متاسفم من نمیدونم شما کی هستین "

صورتش رو برداشت و موهاش ازاد شدن. لعنتی! خانم رابینسونه!  ش رو از رویماسک  

 " متاسفم که وحشت زده ات کردم."

تماعی لعنتی از من چی میخواد؟؟ نمیدونم برخورد اج با دهن باز بهش خیره بودم. گندش بزنن.... این زن

وجود هیچ  مناسب با یه فرد متجاوز کودک چیه؟ بهم شیرین لبخند زد و اشاره کرد بشینم. و به خاطر عدم

دم که واست کرد انجام دادم و شاکر شگونه منبع اطالعاتی همون کاری رو که با ادب گیج کننده اش در خ

هست. روی صورتم  هنوز ماسکم  

فته"کریستین بهم گ " صحبتم رو کوتاه میکنم اناستازیا. میدونم چه فکری در مورد من میکنی....  

ودم نه و دیگه الزم نیست خوولی راضی شدم که مید .م و هیچی بروز ندادمبهش بی تفاوت خیره موند

ه من میخواد بکه چی  ،بهش بگم و سریع میره سر اصل مطلب. بخشی از وجودم فراتر از کنجکاو بود

 بگه. مکث کرد و از روی شونه اش به طرفی نگاه کرد :

 " تیلور داره نگاهمون میکنه"

به اطراف نگاه کردم تا ببینمش و در ، در ورودی چادر دیدمش. سوایر هم همراهش بود. اونا به هر 

 جایی به غیر از ما نگاه میکردن . سریع گفت:
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یچ وقت اونو امال برات واضح باشه که کریستین عاشق تو شده. من ه" ببین، وقت زیاد نداریم. این باید ک

 این شکلی ندیدم، به هیج عنوان"

ده؟ چرا اینو به من میگه؟ که به من اطمینان بروی اخرین کلمه اش تاکید کرد. چی؟؟ عاشق منه؟؟ نه. 

 متوجه نمیشم.

م. ینکه من خودم بهش اینو گفت" بهت نمیگه چون احتمال زیاد خودش هنوز متوجه اش نشده با وجود ا

احت هماهنگ و ر ،تی که ممکنه داشته باشهاون خیلی با احساسات و عواطف مثب ولی اون کریستینه.

هم   خودتنیست. اون به طرز فوق العاده زیادی در احساسات منفی ساکن شده. هر چی باشه تو احتماال

ی. اون فک نمیکنه که فرد با ارزشیه"به این نتیجه رسید  

چقدر   گیج ام... کریستین عاشق منه؟ اون اینو نگفته. و این زن بهش گفته که اون چه احساسی داره؟

رجیا عجیب. صدها تصویر از ذهنم رقص کنان رد میشدن: آی پد، گالیدر سواری، پرواز کردنش به جو

عشقه؟؟ هزار دالر برای رقص با من . این 100برای دیدن من، تموم واکنش هاش، انحصار گریش،   

ریستین اینو کامال ناخوشاینده. ترجیح میدم که خود ک برام تایید کنه و شنیدنش از طرف این زن ، که اینو

 بهم بگه. قلبم مچاله شد . اون احساس بی ارزشی میکنه؟ چرا؟؟

 " من هیچ وقت اونو اینقدر خوشحال ندیدم و کامال واضحه تو هم احساساتی بهش داری"

باش گذشت:لبخند کوتاهی از ل  

ینه که بهت بگم ا م" این عالیه، و من برای جفتتون ارزوی بهترین ها رو دارم . ولی چیزی که میخواست

ت جالب اگر دوباره بهش صدمه بزنی ، من میام  و پیدات میکنم خانوم و وقتی که پیدات کنم خیلی برا

 نخواهد بود"

رسن. زیر ماسکم ببه  و سعی داشتن که  دنبیه یخیش به جمجمه ام نفوذ میکربهم خیره شد، چشمای ا

شد.  دی از دهنم خارجتهدیدش متحیر کنندهست.  کامال غیر منتظره یه خنده ی ریز حیرت زده و غیر عم

وپید:هایی که میتونست بهم بگه این یکی غیر منتظره ترینش بود. با بی میلی بهم تاز تموم چیز  

ونو شنبه هفته پیش ندیدی"" فک میکنی این خنده داره اناستازیا؟ تو ا  
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کردم .  مورد مطبوعی نبود و من هفته پیش ترکش ،ناراحت تیره شد. فکر کریستین  چهره ام وا رفت و 

ین تموم این . فکرش بهم احساس تهوع داد. چرا من اینجا نشستم و از برفته باشه نباید احتماال پیش این ز

نگاه کردم: و خشک بلند شدم و بهش سخت ؟ اروم؟ادما به چرت و پرت های این زن گوش میدم  

م من ترکش کنم خانم لینکلن. منو کریستین به تو هیچ احتیاجی نداریم. و اگر ه " من به گستاخی تو خندیدم

دارویی  شک نکن! و شاید منم بهت همون سبک تجویزود، و تو بیای و دنبالم بگردی ، منتظرت خواهم ب

ود  ش تجاوز کردی و احتماال بیشتر از اون چیزی که اون زمان نابهساله کردی و ب 15که تو به یه پسر 

دم."، برات ترتیب بکردی بوده، نابودترش  

 دهنش باز مونده بود. 

بهتری دارم که انجام بدم تا اینکه وقتم رو با تو تلف کنم" " حاال هم منو ببخشید . من کار  

 ،چادر سمت خروجی ،با قدم های بلندمیکشید.  . ادرنالین و خشم درون بدنم تیرروی پاشنه پا چرخیدم 

ن کالفه و قدم برداشتم. چهره کریستی ،همون زمان کریستین هم رسید در جایی که تیلور ایستاده بود و

 نگران بود . زمزمه کرد:

 " اینجایی؟"

که دادم  رصتشتم و هیچی نگفتم و بهش فبا گام های بلند از کنارش گذبعد وقتی که النا رو دید اخم کرد. 

انتخاب درست رو کرد. صدام زد: انتخاب کنه ، منو یا اونو.  

 " انا"

وقتی بهم رسید باهاش روبرو شدم. .ایستادم  

 " چی شده؟"

 بهم خیره شد . نگرانی چهره اش رو مچاله کرده بود. با ترشرویی هیس وار گفتم:

 " چرا از اون سابقت1 نمیپرسی؟"

ت:لباش جمع شدن و چشماش یخ زدن. گف  

                                                             
 منظورش رابینسونه. چون تو اصلش فقط از کلمه سابق که که منظورش ارتباط قبلیش هست استفاده کرده فقط سابق نوشتم 1
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 "دارم از تو میپرسم"

 صداش نرم بود ولی در زیر لحن صداش چیزی فراتر از زهر چشم گرفتن وجود داشت. 

 بهم دیگه خیره موندیم...

 باشه. میتونم ببینم اگر بهش نگم این اخرش به یه دعوا ختم میشه. بهش توپیدم:

".... احتماال با یه شالقم میاد" اون منو تهدید کرد که اگر من دوباره به تو صدمه بزنم میاد سراغم  

و دهنش با حس شوخ طبعی نرم شد. گفت: راحتی خیال از چهره اش رد  

 " قطعا طعنه این حرف خیلی برات جالب نبوده؟"

ه سعی میکرد که سرخوشیش رو پنهون کنه.و میتونم بگم ک  

 " این اصال خنده دار نیست کریستین!"

 دوباره چهره اش جدی شد:

هاش صحبت میکنم"" نه نیست. با  

 ولی هنوزم سرخوشی وجود داشت و سرکوبش میکرد.

 " تو همچین کاری نمیکنی"

 دست به سینه شدم و دوباره عصبانیتم برگشت. پلک زد و از غضبم سورپرایز شد. 

م. " ببین من میدونم که تو از نظر مسائل مالی دست پاهات باهاش بسته است ، بی منظور بود حرف

 ولی..."

؟ازش جدا شه؟ دیگه نبینش؟ میتونم این کار رو بکنمدم. چی میخوام بگم که انجام بده؟ مکث کر  

 " من به دستشویی نیاز دارم"

رد. بهش نگاه کردم و دهنم به یه خط  صاف عبوس تبدیل شد. آه کشید و سرش رو به یه سمت کج ک

خودش؟ خاطرب بیشتر از این میتونست که جذاب باشه؟ این به خاطر ماسکشه یا واقعا  
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 " خواهش میکنم عصبانی نباش. نمیدونستم که اون اینجاست. اون بهم گفت که امشب نمیاد"

ول لب . دستشو بلند کرد و شصتش رو در طیه بچه حرف میزنه صلح جویانه بودصداش انگار که با 

 اویزون و جمع شده پایینم کشید:

کنم. اون واقعا یه خبر قدیمیه"" نزار النا شبمون رو خراب کنه اناستازیا ، خواهش می  

بی  کلمه قدیمی موثر بود . وقتی که چونه ام رو باال داد و اروم لباش رو مقابل لبام نگه داشت احساس

دم. صاف شد و ارنجم رو گرفت:موافقت امیز آه کشیدم و بهش پلک زرحمی کردم.   

 " همراهت تا سرویس بهداشتی میام تا دیگه کسی مزاحمت نشه"

ود که به سرسرا به سمت سرویس بهداشتی لوکس موقتی که گذاشته بودن رفتیم. میا گفته ب در طول

ستین صورت تصادفی از این نوع اورده شده ولی فکرشو نمیکردم که اینقدر مدل لوکسی باشه. کری

 زمزمه کرد:

 " همینجا منتظرت میمونم"

ون شبم رو فته بودم که نزارم خانم رابینسلق و حالم متعادل شده بود. تصمیم گرخ  وقتی که بیرون اومدم 

ال صحبت خراب بکنه بخاطر اینکه احتماال این همون چیزیه که میخواسته. کریستین در فاصله ای در ح

تاده عدادی افراد که در اونجا در حال صحبت و خندیدن بودن ایسش بود و خارج از گوش رس تبا تلفن

بشنوم. زیاد صحبت نمیکرد. بود. تا نزدیک تر رسیدم تونستم صداش رو   

ن رابطه " چرا فکرتو تغییر دادی؟ فک کردم که ما توافق کردیم. خب، دست از سرش بردار....این اولی

معمولی هست که من دارم و نمیخوام که تو این رابطه رو به خاطر یه سری نگرانی های غلطی که 

م"داری به خطر بندازی. دست . از . سرش . بردار النا. جدی ا  

 مکث کرد و گوش داد:

 " نه . البته که نه"

 تا اینو گفت اخم کرد. سرش رو باال اورد و منو دید.

 " باید برم. شب بخیر"
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 تلفن رو قطع کرد. سرم رو به یه طرف کج کردم و ابروم رو باال انداختم. چرا بهش زنگ زده؟؟ 

 " خبر قدیمی حالش چطور بود؟"

 کنایه امیز جواب داد:

؟ یا اینکه دوست داری بریم خونه؟"معصبانی. می خوای بریم بازم برقصی" عبوس و   

 به ساعتش نگاه کرد وادامه داد:

 " تا پنج دقیقه دیگه اتیش بازی شروع میشه"

 " اتیش بازی رو دوست دارم"

 " پس میمونیم تا ببینی"

: . گفتدستشو دورم انداخت و نزدیک کشوندم  

، خواهش میکنم" " نزار اون زن بینمون قرار بگیره  

 زمزمه کردم:

 " اون به تو اهمیت میده"

 " اره و منم به اون....به عنوان یه دوست"

 " فک میکنم که برای اون بیشتر از یه دوستیه"

 پیشونیش چین خورد:

ند که " اناستازیا ، النا و من.....پیچیده ست. ما گذشته مشترک داریم و ولی دیگه اون مال تاریخه. هر چ

و بارها اینو بهت گفتم. اون دوست خوبیه. همش همینه. خواهش میکنم فراموشش کن"بارها   

نم من فقط سعی میکباعث شد که رها کنم.  ،روی موهام رو بوسید و عالقه ام به عدم خراب کردن امشب

 که بفهمم.

به سمت سن رقص رفتیم. گروه موسیقی هنوز در حال نواختن بودن.  ،دست تو دست  
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"" اناستازیا  

 چرخیدم و کریک رو دیدم که پشت سرمون ایستاده بود. 

 " تو فکر این بودم که بهم افتخار یه دور رقص رو بدی"

و اجازه  دستشو به سمتم دراز کرد. کریستین لبخند زد و شونه اش رو باال انداخت و دستم رو رها کرد.

ا من بیا ب» به زدن اهنگ  دادم که کریک منو به سمت سن رقص هدایت کنه. سم و رئیس گروه شروع

کردن و کریک دستشو دور کمرم انداخت و در بین جمعیت چرخوندم. « پرواز کن  

 " میخواستم بابت کمک سخاوتمندانه ای که به خیریه مون کردی ازت تشکر کنم اناستازیا"

. ماز لحن صداش شک کردم که غیر مستقیم میپرسه که اصال من توانایی پرداخت این پول رو دار  

 " اقای گری..."

 " منو کریک صدا کن ، خواهش میکنم انا"

اج نداشتم . و " من بسیار خوشحالم که بتونم کمک کنم. من یه پول غیر منتظره ای بهم رسید که بهش احتی

 خب این هم برای یه هدف ارزشمندی هست"

ام بدم. نه ای رو انجتا کمی تحقیقات و بازجویی معصوما نم فرصت رو غنیمت شمردمبهم لبخند زد و م

 ذهن نا خود اگاهم  از پشت دستش هیس وار گفت:

 فرصت رو از دست نده!

عالیت شما " کریستین کمی در مورد گذشته اش بهم گفته. برای همین فک میکنم که شایسته است که ف

 حمایت بشه"

کنه.  افشا سازی ک رو تشویق کنه که در مورد این راز ، که پسرشه، برامیامیدورام که این حرفم کر

 کریک سورپرایز شده گفت:

م که تا حاال هیچ " گفته؟؟ این عجیبه. تو قطعا یه تاثیرات مثبتی روی اون داشتی اناستازیا. من فک نمیکن

 وقت اونو اینقدر ، اینقدر.....دلشاد دیده باشم"
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 قرمز شدم.

 " ببخشید ، نمیخواستم خجالت زده ات کنم"

 زمزمه کردم:

یات محدود من ، اون خیلی ادم غیر معمولی هست"" خب با تجرب  

 اروم موافقت کرد:

 " اره همینطوره"

 " کودکی کریستین به نظر به طرز وحشت انگیزی دلخراش بوده، طبق چیزی که بهم گفته"

گران شدم که زیاده روی کرده باشم. گفت:کریک اخم کرد و ن  

سو تغذیه  شیفت بوده. اون پوست استخون بود و رس " وقتی که پلیس اونو به بیمارستان اورده همسر من

اون صحبت نمیکرد"داشت.   

ده ریتم تندی ما رو احاطه کر با زیکودوباره اخم کرد و در خاطرات بدش غرق شد ، علی رقم اینکه م

 بود . ادامه  داد:

البته  . اوه و " در واقع، اون تقریبا دو سال حرف نمیزد. پیانو زدن باعث شد که باالخره به خودش بیاد

 اومدن میا هم همینطور"

 با محبت بهم لبخند زد. گفتم:

 " اون خیلی قشنگ پیانو میزنه. و خیلی هم با کماالت هست . شما باید بهش افتخار کنین"

 حواسم پرت بود. گندش بزنن...دو سال صحبت نکرده!

ن باشه ن باهوشه. ولی بین خودمو" بی نهایت زیاد. اون خیلی با ارده، و خیلی شایسته است. یه مرد جوو

ضایت قید و اینکه اندازه سنش رفتار میکنه... این واقعا ردیدن اون امشب....اینقدر رها و ال اناستازیا ،

گذار  اصلی من و مادرشه. امروز داشتیم در موردش صحبت میکردیم. من باور دارم که باید از تو سپاس

 باشیم."
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مز شدم. چی میتونم بگم؟ ادامه داد:فک میکنم که تا اعماق وجودم قر  

نجام " اون همیشه تنها بود. فک نمیکردیم که هیچ وقت اونو با کسی ببینیم. هر کاری رو که داری ا

 میدی، لطفا متوقفش نکن. ما دوست داریم اونو خوشحال ببینیم"

انگار که بیش از حد چیزی گفته باشه: .یکدفعه سر جاش ایستاد  

معذبت کنم" " ببخشید نمیخواستم  

. زمزمه کردم:مسرم رو تکون داد  

"خوشحال ببینمش " منم دوست دارم که  

 مطمئن نبودم که چی دیگه میتونم بگم.

تا رو با هم میبینم"یلی خوشحال شدم که امشب اومدی. لذت فراوانی داره که شما دو" خب، خ  

م ا کرد و تعظیم کرد و منکریک منو ره ،وقتی که اخرین نتهای اهنگ با من پرواز کن نواخته شد

 اشرافانه مثل حرکت مودبانه اش پاسخش رو دادم. کریستین دوباره کنارم قرار گرفت:

 " برای رقصیدن با یه پیرمرد کافیه دیگه"

 کریک خندید:

شناخته شده ام" ،که توانایی هاشو داره ،" کلمه پیر رو حذف کن پسر. من هنوز به عنوان یه مرد  

ر که د کریستین در حالی که پدرش روچشمک زد و به سمت جمعیت راه افتاد. و به من سرخوشانه 

 جمعیت قاطی میشد نگاه میکرد زمزمه کرد:

 " فک میکنم که پدرم از تو خوشش اومده"

 با عشوه از زیر مژه هام نگاش کردم:

 " برای چی خوشش نیاد؟"

 " نکته خوبی بود خانم استیل"
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شید و منو تو بغلش ک ن،کرد« این باید تو میبودی»اختن اهنگ شروع به نو وقتی که گروه موسیقی

 فریبنده زمزمه کرد:

 " باهام برقص"

 در جوابش لبخند زدم:

 " با کمال میل اقای گری"

 و منو دور سن رقص چرخوند.

 

 

همان ساحل، جایی بین چادر مراسم و اشیانه قایق ها که باقی م ی مت کنارهدر نیمه شب، قدم زنان به س

د و اجازه رفتیم. رئیس تشریفات دوباره مسئول ش ،تا اتیش بازی رو تماشا کنن ،جمع شده بودنهم  ها 

ور من انداخته یستین دستشو دداد تا ماسک ها برداشته بشه تا  مراسم اتیش بازی رو بهتر تماشا کنیم. کر

معیت اینکه در بین جولی متوجه شدم که تیلور و سوایر در نزدیکیمون ایستادن. احتماال بخاطر بود 

وشیده بودیم. به هر طرف به غیر از کناره ساحل ، جایی که دو تا مسئول اتیش بازی که لباس مشکی پ

 بودن و در حال انجام کارهای نهایی امادگیشون بودن ، نگاه میکردن. دیدن تیلور منو یاد لیال می

چسبیدم. بهم  به کریستین بیشتر شد و انداخت. شاید اون اینجا باشه. لعنتی! فکرش باعث یخ زدن خونم

اه کرد و منو به خودش نزدیک تر کرد:نگ  

 " خوبی عزیزم؟ سردته؟"

 " خوبم"

موش دیگه ، که اسماشون رو فراسریعا نگاهی به پشت سرمون انداختم و دیدم که دو تا مامور امنیتی 

ونه هام و دستاش رو به دور ش، نزدیکمون ایستادن. کریستین منو به جلوی خودش جابجا کرد کرده بودم

 حلقه کرد. 
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رتاب مون پاس از کنار ساحل بلند شد و دو تا فشفشه به سمت ،یکدفعه ، صدای منفجر شدن هیجان بخشی

جرقه های  شدن و با صدای کر کننده ای بر باالی خلیج منفجر و روشنایی خیره کننده ای رو در اسمان با

دن.  ایجاد کر نی روی اب اروم خلیج منعکس میشد،درخشا رنگ و سفید که به صورت ابشارنارنجی 

ر شدن وقتی که چند فشفشه دیگه به اسمون پرتاب شدن و به صورت رنگ های مختلف درخشان منفج

 دهنم باز موند.

ون. ولی هیچ تا حاال هیچ نمایشی رو بهتر و خیره کننده تر از این ندیده بودم.البته به غیر از شاید تلوزی

یک بعد لوزیون اینقدر قشنگ دیده نمیشد. همگی در یه زمان مشخص، مثل زدن یه موزیک، شلوقت تو ت

س های شلیک، بنگ بعد بنگ و نور بعد از نور، زمانی که جمعیت با صداهای متحیر و هیجان زده و نف

 بریده شده به هر کدوم پاسخ میدادن ، نواخته می شد. خارج از این دنیا واقعی بود.

فیت اب رو به باال در  20رنگی نقره ای که تا  ، فواره های اب  روی خلیج شناور موقتبر روی پل 

 نصب شده بود و در همون حال هم  ،نارنجی و بعد دوباره نقره ای، میفرستادن -قرمز -رنگ های ابی

 فشفشه های پرتابی به اسمون که منفجر میشدن موزیک خلق شده رو به اوج خودش رسوندن. 

ونم م از خنده مسخره ی متحیر شده و کمی هم مستی ، درد گرفت. به پنجاه نگاه کردم. اصورتم کم ک

باری از همین طور بود، مثل بچه ها در تعجب و تحسین این نمایش شور انگیز بود. برای اختتامیه ، رگ

وق ابشار طالیی ف در شلیک شد و همزمان با هم منفجر شدن و ما رو غرق ،فشفشه به اسمون تاریک 6

 العاده ای از نور کردن و در همون زمان جمعیت با یه کف دیوانه وار و پر شوری تشویق کردن. 

 رئیس تشریفات وقتی که سوت و تشویق مهمانان کم شد اعالم کرد:

دگی اضافه کنم. مجموع بخشن" خانم ها و اقایون . فقط یه موضوعی رو در انتهای این شب فوق العاده 

به یک میلیون و هشتصد و پنجاه سه هزار دالر رسید!" ،لبه طور ک ،شما حضار  

زنجیر  ی خلیج نوشته شد و اون طرف تر بر روی پل موقت روی دوباره تشویق خودانگیخته افراد بلند

  بر روی اب برق میزد. ،ممنونم، از طرف همدلی متفقانهوار روشن شده ای از جرقه که نوشته بود : 

ده بود"" اوه کریستین....فوق العا  

 بهش با نیش باز نگاه کردم و اونم خم شد و بوسیدم. زمزمه کرد:
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 " وقت رفتنه"

 یه لبخند گشاده بر روی صورت زیباش پخش شد و کلماتش پر از حس تعهد بودن. 

 یکدفعه خیلی احساس خستگی کردم. 

ود . اونا ل کم شدن بدوباره به اطراف نگاه کرد و تیلور نزدیکمون ایستاده بود. جمعیت اطرافمون در حا

 با هم حرفی نزدن ولی بینشون یه چیزی رد و بدل شد.

 " چند لحظه صبر کن. تیلور میخواد که صبر کنیم تا جمعیت پراکنده بشه"

 اوه...

سال پیرتر کرده" 100" فک میکنم که نمایش اتیش بازی اونو   

 " اتیش بازی دوست نداره؟"

تکون داد ولی جزئیاتش رو نگفت.  گفت: بهم مهربانانه نگاه کرد و سرش و منفی  

" سپن" خب ، اَ   

فتم:و میدونم که سعی میکرد حواسم رو با یه چیز دیگه پرت کنه. خب موفق شد. با نفس بریده گ  

 " من پولی رو که پیشنهاد دادم هنوز پرداخت نکردم"

 " میتونی چک بفرستی. من ادرسشون رو دارم"

 " تو خیلی از دستم عصبانی بودی"

 " اره بودم"

 نیشم باز شد:

میدونم" ، تو و اسباب بازی هاتو مقصر" من  

م نتیجه فوق " تو کامال تحت تاثیرش قرار گرفته بودی خانم استیل. اکر بخوام بیادش بیارم میتونم بگ

 رضایت بخشی داشت"
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 هرزه وار بهم لبخند زد.  ادامه داد:

 " راستی االن کجان؟"

" منقره ای؟ تو کیف ی" توپ ها  

 " خوشحال میشم بهم پسشون بدی"

 ریشخند زد و ادامه داد:

 " اونا وسیله ی فوق العاده قدرتمندی ان که بخوان تو کیف معصومانه ی تو بمونن"

"" میترسی که دوباره تحت تاثیر قرار بگیرم و اختیارم رو از دست بدم، شاید با یکی دیگه؟  

دن:اش خطرناک برق زچشم  

تفاق نیوفته"امیدورام که این ا"   

 سرمای تیز و برنده ای توی صداش بود:

 " ولی نه انا. من همه لذت تو رو برای خودم میخوام"

 واو...

 " تو به من اعتماد نداری؟"

 " قطعا دارم. حاال میشه اونا رو بهم پس بدی؟"

 " در موردش فک میکنم"

 چشماشو برام باریک کرد. 

ب و جی بود و یه اهنگ پر ضر ولی از دستگاه دی .شد دوباره صدای موسیقی از طرف سن رقص بلند

. میکردپخش   ،میزد ای رو بی رحمانه نده یشور که صدای بیسش ضربات کوب  

 " میخوای برقصی؟"

 " من واقعا خسته ام کریستین . دوست دارم که برگردم، البته اگه از نظر تو مشکلی نیست"
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فشای تنگ اد و ما هم به سمت خونه راه افتادیم. پاهام از کر نگاه کرد و اونم سر تکون دیلوکریستین به ت

.نگرفته بود دو پاشنه بلند  در  

 میا راهمون رو بست:

 " شما که نمیخوایید برید مگه نه؟؟ تازه اهنگ های واقعی شروع شده، بیا انا"

 دستم رو گرفت. کریستین سرزنش وار بهش گفت:

ما فردا روز بزرگی در پیش داریم" در ضمنزیا خسته است. میریم خونه. " میا، اناستا  

 واقعا داریم؟؟ میا لباش اویزوون شد ولی سورپرایزمون کرد و دیگه اصرار نکرد. گفت:

 " هفته اینده باید همو ببینیم. شاید با هم بریم خرید؟"

 با نیش باز گفتم:

 " حتما میا"

نم میتونم م کار میکبرای ادامه زندگی وس ذهنم تو فکر بودم که چطوری وقتی که سر کار هستم ولی در پ

ننده تر این بود برم. سریع بوسیدم و کریستین رو مشتاق بغل کرد و جفتمون رو سورپرایز کرد. متحیر ک

کرد. میا که میا دستاش رو مستقیما روی یقه کت کریستین گذاشت و اونم فقط با محبت بهش نگاه می

 شیرین گفت:

میبینمت" " دوست دارم که اینقدر خوشحال  

 گونه هاش رو بوسید:

 " خداحافظ، خوش بگذرونید بچه ها"

کش بینشون لیلی هم بود که بدون ماس ، که منتظرش بودن رفت.ورجه وورجه کنان به سمت دوستاش

دیده میشد.  هم حتی ناراحت و ناراضی تر  

 با خودم همینطوری فک کردم پس شوان کجاست...

عد بریم. بیا"" با پدر مادرم خداحافظی کنیم، ب  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

269 | P a g e  
 

رمی و هی از مهمان ها که گریس و کریک هم بینشون بودن برد. اونا هم به گکریستین منو به سمت گرو

 با محبت باهامون خداحافظی کردن . کریک محبت امیز گفت:

 " خواهش میکنم بازم بیا اناستازیا. اینکه اینجا بودی باعث خوشحالی بود"

تا اخر شب  ،تحت تاثیر قرار گرفتم و خوشبختانه مادر پدر گریسبه خاطر واکنش بیش از حدشون  کمی

 نمونده بودن و برای همین حداقل از شور و اشتیاق اونا در امان بودم و معاف شدم. 

ف، ایی که ماشین های بی شماری در صج ،منو کریستین سریعا دست تو دست به سمت جلوی خونه

ت واقعی پنجاه نگاه کردم که راحت و خوشحال دیده میشد. لذرفتیم. به  توقف کرده بودن،مهمانان منتظر 

ادی بود.  نین روز قابل توجهی غیر ع. البته کمی برای گذروندن چداره که اونو اینطور خوشحال ببینی

 پرسید:

 " به اندازه کافی گرم هستی؟"

 " اره ممنونم"

 روپوش ساتنم رو به دورم انداختم .

ستازیا، ممنونم"" من واقعا امشب لذت بردم انا  

 با نیش باز گفتم:

 " منم. از بعضی قسمت هاش بیشتر از بقیه اش"

ین خورد و بهم اخطار داد:باز شد و سرش رو تکون داد . بعد پیشونیش چنیشش   

 " لباتو گاز نگیر"

سیدم:جوری اینو گفت که باعث شد خون در رگهام اواز کنان تیر بکشه. برای پرت کردن حواسش پر  

ت چی بود که گفتی فردا روز بزرگی در پیش داریم؟"" منظور  

دارم" همتو رو ویزیت کنه. به عالوه اینکه من برات یه سورپرایز  تا قراره بیادفردا " دکتر گرین   

 متوقف شدم:
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 " دکتر گرین!"

 " اره"

 " چرا؟"

 اروم گفت:

 " بخاطر اینکه من از کاندوم متنفرم"

زمه برق میزدن و واکنشم رو زیر نظر گرفته بودن . زم ،کاغذیچشماش در زیر نور مالیم حباب های 

 کردم:

 " این بدن منه"

 عصبانی بودم که از من نظری نپرسیده. زمزمه کرد:

 " مال منم هست"

لی نگاه کردم. خی ،مهمان های مختلف از کنارمون رد میشدن و ما رو نادیده میگرفتن ، وقتی کهبهش 

دن من مال اونه....اون بهتر از من اینو میدونه.جدی و صادق دیده میشد . اره ب  

فتم ، ولی سر جاش ثابت موند. گوشه کروات پاپونیش رو گردستم رو بلند کردم و اون کمی لرزید 

 کشیدمش و برای همین باز شد و دکمه باالی پیراهنش رو اشکار کرد. اروم دکمه اش رو باز کردم.

 زمزمه کردم:

ده میشی"" تو اینطوری خیلی جذاب دی  

 در واقع اون همیشه در هر حالت جذاب دیده میشه ، ولی اینطوری خیلی جذاب تره. بهم ریشخند زد:

 " بهتره تو رو ببرم خونه. بیا"

ه تیلور در ک ،کنار ماشین سوایر به کریستین یه پاکت داد . به پاکت نگاه کرد و اخم کرد و بعد به من

ن در حالی یستیکر .نگاه کرد. تیلور به نظر به دالیلی اروم شده بود ،ماشین رو برام باز کرده بود تا بشینم

جلو سوار میشدن، سوار شد و پاکت رو باز نشده به من داد.  که سوایر و تیلور در صندلی  
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ار شده ی " برای تو فرستادن . یکی از خدمت کارا اونو به سوایر داده. بدون شک از طرف یه قلب گرفت

 دیگه ست"

رف ض شد . کامال واضح بود که براش موضوع ناخوشایندی هست. به نامه نگاه کردم. از طدهنش منقب

 کیه؟ بازش کردم و در زیر نور کم فضا سریعا خوندمش . 

! چرا دست از سرم بر نمیداره؟؟گندش بزنن. از طرف اون زنه  

 

من شاید به ناحق در موردت قضاوت کردم. و تو هم قطعا منو نادرست 

 اگر احتیاج داری هر موردی رو متوجه بشی، بهم زنگ بزن..قضاوت کردی

کنم  میتونیم با هم نهار بخوریم.کریستین نمیخواد که من باهات صحبت

باه ولی من خیلی خوشحال میشم که بتونم کمکی کنم. منظورم رو اشت

دمه کن . اگر بهش ص کنفهم بهت اثبات میکنم، باورم کن... پس بهم کم

اندازه کافی ضربه خورده. بهم زنگ بزن:اون به  بزنی.....  

(206)279-6261 

 خانم رابینسون

 

 لعنتی اون به اسم خانم رابینسون امضا کرده . کریستین بهش گفته. حرومزاده. 

 " تو بهش گفتی؟"

 " به کی چی گفتم؟ چیه؟"

 توپیدم:

 " که من بهش میگم خانم رابینسون"

 کریستین شوکه شده گفت:
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"" از طرف الناست؟؟  

 غرولند کرد:

 " مسخره است"

 دستشو توی موهاش کشید و میتونم بگم که رنجیده بود. تلخ زمزمه کرد:

 " فردا باهاش صحبت میکنم. یا دوشنبه"

ود اگاهم ذهن نا خ .بخش کوچیکی از وجودم خوشحال بود و با اینکه خیلی شرمنده ام که اعتراف کنم ولی

شه. رد کرده و این قطعا میتونه خوب باواب کریستین رو خخردمندانه سرش رو تکون داد . النا اعص

که بهتر شدن  تصمیم گرفتم که بیشتر از این چیزی نگم ولی نا مه اش رو داخل کیفم انداختم و با ژستی

 حال کریستین رو گارانتی میکرد توپ ها رو بهش پس دادم. زمزمه کردم:

 " تا دفعه بعد"

ستشو به یکی چهره اش رو ببینم ولی فک کنم که بهم نیشخند زد. دبهم نگاه کرد . سخت بود که در تار

 سمت دستم دراز کرد و فشارش داد. 

یدم. که روزمون رو منعکس میکرد خیره موندم. امروز کلی چیز در موردش فهم ،به بیرون به تاریکی

یزا مونده خیلی چکلی موارد گمشده رو کامل کرد: سالن زیبایی، نقشه راه، کودکیش. ولی هنوزم جزئیات 

تا بفهمم. و در مورد خانم »آر«1 چطور؟ اون به کریستین اهمیت میده و عمیقا قابل درکه. میتونم ببینم که 

این  کریستین هم به اون اهمیت میده، ولی نه به همون طریق. نمیدونم که دیگه به چی فک کنم. تموم

 اطالعات ذهنم رو خسته کرده.

 

اسکاال رسیدیم بیدارم کرد. نرم پرسید: کریستین وقتی که به بیرون  

 " تا خونه حملت بکنم؟"

 خواب الود سرم رو تکون دادم. به هیچ وجه.

                                                             
 منظورش رابینسونه 1
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رومون وقتی که داخل اسانسور ایستادیم بهش تکیه دادم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم. سوایر روب

 ایستاده بود و معذب سر جاش جابجا شد . 

نه؟" مگه ،روز طوالنی بوده اناستازیا " 

رم رو موافق تکون دادم.س  

 " خسته ای؟"

رو تکون دادم. دوباره سرم  

 " خیلی حال نداری صحبت کنی"

 دوباره سرم رو تکون دادم و نیشش باز شد. 

 " بیا. میبرمت تو تخت"

د و یکدفعه ولی وقتی که سوایر دستش رو بلند کر ،ستم رو گرفتقتی که از اسانسور خارج میشدیم دو

هم در راهرو پشت سرش ایستادیم. در چند ثانیه به صورت غریزی کامال هشیار شدم.  ما ،ایستاد  

تگاه رادیویی به سوایر با میکروفون کوچیکی که در استینش بود صحبت کرد . فکرشو نمیکردم که یه دس

 خودش وصل کرده باشه.  گفت:

رنگ بهش پاشیده شده"" اقای گری، ماشین آاودی خانم استیل متالشی و ضربه خورده و تماما   

. لیال. گندش بزنن، ماشینم! کی این کار رو کرده؟ و تا این سوال در ذهنم ظاهر شد جوابش رو هم فهمیدم

 به کریستین نگاه کردم. رنگش پریده بود. سوایر ادامه داد:

ه"ئن بش" تیلور نگرانه که اون مهاجم شاید وارد اپارتمان شده باشه و هنوز اونجا باشه . میخواد مطم  

 کریستین زمزمه کرد:

 " که اینطور. برنامه تیلور چیه؟"

زنن تا داخل خونه می باال میاد. اونا یه گشت سریع " با اسانسور مخصوص خدمت کارا با رایان و رینولد

 همه چی امن باشه. منم اینجا با شما میمونم. "
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 " ممنونم سوایر"

مه کرد:کریستین دستشو به دورم محکم تر کرد و تلخ زمز  

 " امروز هر لحظه در حال بهتر و بهتر شدنه"

 بینیش رو به موهام مالید:

من نشده " ببین من نمیتونم اینجا منتظر بمونم. سوایر مواظب خانم استیل باش . تا موقعی که همه چی ا

د اجازه نده وارد خونه بشه. مطمئنم که تیلور داره زیادی واکنش نشون میده . اون زن نمیتونه وار

 اپارتمان شده باشه"

 چی؟؟ ملتمسانه گفتم:

 " نه کریستین.... تو باید پیش من بمونی!"

 کریستین رهام کرد:

 " به حرفم گوش کن اناستازیا. همینجا منتظرم باش"

 نه!! به سوایر گفت:

 " سوایر"

 دشانتهای راهرو رو براش باز کرد و کریستین وارد اپارتمان شد و در رو پشت سر خو سوایر در

 بست. سوایر هم جلوی در ایستاد و خونسرد به من خیره شد. 

طور کرد ذهنم خ گندش بزنن ، کریستین!! تموم رفتار های وحشتناک که نتیجه اش فرار کردن بود به

 ولی تنها کاری که میتونستم بکنم ایستادن و منتظر موندن بود .
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«فصل هشتم»  

 

 

 

 سوایر دوباره تو میکروفونش صحبت کرد :

اقای گری وارد اپارتمان شدن" ،" تیلور  

 ،تیلور ی داد و پرخاشگر  داخل گوشش رو در اورد . احتماال با صدا به خودش لرزید و سریع هدفون  

التماس کردم:اوه نه... اگر تیلور نگرانه... روبرو شده.   

 " خواهش میکنم، بزار برم داخل"

 " متاسفم خانم استیل ، خیلی طول نمیکشه"

باال گرفت و ادامه داد: به حالت دفاع جفت دستاش رو  

 " تیلور و بقیه، همین االن وارد اپارتمان شدن"

یکترین نیدن کوچایستاده بودم، حریصانه در کمین شتوانی میکردم. مثل یه میله ثابت اوه... احساس نا

سرم  ولی تنها چیزی که میشنیدم نفس های خشن شده ی خودم بود. بلند و سطحی بودن و پوست ،صدا

 س غش کردن داشتم. خواهش میکنم... کریستین حالش خوبمیسوخت و دهنم خشک شده بود و احسا

 باشه...

دا نکته و ساکت دعا میکردم . نمیدونم چقدر گذشت و هنوز هیچ صدایی نشنیدیم. قطعا عدم وجود ص اروم

 و ط راهرو بود چرخیدنخوبیه... اینکه هیچ تیر اندازی انجام نشده. شروع کردم به دور میزی که وس

ت کنم. نقاشی هایی که به روی دیوار ها نصب شده بودن رو نگاه کردم تا حواس خودم رو پر بعد  

اشی های واقعا اصال قبال بهشون نگاه نکرده بودم. همشون نقاشی های تمثیلی بودن ، همگی مذهبی... نق

چقدر عجیب. تا نقاشی... 16 تمامی مختلف  مریم و کودک...  
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ی متفاوت اینا خیل کریستین یه ادم مذهبی نیست، هست؟ تموم نقاشی های داخل نشیمن انتزاعی هستن ...

مان زیادی حواسم رو پرت نکردن. کریستین کجاست؟؟ان. مدت ز  

 به سوایر نگاه کردم و اونم خنثی نگام میکرد.

 " چه اتفاقی افتاده؟"

 " خبری نیست خانم استیل"

ونه توپ چرخید و اسلحه اش رو از جلد چرمی ش لیکدفعه دستگیره در تکون خورد . سوایر سریع مث

رگاه پیداش شد. گفت:اش بیرون کشید. یخ بستم. کریستین تو د  

 " همه چی امنه"

ستین به سوایر اخم کرد که اونم سریعا اسلحه اش رو پایین اورد و یه قدم عقب رفت و اجازه داد تا کری

 وارد بشه. کریستین در حالی که دستش رو به سمت من میگرفت غرولند کنان گفت:

 " تیلور زیادی واکنش نشون داد"

ه جون میکردم و قادر نبودم تکون بخورم و تموم جزییات چهره اش رو ب بهش ایستاده و کپ کرده نگاه

ش که یراهنقبض شده اش و دو تا دکمه باالی پخریدم. موهای بهم ریخته اش ، چین گوشه چشماش ،فک م

ن.سال پیر تر شدم. کریستین نگران بهم اخم کرد . چشماش تیره شد 10باز شده بودن. فک میکنم که   

عزیزم" " همه چی درسته  

 به سمتم قدم برداشت ، به اغوشش کشیدم و روی موهام رو بوسید:

 " بیا عزیزم، تو خسته ای . بریم تو تخت"

 زمزمه کردم:

 " من خیلی نگران شده بودم"

وی سینه کشیدم و سرم رو ر تو بغلش جون گرفتم . عطر و رایحه شیرین دوست داشتنیش رو به مشامم

شتم.اش گذا  
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عصبی و هیجان زده شدیم"" میدونم . همه   

 سوایر رفته بود، احتماال وارد اپارتمان شده بود. محتاطانه زمزمه کردم:

"" راستشو بخوای ادمای روابط سابقت اثبات کردن که خیلی چالش بر انگیز هستن اقای گری  

 کریستین ریلکس شد :

 " اره، هستن"

کشوند. رهام کرد و دستم رو گرفت و منو در راهرو به سمت نشیمن   

 " تیلور و همکاراش تموم کمد ها و قفسه ها رو چک کردن .فک نمی کنم که اینجا باشه"

 " چرا اصال اینجا باشه؟"

 اصال معنی نمیده...

 " دقیقا"

 " میتونه اصال وارد بشه؟"

 " هیچ ایده ای ندارم. ولی تیلور خیلی گاهی اوقات محتاطه"

 زمزمه کردم:

 " اتاق بازیتو چک کردی؟"

یستین سریع بهم نگاه کرد و پیشونیش چین خورد:کر  

ولی منو تیلور چکش کردیم" ،" اره، درش قفل بود  

 یه نفس عمیق پاک کننده گرفتم. کریستین پرسید:

 " نوشیدنی میخوری؟"

 " نه"

چهره کریستین نرم شد: خستگی مفرطی به درونم رسوخ کرد. فقط می خواستم برم تو تخت.  
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تخت. خیلی خسته دیده میشی" " بیا، بزار ببرمت تو  

 اخم کردم. مگه اونم نمیاد؟ میخواد تنها بخوابه؟

کردم تا  وقتی که به سمت اتاق خوابش بردم خیالم راحت شد. کیف دستیم رو روی دراور گذاشتم و بازش

 وسایل داخلش رو خالی کنم. یادداشت خانم رابینسون رو دیدم.

 " بیا"

 به کریستین دادمش:

ه میخوای بخونیش یا نه. من میخوام نادیده اش بگیرم"" نمیدونم ک  

 کریستین نگاه سریعی به نامه انداخت و فکش منقبض شد. تحقیر امیز گفت:

لور صحبت " مطمئن نیستم که دقیقا چه مواردی رو میخواد برای تو پر کنه و توضیح بده. من باید با تی

 کنم."

 بهم خیره شد:

 " بده زیپ لباست رو باز کنم"

 در حالی که میچرخیدم پرسیدم:

 " برای ماشین به پلیس خبر میدی؟"

 موهام رو کنار زد و انگشتاش نرم پشت گردنم قرار گرفتن و زیپم رو باز کرد:

نا اینجا " نه، نمیخوام پلیس وارد ماجرا بشه. لیال به کمک احتیاج داره نه دخالت پلیس. و منم نمیخوام او

رو برای پیدا کردن لیال دو برابر کنیم" تالشمونبیان . ما فقط باید   

 خم شد و بوسه نرمی روی شونه ام زد . دستور داد:

 " برو تو تخت"

 و بعد رفت. 
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ائل که دراز کشیده ام و به سقف خیره شدم و منتظرشم که برگرده. امروز کلی اتفاقات افتاد. کلی مس

 پردازششون کنم. از کجا شروع کنم؟؟

ر نیمه از د ،که از سالن بیرون یو کدر بودم. خوابم برده بود؟ در نور کم و منگ از خواب پریدم ...گیج

رم رو بلند متوجه شدم که کریستین پیشم نیست. کجاست؟؟ س پلک زدم. ،به داخل اتاق نفوذ میکرد ،باز

 کردم و انتهای تخت سایه ای دیدم. یه زن، شاید؟ با لباس مشکی؟ سخت بود بفهمم.

اه نگی به بغل خم شدم و چراغ خواب رو روشن کردم و بعد دوباره به اون سمت نگدر حالت گیجی و م

 کردم. ولی کسی اونجا نبود. سرم رو تکون دادم. تصور کردم؟ رویا بود؟

مال ولی من کا دهنده ای بهم چنگ زد... رنشستم و دور و بر اتاق رو نگاه کردم، یه ناراحتی مبهم و ازا

 تو اتاق تنهام.

نیمه  شبه. مست و  2:15نده؟؟ کریستین کجاست؟؟ ساعت نشون میداد که مالیدم . ساعت چصورتم رو 

بیش از  تکریستین برم و از تصورات و خیاالاز تخت بیرون اومدم و تصمیم گرفتم که به دنبال  منگ

 شه کهاب خاطر اتفاقات دراماتیک امشب دارم دور و بر رو میبینم. حتما باید به نحدم فاصله بگیرم. اال

 اینطور واکنش نشون میدم. 

ولی در  ن باالی کانتر اشپزخونه بود.ی که ساطع میشد از سه المپ اویزونشیمن خالی بود . و تنها نور

. نهاتاق کارش نیمه باز بود و صداش رو شنیدم که با تلفن صحبت میک  

نی االن ......خب، میتو" نمیدونم که چرا این موقع شب تماس گرفتی. من حرفی برای گفتن بهت ندارم.

 بهم بگی.الزم نیست که واسم پیام بزاری"

 بی حرکت کنار در ایستادم. گناهکارانه استراق سمع کردم . داره با کی صحبت میکنه؟

یچ " نه تو گوش کن. ازت درخواست کردم ، حاال دارم فقط بهت میگنم، دست از سرش برمیداری. اون ه

 کاری با تو نداره، میفهمی؟؟"

ال جنگ بود. مردد بودم که در بزنم. نظر خیلی عصبانی و در ح به  
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 " میدونم که این طور هستی ولی جدی بودم النا. دست از سرش بردار. الزمه که برات نوشته شده و

شب بخیر" نسخه شده بنویسم؟ صدامو میشنوی؟؟؟......خوبه.  

د. اوه لعنتی.... اروم در زدم. توپید:گوشی رو روی میز کوبی  

 " چیه؟"

ش رو بین و تقریبا میخواستم که فرار کنم و برم قایم بشم. رو صندلی پشت میزش نشسته بود و سر

حتاط دستاش گرفته بود. چهره اش وحشی دیده میشد ولی سریعا با دیدن من نرم شد. چشماش گشاد و م

 شدن . یکدفعه خیلی خسته دیده شد و قلبم براش مچاله شد. 

فس وشیده بودم. نن. یکی از پیراهن های اونو پوک پا تا فرق سرم رو چک کردپلک زد و چشماش از ن

 گرفت:

ی"یراهن منم زیبا دیده میششمی باشی اناستازیا. ولی حتی با پ" تو باید تو لباس اطلس و ابری  

 اوه، یه تعریف غیر منتظره. گفتم:

 "  دلم برات تنگ شده بود. بیا تو تخت"

پر از  سفید و شلوار رسمی مشکی امشبش تنش بود. چشماش برق میزدن و اروم بلند شد، هنوز پیراهن

ولی ردی از غم و ناراحتی هم درونشون دیده میشد. حس تعهد بودن....  

 روبروم ایستاد و نافذ بهم خیره شد ولی لمسم نکرد. زمزمه کرد:

 " میدونی که چقدر برای من مهمی؟ اگه اتفاقی به خاطر من برات می افتاد...."

 شد...از چهره اش به وضوح رد شد. خیلی اسیب پذیر دیده می دیشونیش چین خورد و درساکت شد و پ

 ترس و وحشتش شدیدا معلوم بود. مطمئنش کردم:

 " هیچ اتفاقی برای من نمیافته"

ه ریش صدام تسلی بخش بود . دستم رو بلند کردم و صورتش رو نوازش کردم و انگشتام رو در طول ت

روی گونه اش کشیدم. به طرز غیر منتظره ای نرم بود. زمزمه کردم:در اومده   
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 " ریشات زود بلند میشه"

زیر لب  نتونستم تعجب توی صدام رو از این مرد زیبا و نابود شده ی روبروم پنهون کنم. انگشتام رو

بود  نشپایینش کشیدم و بعد به سمت گلوش بردم و تا مرز خط رژ لب کمرنگ شده که در پایین گرد

ه ام رو در کشیدم. بهم خیره نگاه میکرد و هنوز لمسم نمیکرد . لباش از هم فاصله گرفتن. انگشت اشار

ه پیراهنش نزدیکی خط رژ لب کشیدم و اونم چشماش رو بست. نفس ارومش تند شد . انگشتام به سمت لب

م:اهنش رو باز کنم. زمزمه کردرحرکت کردن و به پایین اومدن تا دکمه بعدی پی  

 " بهت دست نمیزنم. فقط میخوام دکمه های پیراهنت رو باز کنم"

رو  منو نگاه میکردن ولی تکونی نخورد و مانعم نشد . خیلی اروم دکمه اش شده و هشیار چشماش گشاد

و بروی  تکرار شد باز کردم و پیراهن رو از بدنش کنار شدم و بعد به سمت دکمه بعدی رفتم و فرایند

. ندمکارم متمرکز مو  

د و دوباره خط قرمز دیده ش ولی نمیکنم. در دکمه چهارمخب، در واقع میخوام...  نمیخوام که لمسش کنم.

 منم خجوالنه به کریستین لبخند زدم:

 " دوباره به محدوده خونه رسیدیم"1

ر مت سانگشتم رو قبل از اینکه دکمه اخر رو باز کنم در زیر خط کشیدم. پیراهن رو باز کردم و به س

دم. با دست هاش رفتم و دکمه های سر دست مشکی سنگی پولیش شده رو یکی پس از دیگری باز کر

 صدای اروم پرسیدم:

 میتونم پیراهنت رو در بیارم؟" 

ار نان وقتی که دستام رو باال اوردم و پیراهنش رو از روی شونه هاش کنسرش رو تکون داد ولی همچ

ت. به م قرار گرفولک کرد و بعد کمر به باال برهنه جون داد و کم. دستاش رو تکهشیار و اماده بود زدم

ته پرسید:د . با ابروی باال رفادلش رو بدست اورد و بهم نیشخند زنظر با خالصی از پیراهنش دوباره تع  

شلوارم چی خانم استیل؟""   

تو تختت میخوام" رو " تو اتاق خواب. تو  
                                                             
 منظورش اینه که از محدوده ی ممنوعه گذشته و دوباره به قسمتی که اجازه داره لمسش کنه رسیده.  1
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نم استیل سیری ناپذیر شدی"" واقعا؟ خا  

نمیدونم چرا" "  

اق رسیدیم دستشو گرفتم و از اتاق کار بیرون کشیدمش و به سمت اتاق بردمش.اتاق سرد بود.  تا به ات

 اخم کرد و پرسید:

 "تو در بالکن رو باز کرده بودی؟"

 " نه"

 رو چک یادم نمیاد که این کار روکرده باشم. دوباره به خودم یاد اوری کردم که وقتی که بیدار شدم اتاق

ز نگاه اتموم خون از صورتم رفت و به کریستین با دهن بقطعا بسته بود. اوه لعنتی....  ،کردم. اون در

 کردم. بهم خیره شده توپید:

یه؟؟"" چ  

 زمزمه کردم:

بافی کردم"ه خیالیکی اینجا بود. فک کردم ک" وقتی بیدار شدم...   

 " چی؟!"

ر دوباره داخل اتاق اومد و د ن رو چک کرد و بعدوحشت زده شد و به سمت در بالکن هجوم برد و بیرو

ش قفل کرد. با صدای خشک گفت:رو پشت سر  

 " مطمئنی؟ کی بود؟"

 " یه زن، فک کنم. اتاق تاریک بود و من تازه از خواب بیدار شده بودم"

 غرولند کرد:

 " لباس بپوش، همین االن!"

 ناله کردم:

 " لباسام طبقه باالست"
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رش رو کشید و یه شلوار گرمکن بیرون اورد:یکی از کشو های دراو  

 " اینو بپوش"

ریع تنش خیلی برام بزرگ بود ولی االن وقت بحث کردن باهاش نبود. اونم یه تی شرت بیرون اورد و س

 کرد . تلفن کنار تخت رو برداشت و دو تا دکمه رو زد. تو تلفن هیس وار گفت:

 " اون لعنتی هنوز اینجاست!"

ن. کریستین های امنیتی خودشون رو داخل اتاق انداختعدش ، تیلور و یکی دیگه از مامورب تقریبا سه ثانیه

 خالصه ای از اتفاقی که افتاده بود براشون توضیح داد.  تیلور پرسید:

 " چند وقت پیش؟"

. هنوز کت شلوارش تنش بود. اون اصال میخوابه؟؟ زمزمه کردم:به من خیره شد  

 " تقریبا ده دقیقه پیش"

ه دالیلی احساس گناه میکردم. کریستین گفت:ب  

ایم شده.  " اون این اپارتمان رو مثل کف دستش میشناسه. من اناستازیا رو از اینجا میبرم. اون یه جایی ق

یل کی بر میگرده؟"پیداش کن. گ    

 " فردا شب اقا"

 کریستین توپید:

 " تا موقعی که اینجا امن نشده بر نمیگرده"

 " بله اقا، به بلوویو1 میرید؟"

 " نمیخوام این مشکل رو به خونه مادر پدرم ببرم. یه جا رو برام رزرو کن"

 " بله. باهاتون تماس میگیرم"

 پرسیدم:
                                                             
 منطقه ای که خونه مادر پدر کریستین اونجا هست 1
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 " زیادی واکنش نشون نمیدیم؟"

 کریستین با ترشرویی بهم نگاه کرد و غرید:

  " اون ممکنه اسلحه داشته باشه"

میکرد" . اگر قصد داشت به من شکلیک کنه ، این کار رو" کریستین ، اون انتهای تخت ایستاده بود  

فت:با یه صدای تهدید امیز گ ، فک کنم!کریستین چند ثانیه مکث کرد تا اعصابش رو اروم کنه  

تیلور اناستازیا به کفش نیاز داره"" من نمیتونم ریسکش رو بکنم.   

ومد ، اش شد. اسمش رو یادم نمی ااه میکرد وارد اتاقک لباسستین وقتی که مامور امنیتی منو نگکری

چرمی از  راهرو و در بالکن رو چک میکرد. کریستین چند دقیقه بعد با یه ساک بود فک کنم. مدام رایان

ای هه شلوار جین و کت راه راهش رو پوشیده بود. یه کت کتونی رو هم دور شونداخل اتاقک برگشت. 

دستم رو محکم گرفت: من انداخت .  

 " بیا"

ن زمزمه عمال باید به دنبالش با اون قدم های بلندش به سمت نشیمن میدویدم. خیره شده به در بالکو منم 

 کردم:

 " باورم نمیشه که یه جایی همین اطراف قایم شده باشه"

 " اینجا خیلی بزرگه. تو اصال هیچ جاشو ندیدی"

بهش نمیگی که میخوای باهاش صحبت کنی؟"" چرا صداش نمیزنی...   

گفت: به تندی  

و ممکنه که مسلح باشه" " اناستازیا، اون متزلزله  

 " پس ما فقط فرار میکنیم؟"

اره" ." برای االن..  

ر شلیک کنه"لو" شاید اون به تی  
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 بی میل جواب داد:

"بت به اون با اسلحه سریع تره" تیلور با اسلحه اشناست.اون خیلی نس  

و اموزش داده"ی هم بازنشسته ارتشه. اون به من شلیک کردن ر" ر    

ت:کریستین برای لحظاتی ابروهاش باال رفت و کامال متحیر و گیج شده دیده شد. ناباورانه گف  

 " تو، با اسلحه؟؟"

 توپیدم:

ردار فقط فرمان ب ه حواست جمع باشه .اقای گری. برای همین بهتره ک " بله، من میتونم شلیک کنم،

که باید نگرانش باشی" ،دیوونه سابقت نیست  

خوش جواب داد:سر  

 " یادم میمونه خانم استیل"

ش بشم. ندمیتونم باعث لبخ ،زای مسخرهبفهمم حتی با وجود این وضعیت تنش و احساس خوبی داشت که 

ر شدم یه جفت کفش مشکی داد. متحیظرمون بود و بهم یه ساک کوچیک و تیلور تو راهرو خروجی منت

مینان ل لبخند زدم و لبخند پاسخ دهنده اش سریع و اطدان و خجوکه کمی برام لباس گذاشته . بهش قدر

 بخش بود. قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم، محکم بغلش کردم. 

 سورپرایز شد و وقتی که رهاش کردم گونه هاش صورتی شده بودن. زمزمه کردم:

 " مواظب خودت باش"

 زمزمه کرد:

 " بله خانم استیل"

رد پرسش به تیلور که لبخند کوچیکی زده بود و کراوتش رو مرتب میککریستین بهم اخم کرد و بعد 

 گرانه گفت:

 " خب، بگو کجا باید برم؟"
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 تیلور دستشو داخل کتش کرد و کیف پولش رو در اورد و به کریستین کارت اعتباری داد:

 " باید از این برای وارد شدن به اونجا استفاده کنید"

 کریستین سرش رو تکون داد :

ر خوبیه"" فک  

 رایان بهمون ملحق شد و به تیلور گفت:

 " سوایر و رینولند چیزی پیدا نکردن"

 تیلور دستور داد:

 " اقای گری و خانم استیل رو تا پایین همراهی کن"

فرستاد  8د آرر. کریستین منو به داخل صندلی شاگ گاراژ خلوت بود . خب در واقع نزدیک سه صبح بود

بود .  امال متالشی شدهقرار داد. آاودی کنارمون ک ،که جلوی ماشین بود ،دوقو ساک دستیم رو داخل صن

گذار شدم  ها ضربه خورده و رنگ سفیدی بر تموم ماشین ریخته شده بود. ترسناک بود و شکرتموم تایر

ت:که کریستین منو به جای دیگه ای میبره. کریستین در حالی که سوار ماشین میشد سرد گف  

 " جایگزینش دوشنبه میرسه1"

 " اون چطور میدونسته که اون ماشین منه؟"

 اشفته بهم نگاه کرد و آه کشید:

مثل همین داشت. من برای همه ی فرمان بردار هام این ماشین رو میخرم. اون در  3اودی آ" اون یه آ

 مدل خودش جزو امن ترین ماشین هاست"

 اوه....

 " پس خیلی هم کادو فارغ التحصیلی نبوده"

                                                             
 منظورش ماشینه 1
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عمال اون  استازیا با وجود اینکه من به این امید داشتم، ولی تو هیچ وقت فرمان بردار من نبودی. پس" ان

 واقعا یه کادو فارغ التحصیلی بوده"

ه.... .اوه نادیم. با وجود امیدی که داشته..ماشین رو به حرکت در اورد و سریعا به سمت خروجی راه افت

ن داد. این چیزیه که ما همش بهش بر میگردیم. زمزمه کردم:ذهن نا خود اگاهم ناراحت سرش رو تکو  

 " هنوزم امید داری؟"

 تلفن وصل شده به ماشین زنگ خورد . کریستین توپید:

 "گری"

مونت المپیک، به اسم من"" هتل فیر  

مواظب باش" لور، و تیلور،" ممنونم تی  

 تیلور مکث کرد. اروم گفت:

 " بله اقا"

د.کریستین تماس رو قطع کر  

روانه شد.  5وار به سمت اتوبان آی  شر خیابان پنجم غری سیاتل متروکه بودن و کریستین دخیابان ها

حظه ای به تی بیشتر گاز داد و به سمت شمال حرکت کرد. شتاب ماشین شدید بود و من لالدر مرز بین ای

لی میخکوب شدم. ندص  

واب سوالم ج نده بینمون کش پیدا میکرد. بهبهش زیر چشمی نگاه کردم . عمیقا در فکر بود و سکوت کش

ب کنه تا کسی ما رو تعقیعقب رو چک میکرد و متوجه  شدم که نگاه مینداده بود. مدام از اینه جلو،

مونت در سیاتله. اومدیم. فک میکردم که هتل فیر 5 . شایدم به خاطر همینه که در اتوبان آینکرده باشه

واست که ذهن پر کار و خسته ام رو توجیح کنم. اگر اون زن میخ به بیرون خیره موندم و سعی میکردم

 بهم اسیبب بزنه اون فرصت عالی رو برای این کار تو اتاق خواب داشته. 

 کریستین افکارم رو مختل کرد و با صدای ارومی گفت:

نه، این چیزی نیست که بهش امید دارم، دیگه نیست. فک میکردم که این کامال واضحه" "  
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م ساطع لک زدم. کت کتونی اش رو بیشتر به دور خودم پیچیدم و نمیدونم که این سرما از درونبهش پ

 میشد یا از بیرون بود. 

 " نگران بودم که، میدونی.... که من کافی نباشم"

 " تو فراتر از کافی هستی. محض رضای خدا اناستازیا، چی کار باید بکنم؟؟"

عاشقمی. بهم بگو کهبهم در مورد خودت بگو...   

رکت چرا وقتی که گفتم دکتر فلن تمام مواردی رو که در مورد تو هست بهم گفته فک کردی که ت" 

 میکنم؟"

و چشماش رو لحظه ای بست و برای مدت زمان طوالنی حرفی نزد.عمیق آه کشید   

تو به ا " تو نمیتونی عمق شرارت و تباهی منو بفهمی اناستازیا. و این چیزی نیستش که من بخوام ب

 اشتراکش بزارم"

ر من بدونم ترکت میکنم؟"" و تو فک میکنی که اگ  

جه نمیشه که من عاشقشم؟؟ ادامه دادم:ناباورانه بلند شده بود . متو صدام  

 " اینقدر منو کوچیک میبینی؟"

 ناراحت گفت:

که ترکم میکنی" " میدونم  

ر کنم که بدون تو باشم"من فک میکنم که کامال بر عکسه. من نمیتونم تصو" کریستین...   

 هیچ وقت....

 " تو یه بار منو ترک کردی... دوباره نمیخوام به اونجا برسم"

 اروم زمزمه کردم:

 " النا گفت که تو رو شنبه هفته پیش دیده"
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 اخم کرد:

 " ندیده"

 " وقتی که ترکت کردم پیش اون نرفتی؟" 

 رنجیده توپید:

ه بهم شک داشته باشی"" نه. بهت گفتم که نرفتم. دوست ندارم ک  

 با اوقات تلخی و صدای اروم ادامه داد:

ی زمان درست کردم. کل رو " من هفته پیش هیچ جایی نرفتم. نشستم و گالیدری رو که بهم داده بودی

 گرفت"

؟دوباره قلبم مچاله شد. خانم رابینسون گفت که اونو دیده. دیده یا نه؟؟ اون زن دروغ گفته. چرا؟  

پناه  یچ کساه نبردم اناستازیا. من به هزی که النا فک میکنه ، من با تموم مشکالتم بهش پن" بر خالف چی

 نمیبرم. شاید متوجه شده باشی.... من خیلی اهل صحبت کردن نیستم"

. ندستش به دور فرمون محکم تر شد  

 "  کریک بهم گفت که تو دو سال حرف نزدی"

 لبای کریستین بهم فشرده شدن:

 " واقعا؟ "

 " من یه جورایی تخلیه اطالعاتیش کردم"

به انگشتام خیره شدم.  شرمنده  

 " خب، بابا دیگه چی گفته؟"

ات پیدات ونه به بیمارستان اوردن دکتر شیفت بوده. بعد از اینکه تو خ " گفت که مامانت وقتی که تو رو

"کرده بودن  
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حتی محتاط ، باقی موند.  چهره کریستین تو خالی و خنثی...  

همینطور اومدن میا" یانو کمک کرد.فتش که یاد گرفتن پ" گ  

باال کشیده شدن. بعد از چند لحظه گفت: د محبت امیزی با اوردن اسم میا بهاش به لبخنبل  

د با ماهش بود وقتی که پیش ما اومد. من هیجان زده بودم، ایلیوت یکذره کمتر. اون هنوز بای 6" تقریبا 

اون عالی بود"اومدن من رقابت میکرد. میا،   

 احترام شیرین و غمناک صداش متاثر کننده بود. زمزمه کرد:

 " البته االن کمتر"

ه افتادم. و من یاد تالش موفقیت امیز میا برای جلوگیری از تمایالت شهوت انگیز ما در مهمونی بالماسک

 باعث شد بزنم زیر خنده. بهم نگاه کوتاهی انداخت :

؟"" برات جالب بود خانم استیل  

 " اون امشب انگار قصد داشت که ما رو از هم جدا نگه داره"

 بی حال و دماغ خندید:

 " اره. کامال هم خوب انجامش داد"

 دستشو جلو اورد و زانوم رو فشرد:

 " فک نمیکنم که تعقیب شده باشیم"

اتوبان برگشت و دوباره به سمت مرکز سیاتل راه افتاد . از  

د النا بپرسم؟"" میتونم یه چیزی رو در مور  

 پشت چراغ قرمز متوقف شدیم. محتاطانه بهم نگاه کرد . عبوسانه زمزمه کرد:

 " اگر مجبوری"

 ولی نزاشتم که اوقات تلخیش منو بترسونه.
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ه معنی " تو قبال به من گفتی که اون تو رو به روشی که به نظر قابل قبول بوده دوست داشته. این چ

 میده؟"

 پرسید:

 " واضح نیست؟"

 " برای من نه"

ه پسر " من خارج از کنترل بودم. نمیتونستم تحمل کنم که بهم دست زده بشه. االنم نمیتونم. برای ی

که  ن یه راهی روزمان خیلی سختی بود. اون به م ،با هومون های افسار گسیخته ،ساله نوجوون 14،15

و انرژی رو تخلیه کنم نشون داد" بتونم این بمب منفجر شده  

 اوه...

 " میا بهم گفت که تو کتک کاری میکردی"

این تویی" " خدایا.... چه بالی سر خانواده پر حرف من اومده؟ در واقع ...  

چرخید و چشماش رو باریک کرد: مبه سمتبازم پشت چراغ قرمز توقف کردیم و   

 " تو بقیه رواغوا میکنی که بهت اطالعات بدن"

ا اوقات تلخی زمزمه کردم:سرش رو منزجر شده تکون داد. ب ،ساختگی   

 " میا خودش برای دادن اطالعات داوطلب شد. در واقع اینده نگر بود. نگران بود که اگه تو منو تو

تو چادر جنجال به پا کنی" ،مزایده رقص نبری  

" اوه عزیزم، هیچ خطری در موردش وجود نداشته. هیچ راهی نبوده که من بزارم کسی دیگه با تو 

 برقصه"

دکتر فلن اجازه دادی" "تو به  

 " اون همیشه از قوانین مستثناست"
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نزدیک در  هتل فیرمونت المپیک شد و انگیز پوشیده شده از برگ  کریستین وارد راه ورودی تحسین بر

پارک کرد. ،دی کنار یه فواره سنگی منحصر به فردورو  

 " بیا"

شده  به سمتمون اومد و سورپرایز از ماشین پیاده شد و ساک هامون رو برداشت. پیشخدمت هتل سریع

فت:بود. بدون شک به خاطر ورود دیر وقتمون به هتل بود. کریستین کلید ماشین رو بهش داد . گ  

 " به اسم تیلور"

میشد پنهون  8پیشخدمت سرش رو تکون داد و نمیتونست ذوق و هیجانش رو وقتی که سوار ماشین آر

یستین روبروی بلند به سمت البی راه افتادیم. وقتی که با کر کنه.  کریستین دستم رو گفت و با قدم های

مشهور  در ابرومند ترین ومیز پذیرش هتل ایستادم ، کامال و مطلقا احساس مسخرگی میکردم. این منم، 

رگ و یه ترین هتل سیاتل، با یه کت سایز بزرگ کتونی و یه شلوار گرم کن بازم در سایز فوق بز

نگاهش  ایستادم. عجیب نبود که مسئول پذیرش، خدای یونانی زیبا و برازنده کنار یک  گشاد، پیراهن

شتر در حیرت انگار که هماهنگی بین منو کریستین درست نیست.  البته، اون زن بی ،بینمون جابجا میشد

 فتم . خدایا، حتیگاه کرد البالویی شد و به لکنت افتاد. چشم غره رستین نکریستین بود. وقتی که به کری

 دستاش داره میلرزه! پرسید:

 " به...کمک.....برای وسایلتون....نیاز دارید ، اقای تیلور؟"

 دوباره سرخ شد. 

 " نه، منو خانم تیلور از پسش بر میایم"

 خانم تیلور؟؟؟ ولی من که حلقه دستم نیست! دستم رو پشتم قایم کردم. 

. پیشخدمت برای بارها 11لور. در طبقه " اتاق شما یه سوئیت بزرگ با تموم امکانات هست اقای تی

 بهتون کمک میکنه"

 کریستین کوتاه جواب داد:

 " الزم نیست. اسانسور ها کجاست؟"
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خیره کننده  یدستم رو دوباره گرفت و منم نگاه کوتاهی به الب هم لبو قرمزی توضیح داد و کریستین خانم

رم و ه غیر از یه زن مو تیره که در کاناپه گب ،بود و خالی از سکنه که پر از مبلمان افراطی ،مجلل و

ن زن سرش م. وقتی که ما به سمت اسانسور میرفتیم اوو به سگ تریرش غذا میداد انداخت نرم نشسته بود

ی رو بلند کرد و به ما لبخند زد. پس این هتل اجازه ورود حیوانات رو میده. برای چنین محیط مجلل

 عجیبه.

ت. در ، یه نشیمن شخصی راحت که توسط یه پیانو بزرگ کامل میشد داشسوئیت ما دو تا اتاق خواب 

ارتمان من این سوئیت از اپیه قسمت شومینه طویل بزرگی قرار داشت. خدایا....  ،نشیمن اصلی بزرگش

 بزرگ تره. 

 کریستین در حالی که برای امنیت در رو پشت سر خودش قفل میکرد زمزمه کرد:

میدونم ولی من واقعا به یه نوشیدنی احتیاج دارم"" خب خانم تیلور، تو رو ن  

نو با تخت بزرگ کینگ سایز گذاشت و م خودش رو روی کاناپه روبرویساک و کیف  ،تو اتاق خواب

جایی که اتیش با درخشندگی در حال سوختن بود هدایت کرد.  ،دستش به سمت نشیمن بزرگ  

ردم.ون نوشیدنی بیاره  دستم رو گرم کجلوش ایستادم و وقتی که کریستین رفت تا برای جفتم  

 " شراب  ا رمانیاک؟"

 " لطفا"

 بعد از چند لحظه کنارم قرار گرفت و بهم یه جام کریستالی براندی داد. 

 " چه روزی بود مگه نه؟"

کردن. اطمینان بخش زمزمه کردم:ستجو گرانه و نگران نگام سرم رو تکون دادم. چشماش ج  

 " من خوبم.  تو چطوری؟"

ودمو " خب االن، دوست دارم که اینو بخورم و بعدش اگر تو خیلی خسته نباشی ببرمت تو تخت و خ

 درونت رها کنم"

 " فک کنم که بشه یه کارایی کرد اقای تیلور"
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 خجوالنه به اون که در حال در اوردن کفشا و جوراباش بود لبخند زدم. زمزمه کرد:

لباتو گاز نگیر" ،" خانم تیلور  

ل و نوشیدنیم رو نگاه کردم. ا رمانیاک خوشمزه است. مزه سوزاننده و گرمایی رو به دنباسرخ شدم 

ن نگاه کردم به جا میگذاشت. وقتی که به کریستی ،نرم و راحت پایین میرفت ،خودش در حالی که از گلوم

یش رو میخورد و به من نگاه میکرد . چشماش تیره شده بودن .....گرسنه ان.دنرااونم ب  

اقع ازیا. بعد از روزی مثل امروز ... یا در وو هیچ وقت دست از مبهوت کردن من بر نمیداری اناست" ت

ی زاری نمیکنی و سر به بیابون جیغ زنان نمیزاری. من در حیرت تو ام. تو خیلی ادم قو .دیروز..

 هستی"

 زمزمه کردم:

نمیکنه که تو  فرقی چ جایی نمیرم،گفتم کریستین، من هی" تو دلیل خیلی خوبی برای موندن هستی. بهت 

 چی کار کردی. تو میدونی که من چه احساسی به تو دارم"

که من  انگار که چیزی رو ،ین خوردگار که به حرفم شک داشته باشه و پیشونیش چان ،دهنش مچاله شد

به تو  اسیمیگم شنیدنش براش دردناکه.  اوه کریستین، چی کار باید بکنم تا تو بفهمی که من چه احس

 دارم؟ ذهن ناخوداگاهم بهم پوزخند زد :

ت!تبزنکه بهش اجازه بده   

 از درون بهش اخم کردم. سعی کردم حس حالمون رو بهتر کنم:

 " کجا میخوای عکسای پورتره منو که خوزه گرفته ، وصل کنی؟"

 " بستگی داره"

د تر هست. کامال براش خوشاین ،شدن. کامال مشخصه که این موضوع صحبت لباش کشیده  

 " به چی بستگی داره؟"

 مرموزانه گفت:



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

295 | P a g e  
 

عی بگیرم"" به شرایط. هنوز نمایشگاه عکسش تموم نشده برای همین مجبور نیستم االن براش تصمیم قط  

 سرم رو کج کردم و چشمام رو باریک کردم. حرص درآر گفت:

گم"من هیچی بهت نمی "میتونی هر چقدر که در توان داری بهم سخت و عبوس نگاه کنی خانم تیلور،  

 " شاید باید شکنجه ات کنم تا راستشو بگی"

 ابروش رو باال فرستاد:

که باید حرفی رو که نمیتونی انجامش بدی بزنی" " واقعا اناستازیا،  فک نمیکنم  

فتم و در اوه خدای من ، این فکریه که میکنه؟ جام کریستالم رو روی تاقچه شومینه گذاشتم و نزدیکش ر

جام شراب اونم گرفتم و کنار مال خودم گذاشتم. زمزمه کردم: ،لی زیاد کریستینتعجب خی  

 " باید در موردش ببینیم"

 تاق خوابستین رو گرفتم و به سمت ابدون شک جسور شده توسط براندی، دست کریخیلی شجاعانه... 

. در کنار پایه تخت ایستادم. مکشوند  

. با صدای اروم حرص درآری گفت:کریستین سعی میکرد اشتیاقش رو پنهون کنه  

 "حاال منو اینجا داری اناستازیا. میخوای با من چی کار کنی؟"

 " میخوام شروع به برهنه کردنت کنم . می خوام همون کاری رو که شروع کرده بودم رو تموم کنم"

م کتش ورد. اریقه کتش رو گرفتم و موظب بودم که لمسش نکنم. خودشو عقب نکشید ولی نفسشو حبس ک

از چشماش  من ثابت بود . تموم حس شوخ طبعی اونم روی رو از روی شونه هاش کنار زدم . چشمای

مختلفی  ناپدید شده بود و گشاد شده ، نافذ ، محتاط و....نیازمند ؟ بهم نگاه میکرد. در نگاهش تفسیرات

کردم:زمزمه  وجود داشت. به چی فک میکنه؟ کتش رو بر روی کناپه جلو تخت گذاشتم.  

 " حاال تی شرتت"
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احت تر لبه های لباسش رو گرفتم و باال دادم و اونم همکاری کرد و دستاش رو باال برد و کمک کرد تا ر

ه طرز فقط شلوار جینش برتش در اومد بهم نافذ نگاه کرد. لباس از تنش خارج بشه. وقتی که تی ش

ل دیدن بود.تحریک امیزی از لگنش اویزوون  بود . مارک شورتش کمی قاب  

بهم شده سفتش که هنوز در رژ لب بر روش بود و کمی ناپدید و م از پایین بر روی شکم   ،نگام گرسنه

 م در بینچیزی بیشتر از کشیدن زبونبه سمت باال و به طرف قفسه سینه اش حرکت کرد. هیچ ، بود 

نمیخواستم.  با چشمای درخشان زمزمه کرد: رو موهای کم جناغ سینه اش  

اال چی؟"" ح  

 "  میخوام اینجا رو ببوسم"

باش در انگشتم رو از یه طرف استخون لگنش به روی شکمش و به سمت استخون طرف دیگه کشیدم. ل

 حالی که نفس تیزی میگرفت از هم فاصله گرفتن. نفس گرفت:

 " جلوتو نمیگیرم"

 دستشو گرفتم و زمزمه کردم:

ه دراز بکشی"تر" پس به  

ه هدایتش کردم و به نظر شگفت زده بود و به ذهنم خطور کرد که شاید ب به سمت تخت چهار گوش

.اون حداقل از زمان.... ،که هیچ کس رهبری و کنترل این کار رو تا حاال ازش نگرفته بودهه خاطر این

 زن. نه بهش فک نکن.

هره اش چ د .نگاه کر روتختی رو برداشت و بر روی لبه تخت نشست و بهم به سمت باال خیره و منتظر

 مینمحتاط و جدی بود. روبروش ایستادم و کت کتونیش رو از تنم در اوردم و اجازه دادم که روی ز

رو پایین کشیدم.  بیوفته، بعد شلوار گرم کن  

یلشو سرکوب شصتش رو روی انگشتاش میکشید . بی تاب لمس کردنم بود ، میتونستم بگم اینو ، ولی م

ن کشیدمش، اتر از شجاعت ، لبه های پیراهن رو گرفتم و از سرم بیرومیکرد. یه نفس عمیق گرفتم و فر

رت داد برای همین لخت جلوش ایستاده قرار گرفتم. چشماش از روم برداشته نمیشد ولی اب دهنش رو قو

 و لباش از هم جدا شدن. زمزمه کرد:
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هستی اناستازیا" " تو افرودیت  

تو گلویی  رستادم و خم شدم تا ببوسمش . ناله ارومصورتش رو بین دستام گرفتم و سرش رو به عقب ف

 ودشکرد. تا دهنم رو روی دهنش قرار دادم ، لگنم رو گرفت و قبل از اینکه متوجه بشم منو زیر بدن خ

غلم کرده در مقابل بدنم بمیخکوب کرد. پاهاش پاهام رو باز نگه داشتن برای همین در بین پاهام  رو تخت

، مارو به تباهی میرسوند، زبانامون در هم میپیچیدن . دستاش از روی رون هبود و میبوسیدم و دهنم 

یدن. کشاغوا کننده نوک سینه هام رو می شون میدادنرد میشدن و میمالیدن و فشار ،و سینه هام ملگنم، شک  

حتماال ناله کردم و لگنم رو غیر ارادی به سمت باال کشیدم و اصطکاک شیرینی رو با زیپ شلوار و ا

نش رو تکون ج و بی نفس نگاه کرد. لگدم. از بوسیدنم دست کشید و بهم گیلت متورم شده اش دریافت کرا

اره دقیقا همونجا.ت تحریک شده اش بهم فشار اورد... داد برای همین ال  

ار رو بستم و ناله کردم و اون دوباره این کار رو انجام داد. ولی ایندفعه منم خودم رو بهش فش چشمام

ه داد... ، ادامشیرینش م  ،  لذت بردم. به شکنجه اروو از ناله پاسخ دهنده اش وقتی که دوباره بوسیدمدادم 

رو میکردم. و اون درست میگه... در وجودش غرق شدم... خودش رو به من میمالید و منم همین کار 

 سر مست کننده ست که همه چیز رو کنار بگذاری . تموم نگارنی هام محو شدن.

کشه ضرب داری تو گوشام تیر میهام اواز میخونه ، با صدای بلند  این لحظه با اونم. خون در رگمن در 

گه ی دهن خودم نولم رو داخل موهاش دفن کردم اونو جنفس های تند شدمون مخلوط شده. دستاو با ریتم 

یدم، پایین و هاش کشزبونم به اندازه زبون اون حریص بود. دستام رو روی باز ...میداشتم ، اونو میبلعیدم

اخل تاخ و حریصم رو به دبند شلوار جینش و دستای جسور و گسکمر و گودی کمرش ، بر روی کمر

شلوارش فرستادم و اون رو به سمت خودم فشار دادم و همه چی رو به غیر خودمون فراموش کردم.  

 زمزمه کرد:

 " االن منو از مردی می اندازی انا1 "

م داد. شد و زانو زد. سریعا شلوارش رو پایین کشید و بهم یه بسته کاندو یکدفعه نشست و ازم دور  

 " تو منو میخوای عزیزم، منم شدیدا میخوامت. تو میدونی که چی کار کنی"

                                                             
 بخاطر اینکه شلوار پاش بود انا فشارش میداد سمت خودش بهش فشار می اومد 1
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اه کرد . با با انگشتای چاالک و اشفته بسته رو باز کردم و بر روی التش کشیدم . بهم با نیش باز نگ

رو  روم خم شد ، بینیش رو به بینیم مالوند، چشماشاز حس شهوت  تری مه الودش و پرچشمای خاکس

و واردم کرد. ر بست و اروم و شیرین خودش  

 ندوناشتصاحب شدن توسط اون لذت بردم. د بازو هاشو گرفتم و چونه ام رو باال دادم و از حس کامل

 ..خیلی شیرین.. .... خیلی اروم رو در طول چونه ام کشید و برگشت و دوباره خودشو واردم کرد....

ت:ارنج ها و دستاش رو دو طرف سرم گذاشته بود. نفس گرف خیلی لطیف، بدنش بهم پرس میشد.  

 " تو باعث میشی که همه چی رو فراموش کنم. تو تراپی و درمان منی"

 حرکات اروم و پر از اشتیاقش هر اینچ از بدنم رو با لذت در بر میگرفت. زمزمه کردم:

م، کریستین....تند تر"" خواهش میکن  

 االن بیشتر میخوام....

 " اوه نه عزیزم. من االن اروم احتیاج دارم"

 نرم بوسیدم و اروم لب پایینم رو گاز گرفت و ناله کوتاهم رو جذب کرد. 

کشیده  و باالتر دستام رو به سمت موهاش بردم و خودم رو تسلیم ریتم ارومش کردم و قطعا بدنم باالتر

:م. در حالی که اونم رها میشد نفس گرفتابت و سریع و خشن سقوط کرد و ارضا شدشد و بعد ث  

 " اوه ، انا"

 حین ارضا شدنش اسمم دعا گونه روی لباش بود. 

 

سرش روی شکمم بود و دستاش به دور بدنم بودن . دستام داخل موهای افسار گسیخته اش چرخ 

یلی منم خی ، موندیم. خیلی دیر وقت و بود، ی چه مدتمیخوردن و ما همین طور دراز کشیده، نمیدونم برا

ریستین ف و زاللی که بعد از یه عشق بازی پر شور با کاز ارامش صا ولی فقط دوست داشتمخسته بودم 

رم و . یه عشق بازی نملذت ببرم. بخاطر اینکه این دقیقا همون کاری بود که انجام دادی داشتم، گری

 شیرین...
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یزی که بشه تقریبا خیلی بیشتر از چ ..رفته، همینطور من، تو چنین زمان کوتاهی. اون خیلی زیاد پیش

درکش کرد. با تموم مسائل مزخرفی که وجود داره ، به خاطر راه ساده و صادقانه ای که باهام پیش 

بگیرم. شکمم رو بوسید و زمزمه کرد: شون میتونم نادیده ،گرفته  

نکن" " من هیچ وقت ازت سیر نمیشم.  ترکم  

 خواب الود غریدم:

 " من هیچ جایی نمیرم کریستین و فک کنم که من قصد داشتم که شکمت رو ببوسم"

 در مقابل پوستم نیشش باز شد:

 " چیزی جلوتو نگرفته عزیزم"

 " فک نمیکنم که بتونم تکون بخورم. خیلی خسته ام"

ش گذاشت کف دستش و روی ارنج کریستین آه کشید و بی میل جابجا شد ، کنارم دراز کشید و سرش رو

ق. پر از عش و روتختی رو روی جفتمون کشید. بهم خیره شد. چشماش در حال سوختن بودن، گرم...  

 " االن بخواب عزیزم"

 روی موهام رو بوسید ، دستش رو به دورم انداخت و منم بخواب رفتم. 

 

 

مبود شد پلک بزنم. سرم به خاطر ک و باعثوقتی که چشمام رو باز کردم ، اتاق کامال روشن شده بود 

 خواب گیج بود . من کجام؟ اوه....هتل...

کریستین با لبخند مهربانانه ای زمزمه کرد:   

 " سالم"

دفعه به طرز کنارم کامال لباس پوشیده سر تخت دراز کشیده بود.  از کی اینجاست؟ منو نگاه میکرده؟ یک

گاه خیره اش گر گرفت. زمزمه کردم:باور نکردنی احساس خجالت کردم و صورتم زیر ن  
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 " سالم"

 خدا رو شکر کردم که به شکم خوابیده ام :

 " چه مدته که داری منو نگاه میکنی؟"

دقیقه است که باال سرتم" 5" من میتونم ساعت ها تو رو تو خواب نگاه کنم اناستازیا، ولی من فقط   

 خم شد و نرم بوسیدم:

 " دکتر گرین نزدیکه که برسه"

اوه""   

 کامال این دخالت نا مطلوب کریستین رو فراموش کرده بودم. پرسش گرانه پرسید:

با تموم اون خر خر ها" ،" خوب خوابیدی؟ مسلما مثل من خوب بوده  

کج خلق با لبای اویزون گفتم: اوه پنجاه سایه سر خوش و شوخ طبع...  

 " من خر خر نمیکنم!"

 نیشش باز شد:

 " نه نمیکنی"

هنوز اطراف گردنش دیده میشد . ،ده رژ لبرد کمرنگ ش  

 " حموم رفتی؟"

 " نه . منتظر تو بودم"

باشه. ساعت چنده؟" " اوه...  

. قلبم اجازه نداد زودتر بیدارت کنم" 10:15"   
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 " تو به من گفته بودی که قلب نداری1"

 لبخند ناراحتی زد ولی جوابی نداد:

تو. بیا، بلند شو. من خیلی تنها بودم" " صبحانه ات امادهست. پنکک و گوشت خوک برای  

حبت محکم در باسنم زد و باعث شد از جام بپرم و بشینم. هووم... کریستین در ورژن عواطف گرم و م

 امیز. 

س، وقتی که خودم رو کش و قوس دادم فهمیدم که کل بدنم دردمیکنه.... بدون شک تماما به خاطر سک

در حالی  از تخت بیرون اومدم و نگاشنه بلند هستش. گیج و مرقص و تلو تلو خوردن با اون کفشای پ

اومدم یک  که به اتفاقات دیروز در ذهنم فک میکردم وارد دستشویی مجلل منتخب شده ،شدم. وقتی بیرون

بود پوشیده بودم.  رو که از جالباسی تو حموم اویزون ربدوشامبر کرک دار  

چی  میارم. اون ششفته کننده در مغزمه که به یادتصویر ا ینبیشتر ری که شبیه منه،دختلیال ، 

 میخواسته؟ منو؟ کریستین رو؟ که چی کار کنه؟ و چرا اون لعنتی ماشین منو داغون کرده؟؟

شایند فکرش نا خو مثل تموم فرمان برداهاش... ،کریستین گفت که دوباره یه آاودی دیگه خواهم داشت

 بود. نظر به اینکه من نسبت به پولی که بهم میده با گذشت بودم دیگه کاری نیست که بتونم انجام بدم2. 

اق نهار نشیمن اصلی سوئیت شدم. هیچ نشونی از کریستین نیست. باالخره اونو تو ات دقدم زنان وار

دم. خوری پیدا کردم. رو صندلی نشستم و از صبحانه عالی که روبروم پهن شده بود شکر گذار ش

بهم   ه یکشنیه بود و قهوه اش رو میخورد. صبحانه اش رو خورده بود.کریستین در حال خوندن روزنام

 لبخند زد. اذیتم کرد:

 " غذاتو بخور، امروز به قدرت و توان نیاز داری"

 " و چرا؟؟ قراره منو تو اتاق خواب زندانی کنی؟"

 ضمیر درونم یکهو با موهای ژولیده و نگاه سردرگمش هشیار شد. 

فک کردم که بریم بیرون . یه هوایی بخوریم"" این یه ایده جالبیه.   

                                                             
 )جلد یک( 1
 منظورش اینه که نمیتونه دیگه جلوی خرج کردن کریستین رو بگیره 2
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 معصومانه پرسیدم:

 " امن هست؟"

ه خط ولی موفق نشدم که طعنه رو از صدام دور کنم. چهره کریستین وا رفت و دهنش به ی ،سعی کردم

 صاف تبدیل شد. بد عنق و با چشمای باریک شده جواب داد:

ه با مزه ای نیست"" جایی که ما میریم ، اره هست . و این اصال مسئل  

الن ا ،مسائل درام دیشبیکنم که بعد از گذروندن تموم قرمز شدم و به صبحانه ام خیره شدم. فک نم

رش رو منصفانه باشه که سرزنش بشم. تو سکوت و کج خلقی صبحانه ام رو خوردم. ذهن ناخوداگاهم س

ستم از همین االن یادم بمونه . میخوابرام تکون میداد. پنجاه در مورد امنیت من شوخی نداره! باید اینو 

 بهش چشم غره برم ولی از این کار اجتناب کردم.

وه روز داشتم و کمبود خواب هم دارم . چرا ، اباشه. من خسته و زود رنجم. من یه روز طوالنی رو دی

زده شد. ر چرا اون باید االن اینقدر پر انرژی سر حال باشه؟ زندگی اصال منصفانه نیست. ضربه ای به د

 کریستین غرید:

 " دکترخوبه رسید"

ه صبحانه و کامال مشخص بود که هنوز از کنایه من در حال سوختنه. از پشت میز بلند شد. نمیتونیم ما ی

اروم و نرمال داشته باشیم؟ سنگین آه کشیدم و نصف صبحانه ام رو رها کردم و بلند شدم تا به خانم دکتر 

 دپو پروورا1 خوشامد بگم .

 

ت به بود . لباس های راحت تری رو نسب شده و اتاق خواب بودیم و دکتر گرین با دهن باز بهم خیرهت

های بلوند به همراه شلوار ست شده مشکی و مو ،سری پیش پوشیده بود . پیراهن کشمیر صورتی کمرنگ

 زیباش رو به دور صورتش ازاد گذاشته بود. 

راحتی؟"" و تو دیگه قرص هات رو نخوردی؟ به همین   

                                                             
یه امپول ضد بارداری حاوی پروژسترون هست . اینجا منظور انا حالت کنایه و مسخرهگی به کاری که دکتر اومده انجام بده هست و این مدلی  1

 به دکتر لقب میده 
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 قرمز شدم و شدیدا احساس حماقت میکردم. 

 "اره"

 تن صدام میشد کمتر از این باشه...؟ به عنوان تایید حقیقت گفت:

 " ممکنه حامله باشی"

نم که چی!؟ دنیا دور سرم خراب شد. ذهن نا خود اگاهم روی زمین افتاد و شروع به استفراغ کرد وفک ک

 االن منم حالم بهم میخوره. نه!

برو تو این دستشویی کن"، بیا "   

م. نه .نه. ی پالستیکی رو اروم گرفتم و گیج و مات وارد دستشویی شدکامال جدی و عصبانی بود. قوط

 نه. هیچ راهی نداره....هیچ راهی نداره....خواهش میکنم، نه . نه.

عا وحشت زده میشه. ی کار میکنه؟؟ رنگم پرید.  اون قطپنجاه بفهمه چ  

کنم! با خودم زمزمه وار دعا میکردم. نه خواهش می  

 نمونه ام رو به دکتر دادم و اونم با دقت یه تستر چوبی شکل سفید داخلش قرار داد.

 " پریودت کی شروع شد؟"

نم این بود وقتی که تنها کاری که میتونم بک ،چطور به چنین جزئیاتی فک کنم ،من االن در این موقعیت

نگ خیره بمونم؟که اشفته به اون وسیله سفید ر  

ا ا ا ممم...چهارشنبه؟ چهارشنبه هفته پیش نه ، هفته پیش تر . اول ژوئن" "  

 " و کی از خوردن قرص ها دست کشیدی؟"

 " یکشنبه هفته پیش"

 لباش رو به هم فشار داد و تند گفت:
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لی خبر خی" احتماال مشکلی نباشه. بر اساس تجربه ام میتونم بگم که بارداری غیر برنامه ریزی شده 

خوشایندی نیست . برای همین امپول مدروکسی پروژسترون1 ایده بهتری هست اگر یادت نمیمونه که هر 

بخوری" تروز قرص  

داشت و یه نگاه خشن بهم انداخت و من زیر نگاه تحکم امیزش به خودم پیچیدم. اون وسیله سفید رو بر

 بهش دقیق نگاه کرد. 

" همه چی پاکه. هنوز تخمک گذاری نکردی بنابراین مشروط به این که تو تمام مدت موارد احتیاطی رو 

انجام داده باشی2 احتماال نباید حامله باشی. حاال بزار برات در مورد این روش توضیح بدم. ما در 

وارض ولی حقیقتا ع ،موردش سری پیش صحبت کردیم بخاطر عوارض جانبی که میتونه داشته باشه

نه بدتر باشه و چندین سال طول بکشه"خیلی میتو ،جانبی یه بچه  

ال کپ کرده گفت راضی بود. ولی نمیتونستم هیچ پاسخی بدم. کامبهم لبخند زد و از جوک کوچیکی که 

 بودم. 

خیال  دکتر گرین شروع به توضات کاملی در مورد عوارض جانبی کرد و منم فلج شده همراه با راحتی

ریبه نم غدادم. فک میکنم که ترجیح میدم که با هر چند تا خانشسته بودم و یک کلمه اش رو هم گوش نمی

کنم که ممکن  انتهای تخت بشینم و تحمل کنم و به حرفاشون گوش بدم تا اینکه به کریستین اعتراف ای

 بود حامله باشم.  دکتر گرین بهم توپید:

 " انا! بیا این کار رو انجام بدیم"

یت استینم رو باال دادم. منو از افکارم بیرون کشید و منم با رضا  

 

 

 کریستین در رو پشت سر دکتر بست و به من محتاط خیره شد. پرسید:

 " همه چی درست بود؟"

                                                             
 امپول ضد بارداری 1
 منظورش استفاده از کاندومه  2
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 منگ سرم رو تکون دادم و اونم سرش رو به یه طرف کج کرد و چهره اش از نگرانی منقبض شد. 

 " اناستازیا، چی شده؟؟ دکتر گرین چی گفت؟"

کردم:سرم رو تکون دادم و زمزمه   

روز دیگه میتونیم راحت باشیم" 7" تا   

 " هفت روز؟"

 " اره"

 " انا، چی شده؟"

 اب دهنم رو قورت دادم:

 " چیزی برای نگرانی نیست، خواهش میکنم فقط بیخیالش شو"

ره شد و و سرم رو به عقب فرستاد و قاطع به چشمام خی تونه ام رو گرفکریستین روبروم ایستاد و چ

ترس من رو کشف کنه. مصرانه توپید:سعی کرد که علت   

 " بهم بگو"

 چونه ام رو از دستش بیرون کشیدم:

 " چیزی برای گفتن نیست. میخوام برم لباس بپوشم"

 آه کشید و دستشو داخل موهاش کشید و بهم اخم کرد. باالخره گفت:

 " بیا بریم دوش بگیریم"

 حواس پرت زمزمه کردم:

 " البته"

گفت:دهنش کج شد و عبوسانه   

 " بیا"
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م. به نظر دستم رو محکم گرفت و با قدم های بلند در حالی که پشتش کشیده میشدم به سمت حموم رفتی

اش رو در میاد فقط من حالم نا خوش نیست. شیر اب رو باز کرد و قبل از اینکه به سمت من بچرخه لباس

در حالی که ربدوشامبرم رو باز میکرد گفت: اورد.  

خوام که خوابی بهم ریخته. ولی من میناراحتت کرده یا اینکه فقط خلقت به خاطر کم " نمیدونم که چی 

 بهم بگی. تصوراتم تو ذهنم در حال فورانه و من دوستش ندارم"

میگم..ش رو باریک کرد . لعنتی! باشه..بهش چشم غره رفتم و اونم بهم با خیرگی نگاه کرد و چشما  

رو نخوردم. اون گفت که ممکنه حامله باشم"" دکتر گرین سرزنشم کرد که قرص هام   

 " چی؟؟"

. دن و بی حرکت شدن و صورتش سفید شددستاش وقتی که بهم خیره بود یخ ز رنگش پرید  و  

ودم"داد. یه شوک بود و همش همینه. نمیتونم باور کنم که اینقدر احمق ب " ولی نبودم. یه تست انجام  

 اشکارا ریلکس شد:

ی؟"" مطمئنی حامله نیست  

 " اره"

 نفس عمیقی رو بیرون داد:

 " خوبه. اره میتونم بفهمم که این چقدر میتونه ناراحت کننده باشه"

ناراحت کننده؟؟؟؟اخم کردم...   

 " من بیشتر نگران واکنش تو بودم!"

 گیج شده پیشونیش چین خورد:

اطی شدید و یه بی احتیگی یقتا من االن خیالم راحت شده.... این یه بی مالحظه " واکنش من؟ خب، حق

 اخالقی میبود اگر تو حامله میبودی"

 توپیدم:
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 " پس شاید بهتر باشه که کال از هم دوری کنیم"

ه. حیرت زده چند لحظه بهم خیره موند ، انگار که یه موجود تحقیقاتی عجیب غریب رو نگاه میکن  

 " تو امروز صبح کج خلقی"

 عبوسانه تکرار کردم:

همین"" فقط یه شوک بود،   

 ید و سرم رو رویبغل گرمش کشید و روی موهام رو بوسدو طرف ربدوشامبرم رو گرفت و منو به 

د. اوه حواسم پرت ش نتوسط موهای کم روی جناغ سینه اش که گونه ام رو قلقلک میدادسینه اش فشرد. 

 اگه میتونستم بینیم روبهش بمالم..... زمزمه کرد:

نم که تو نی من اینه که تو رو تنبیه کنم ولی بدون شک فک نمیکایل باطین عادت ندارم. تم"انا، من به ا

 اینو بخوای"

 گندش بزنن....

 " نه، نمیخوام. همین بغل خوبه"

رهنه و منم م. کریستین بیدمدت طوالنی در این بغل  عجیب مونکریستین رو محکم تر بغل کردم و برای 

میدونم، اون هیچی در مورد رابطه نمیدونه، منم ن بودم.ط صداقتش متحیر شده توسبا ربدوشامبر . دوباره 

ت به غیر از تموم چیزهایی که از اون یاد گرفتم . خب اون از من برای داشتن صبر و ایمان درخواس

، شاید منم باید ازش بخوام. کریستین باالخره گفت: هکرد  

 " بیا، بریم دوش بگیریم"

 و در اورد و و به دنبال اون زیر اب ابشار مانند شدم ورهام کرد. یه قدم عقب رفت و ربدوشامبرم ر

موم بود. صورتم رو با سمت تاخت تاز اب باال گرفتم. به اندازه دو نفرمون فضا زیر دوش عظیم الجثه ح

. کریستین شامپو رو برداشت و شروع به شستن موهاش کرد. شامپو رو به من داد و منم گرفتمش  

ه شامپو مام رو بستم و خودم رو تسلیم اب گرم پاک کننده کردم. وقتی کاوه این احساس خوبی میده. چش

 ،هامازوو با شامپو بدن میشست، شونه هام ، بکردم. بدنم رحس  رو از سرم شستم ، دستاش رو روی بدنم
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م، و کارش رو به سمت پایین ادامه داد . شکم، زیر شکم سینه هام و پشتم. اروم چرخوندم زیر بازو،

اهرش بین پاهام...هوووم....پشتم. اوه خیلی احساس خوب و اغوا کننده ای داره. دوباره انگشتای م

 چرخوندم تا روبروش قرار بگیرم . اروم گفت:

 " بیا"

 بهم شامپو بدن رو داد:

 " ازت میخوام که رد رژ لب باقیمونده رو بشوری"

مای رطوب شده و زیبا ، با چشبود و خیس م چشمام سریع رو شتاب زده باز شدن. بهم نافذ خیره شده

. زمزمه کردم:فوق العاده درخشانش، هیچی بروز نمیداد  

 " باشه"

م در سعی کردم عظمت و شوکت کاری رو که ازم خواست انجام بدم رو درک کنم. اینکه لمسش کنم اون

 مرز محدوده ممنوعه....

ونه هاش و بعد دستام رو روی ش کمی شامپو بدن رو کف دستم ریختم و دستام رو بهم مالیدم تا کف کنه

 کردم. ثابت موند و چشماشگذاشتم و اروم خط رژ لب رو از دو طرف شونه هاش شروع به پاک کردن 

ز ترس چهره اش خنثی بود ولی نفساش تند شده بودن و میدونم که بخاطر حس شهوت نبود، ا رو بست .

 بود... باعث شد که مضطرب و اشفته بشم. 

دن رو شامپو ب ن ، با دقت خط رژ لب رو به اطراف سینه اش دنبال کردم و اروم و نرمبا انگشتای لرزو

 روی بدنش پخش میکردم . اب دهنش رو قورت داد و فکش منقبض شد انگار که دندون هاش رو بهم

و گلوم منقبض شد. اوه نه، گریه نمیکنم... قلبم مچاله دیگه فشار بده. اوه...  

هش نگاه کنم. ف دستم بریزم و حس کردم که روبروم ریلکس شد . نمیتونستم بمکث کردم تا باز شامپو ک

خیلی زیاد بود. اب دهنم رو قورت دادم. زمزمه کردم: نمیتونستم دردش رو تحمل کنم...  

 " اماده ای؟"

 تنش و استرس تو صدام کامال واضح بود. زمزمه کرد:
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 " اره"

 صداش خشن و اغشته به ترس بود. 

دو طرف سینه اش گذاشتم و اون دوباره سر جاش خشک شد.  اروم دستم رو  

ثیر ترسی که بودم ... تحت تا هاین خیلی زیاده... توسط اعتمادی که بهم کرده بود تحت تاثیر قرار گرفت 

 داره به جهت اسیبی که به این مرد زیبا و بی عیب و نقص ویران شده وارد شده...

یشد. جاری شد و در بین ابی که روی سرم میریخت مخلوط م اشک تو چشمام رو پرکرد و بروی صورتم

 اوه کریستین! کی این کار رو با تو کرده؟ 

قتی که دیافگرامش بخاطر نفس های سطحی اش  دائم تکون میخورد . بدنش انعطاف ناپذیر شده بود و و

د . طع میشتنش و استرس ازش مثل موج سا م،و پاکش میکرد یدادمدستام در طول خط رژ لب حرکت م

من هر کاری برات میکنم.... و من هیچ  اوه، اگر میتونستم دردت رو بشورم این کار رو میکردم...

 اک  شتنچیزی رو بیشتر از بوسیدن تک تک زخم های روی بدنت رو نمیخوام ، تموم این سالهای وح

اشکام  نمیتونم و غفلت و کم توجهی رو که بهت شده رو میبوسیدم و از بین میبردم . ولی میدونم که

خواسته روی گونه هام جاری شدن. زمزمه کرد:نا  

گریه نکن" ،" نه، خواهش میکنم  

 صداش اندوهگین بود. منو محکم بین بازو هاش گرفت :

 " خواهش میکنم برای من گریه نکن"

ورای  بدرفتاری گم شده و وغفلت ، وحشت  ،وقتی که به یه پسر بچه کوچیکی که در دریای ترس 

ردنش گودی گ هق هق گریه ام منفجر شد و سرم رو توی ،ی که بشه تحمل کرد اسیب دیده فک کردمچیز

 پهنون کردم. 

 منو از خودش جدا کرد و صورتم رو با جفت دستاش گرفت و سرم رو به عقب فرستاد و خم شد و

 بوسیدم. روبروی دهنم زمزمه کرد:
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لی پیشه . من در ارزوی اینم که تو لمسم کنی و" گریه نکن انا، خواهش میکنم. این مال خیلی وقت 

 نمیتونم تحملش کنم. خیلی زیاده. خواهش میکنم، خواهش میکنم گریه نکن"

م... اینقدر . اینکه تو رو اینطوری میبین" منم میخوام لمست کنم . بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی 

من خیلی دوست دارم" منو عمیقا ازرده میکنه.وحشت زده و اسیب دیده... کریستین...  

 شصت دستشو روی لب پایینم کشید و زمزمه کرد:

 " میدونم، میدونم"

 " خیلی راحته که بشه عاشق تو شد . نمیتونی اینو ببینی؟؟"

 " نه عزیزم. اینطور نیست"

ازم البته اونا روش عجیبی براش دارن ولی بدوست داریم . حتی النا و لیال... " هست. من و خانواده ات 

مینه. تو با ارزشی"ه  

 " تمومش کن"

 انگشتاش رو روی لبام گذاشت و سرش رو منفی تکون داد و عذاب در چهره اش دیده میشد :

 " نمیتونم اینو بشنوم. من هیچی نیستم اناستازیا. من یه مرد تو خالی ام. من قلبی ندارم"

 ه مرد واقعا خوب. اصال بهشهمش رو! تو مرد خوبی هستی کریستین، ی " چرا داری . و من میخوامش،

به چه چیزهایی دست پیدا کردی"کن. ببین چی کار تا حاال کردی... شک ن  

م:هق هق میکردم. ادامه داد  

ه چه به چی پشتت رو به خاطر من کردی... من میدونم. من میدونم ک" ببین برای من چی کار کردی... 

 احساسی به من داری"

م صدای مکرر سیده گشاد شده بودن و تنها چیزی که میتونستیم بشنویبهم خیره نگاه میکرد و چشماش تر

ریخته میشد بود. زمزمه کردم: ونشر شر اب که به سرم  

 " تو عاشق منی"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

311 | P a g e  
 

س کرده چشماش بیشتر گشاد شدن و دهنش باز موند. یه نفس عمیق گرفت ، انگار که من نفسش رو حب

کرد: بودم.  شکنجه شده و اسیب پذیر دیده میشد. زمزمه  

 " اره، هستم"
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«فصل نهم»   

 

 

 

ت کپ کرده و در یه سکو ،نتونستم جلوی خوشحالی و ذوقم رو بگیرم. ذهن ناخود اگاهم با دهن باز

ای گشاد مشتاقانه به چشم، با نیش باز پخش شده روی کل صورتم یره شده بود و منمحیرت زده ای بهم خ

 شده ی زجر کشیده ی کریستین نگاه میکردم. 

 انگار که در .باعث شد سطوح عمیقی از وجودم رو به سمت خودش بخونه ،نرم و شیرینشاعتراف 

بود.  جستجوی بخشش و امرزش از منه. کلمات کوتاه اعترافش برای من مثل یه مائده اسمونی بهشتی

میدونم که عاشقمی!... اره ، هستم اشکام دوباره چشمام رو پر کردن .   

اشه. این پرت  شده ب و به گوشه اینکه یه سنگ سخت و محکم از هم پاشیده ... مثل ایاگاهی رهاکننده ایه

ه کسی که من زمانی فک میکردم که قهرمان عاشق، قوی ، منزوی و مرموز منمرد زیبای نابود شده... 

شده و لبریز از نفرت از و تموم این ویژگی ها را داره. ولی اون در عین حال شکننده و خراب 

ولی از رنج اون هم در عذاب و درد بود. من  ،ز حس خوشحالی و لذت متورم شده بودقلبم ا خودشه...

تمون در این لحظه میدونم که قلب من به اندازه کافی برای جفتمون بزرگ هست. امیدوارم که برای جف

 بزرگ باشه...

قی رو که در شتا صورت زیبا و دلنشینش رو بگیرم و لباش  رو نرم ببوسم و تموم عدستم رو بلند کردم 

مون زیر این اب ابشار واری که روی سرکنم بهش تزریق کنم. میخوام اونو این تماس شیرین حس می

من انگار  بس کرد  و جوری منو نگه داشت کهمیریزه ببلعم. کریستین ناله کرد و منو بین بازو هاش ح

 هوایی هستم که اون برای نفس کشیدن بهش احتیاج داره. خشن زمزمه کرد:

من تو رو میخوام، ولی نه اینجا"اوه انا،  "  

 با حرارت جلوی دهنش زمزمه کردم:
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 " باشه"

م شیر اب رو بست و دستم رو گرفت و منو به سمت بیرون هدایت کرد ، حوله حموم رو به دور بدن

وم شروع پیچید. یه حوله کوچیک برداشت و به دور کمرش بست و بعد یه حوله کوچیک تر گرفت و ار

ک کردن موهاش کرد. به خش  

به  روی سر من انداخت و برای همین وقتی که به اینه باالی سینکوقتی که کارش تموم شد حوله رو 

ره و چشمامون در اینه بهم خی انگار که روسری سرم کرده بودم. پشتم ایستاده بود ،خودم نگاه کردم

ه داد . پرسیدم:اید چشمای ابی براق و این بهم یهچشمای خاکستری ابر گرفته و  بودن.  

 " میتونم منم این کار رو بکنم؟"

ه های که پر از حول مولی سرش رو موافق تکون داد. به سمت کمد حما ،ه پیشونیش چین خوردبا اینک

روع به خم شدم و یه حوله دیگه برداشتم و جلوش روی نوک پنجه هام ایستادم. اروم ش ،کرکی تا شده بود

فاقی جلو خم شد و باعث شد کارم راحت تر بشه و وقتی که به صورت اتخشک کردن موهاش کردم. به 

مزمه کرد:اختم دیدم که با نیش باز مثل پسر بچه ها بهم نگاه میکنه. زاز زیر حوله بهش نگاه کوتاهی اند  

گذشته. خیلی خیلی زیاد"، " خیلی وقته از زمانی که کسی این کار رو برام کرده   

:بعد اخم کرد و ادامه داد  

"..." در واقع فک نمیکنم که کسی تا حاال موهای منو خشک کرده باشه  

موهاتو خشک میکرده؟" ،" قطعا گریس انجام داده؟ وقتی که خیلی بچه بودی  

 سرش رو منفی تکون داد و باعث شد که از کارم دست بکشم. اروم گفت:

ینکه براش دردناک و سخت بود. من با وجود ا ،ام احترام گذاشتهها و درد" نه. اون از روز اول به زخم

یه بچه خیلی خود کفا بودم" نبه عنوا  

یت بخاطر اینکه کسی اهمدش هست، که خودش مواظب خو ،مو مسیی وقتی که فک کردم یه پسر بچه 

ی تهوع انده اراحت کننرو توی قفسه سینه ام حس کردم. فکرش به طرز  یضربه سریع و خفیف، نمیداده 
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ود وام که غم و ناراحتیم صحبت جوونه زده ی تازه ای که به وجود اومده بود رو ناباور بود. ولی نمیخ

شتم:اکنه. سر به سرش گذ  

 " خب پس من مفتخر شدم"

 " بله خانم استیل و شاید باید بگم که من مفتخر شدم"

 تند گفتم:

 " کامال همینطوره اقای گری"

ون تو باره چشماموم تا پشتش قرار بگیرم . دردم و یه حوله دیگه برداشتم و چرخیدکک شموهاش رو خ

 اینه بهم قفل شد . نگاه پرسش گرانه اش باعث شد که سریع بگم:

 " میتونیم یه چیزی رو امتحان کنیم؟"

 چپش یمثبت تکون داد. محتاط و خیلی اروم حوله رو نرم بر روی بازو ولحظه سرش ر دبعد از چن

اینه بررسی میکردم. بهم  نگاه و چهره اش رو داخل ش رو خشک کردم . بهشکشیدم و اب روی بدن

له رو بوسیدم . لباش کمی از هم فاصسوراخ کردنم بودن. خم شدم و بازوش پلک زد ، چشماش در حال 

خند به همین روش خشک کردم. قطاری از بوسه به دور بازوش زدم و لب ،گرفتن. بازو دیگه اش رو هم

ل دیدن ، که هنوز قابزیر خط رژ لب ،. با دقت، پایین کمرش روکوچیکی رو بر روی  لباش ایجاد کردم

بشورم. اروم گفت:هم خشک کردم. یادم نبود که پشتش رو  بود،  

 " کل پشتم. با حوله"

. مواظب وقتی که شروع به خشک کردن پشتش کردم یه نفس تد تیز گرفت و چشماش رو محکم بست

  بودم که فقط با حوله باشه و دستم بهش نخوره.

ابل خورده ، تموم عضالت کوچیکش به راحتی ق پهن و شونه های تراشاون پشت زیبا و جذابی داره... 

ود. . اون واقعا به خودش میرسه . این منظره زیبا فقط توسط زخمهاش خدشه دار شده ب تشخص هستن  

ی که کارم وقت زیادم رو برای بوسیدن تک تکشون گرفتم. و جلوی میل شدید و سختی اونا رو نادیدهبه 

ام رو ونه اش پاداشش رو دادم. دستنم خم شدم و با بوسه ای بر روی شو م تموم شد، نفسش رو بیرون داد
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 . چهره اش مشتاقمامون تو اینه به هم خیره شدن به دورش اوردم و شکمش رو خشک کردم. دوباره چش

 و در عین حال محتاط بود.  بهش یه حوله صورت دادم و گفتم:

بگیر" " اینو  

درگم اخم کرد .بهم سر  

ودم ، خودم رو لمس کنم"تو منو مجبور کردی که با دستای خ" یادته تو جورجیا؟   

ره خی مبه هاین وکنشش رو نادیده گرفتم و دستام رو به دورش اوردم . تچهره اش تیره شد ولی من وا

شدیم. انگار مذهبی انجیل دیده می مثل تصاویرنم با موهای پوشیده شده... م. زیباییش و برهنگیش، بودیم..

 که از نقاشی های سبک هنری عهد عتیق باشیم. 

ردم و اروم دستش رو که خودش با رضایتش بهم داد گرفتم و بعد به سمت باال به طرف قفسه سینه اش ب

 رکت. کامال بی حو بازم دوباره  ....شیانه حرکتش دادم. یک بار، دوباریدم و ناشحوله رو روی بدنش ک

رفته ست منو که دستش رو گدماش که شز چاسخت و محکم شده بود ، البته به غیر  ،استرس بود ، و از

دنبال میکرد.  ،میکردم شو هدایتبودم   

ه قهرمان میزدن و منم تبدیل بلبخند ،  بهم فشرده اشذهن ناخوداگاهم تاییدانه نگام میکرد و لبای معموال 

لی و نفتگیش مثل موجهای ریزی از پشتش بهم ساطع میشدک گردون شده بودم. استرس و اشعروس

ون رو شایدم راز درونشکرد. میاش رو، با وجود اینکه تیره و مرگبار دیده میشدن، حفظ  ارتباط چشمی

؟ مقابله کنم؟ من میخوام که با اهریمن وجودی اون نشون میدادن. این مکانی هست که من میخوام برم   

 زمزمه کردم:

دیگه خشک شدی"" فک کنم که   

ده و لباش از ایین اوردم به عمق چشمای خاکستریش تو اینه خیره شدم. نفساش تند شپوقتی که دستم رو 

 هم فاصله گرفته بودن. زمزمه کرد:

 " من بهت احتیاج دارم اناستازیا"

 " منم بهت احتیاج دارم"
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 ست. نمیتونم اصال خودم روه ن متوجه شدم که چقدر این جمله درستین کلمات از دهنم خارج شداتا 

 بدون کریستین تصور کنم. خشن گفت:

 " اجازه بده بهت عشق بورزم"

 جواب دادم:

 " باشه"

با عشق...  و لبام ، ملتمسانه، پرستش گونه، عزیزانه ید و منو تو اغوشش کشید و لباش در جستجویخچر

 بوسیدنم.

 

 

ذت و در لفقراتم باال پایین حرکت میداد.  ول ستونطم خیره بودیم در ه هانگشتاش رو در حالی که ب

ودم و دراز کشیده بودیم. من روی شکمم بودم و بالشتم رو بغل کرده ب ارامش بعد از فعالیت شدیدمون

مس که اون االن احتیاج داره که منو ل مت میبردم. میدونو از لمس نرم و لطیفش لذ اونم به پهلوش بود

ن ع تسلی و دلداری دهنده. و چطور میتونم اونو از خودم برونم؟ مکنه. من براش نوعی مرههمم، یه منب

 دقیقا همین احساس رو به اون دارم. زمزمه کردم:

میتونی خیلی لطیف و مهربون باشی" و" ت  

به نظر این طور میرسه خانم استیل"... " هوووم  

 نیشم بازشد:

طور لطیف بودیم"ما این  ،که... اوووم" تو دقیقا به طور ویژه دفعه اولت نبود   

 نیشخند زد:

تو ازت دزدیم"هگی" نبوده؟ زمانی که باکر  

 با نخوت گفتم:
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 " من فک نمیکنم که تو دزدیدی"

ادامه دادم:خدای من ، من که یه دختر ناتوان و درمونده نیستم.  

رست ر د" من فک میکنم که باکرهگی من کامال ازادانه و داوطلبانه ارائه شد. منم تو رو میخواستم. و اگ

 یادم باشه ، کامال هم لذت بردم"

 لبخند خجوالنه ای بهش زدم و لبم رو گاز گرفتم. اهسته گفت:

منم که یادم میاد همین طور بوده خانم استیل. هدف ما جلب رضایته""   

 چهره اش نرم و جدی بود. ادامه داد:

 " و این به به این معناست که تو تماما مال منی"

دم:در جوابش زمزمه کر وخ طبعی از صورتش ناپدید شد.تموم حس ش ،ه شده بوددر حالی که بهم خیر  

 " اره هستم. میخوام ازت یه چیزی بپرسم"

 " بپرس"

می دونی کی بوده؟"" پدر اصلیت...    

ن سوال تو ذهنم مثل خوره افتاده بود. پیشونیش چین خورد و بعد سرش رو تکون داد:یا  

بوده نبودش، که این خبر خوبیه" زن اکش اونجنی که اون حیوو " هیچ ایده ای ندارم.  

 " چطور میدونی؟"

کریک بهم گفته " چیزی که پدرم.... "  

موندم.  نیشخند زد: هربه پنجاه منتظر خی  

گرسنه ای اناستازیا" ،" خیلی برای اطالعات بیشتر  

 آه کشید و سرش رو تکون داد :
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ول طهار روز کرد و به مقامات خبر داد. البته چو پیدا کش بدن مرده اون معتاد هروئینی را" اون مرد ج

"جسد رو ببینه. بعد در رو بست و رفت.... منو با اون تنها گذاشت.....با جسد اون ،کشید تا اون  

 وحشت و ی بیچاره.... حس   ابری شدن. تیز نفس گرفتم. پسر بچه چشماش از یاد اوری اون خاطره

چیزی هست که بشه بهش فک کرد.  ترسش خیلی خشن تر و ترسناک تر از  

ته " پلیس بعدا ازش بازجویی کرد. اون به طور قطع و کامال انکار کرد که من هیچ ربطی بهش داش

 باشم. و کریک هم گفته بود که اون هیچ شباهتی به من نداشته"

 " یادت میاد چه شکلی بوده؟"

کلی . اره یادمه که اون مرد چه شمش بیاریادنیست که بخوام دائم ب"اناستازیا این بخشی از زندگی من 

 بوده. هیچ وقت فراموشش نمیکنم "

تیره و نامتوازن شد. چشماش با حس عصبانیت یخ زدن: چهره کریستین سخت،  

 " میشه در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم؟"

 " ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم"

 سرش رو تکون داد:

ست که بخوام در موردش فک کنم"چیزی نی" این دیگه قدیمی شده انا.   

 " خب پس این سورپرایزی که گفتی چی هست؟"

یر دادم. سریعا چهره اش روشن شد:موضوع رو تغی ،قبل از این که بخواد پنجاه سایه ای بشه  

 " جسارت اینو داری که برای هوا خوری بریم بیرون؟ میخوام چیزی رو بهت نشون بدم"

 " البته"

ید پسرونه ن نمای القومثل همیشه دمدمی مزاج. بهم با لبخند دند حیرت زده شدم... از تغییر خلق کریستین

 زسورپرایو قلبم رو به دهنم اورد. میتونم بگم که قطعا این ساله ام ...  27من فقط یه لبخند  خندید. ،ای

 چیزی هست که به قلبش نزدیکه. سرخوشانه در باسنم زد :
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ه. امیدوارم تیلور برات گذاشته باشه"" پاشو لباس بپوش. شلوار جین خوب  

ه نگاه کنم. بشینم و اونو که تو اتاق چرخ میخوررو میتونم تموم روز لند شد و شورتش رو پوشید. اوه... ب

 موافق بود و از حال رفت.دش چشم چرونی میکرد، ضمیر درونمم در حالی که از صندلی راحتی خو

 کریستین سرزنش وار گفت:

 " پاشو"

ه رئیس بازی در اورد و با نیش باز نگاش کردم:مثل همیش  

 " فقط دارم از منظره لذت میبرم"

 بهم چشم غره رفت. 

 ، هر کدوم مراقب هستن و ازرو میشناسن مثل دو نفری که هم، ما  تا لباس پوشیدم متوجه شدم که

هم رد و بدل  ا تماس شیرینی باموجودیت همدیگه اگاه ان ، لبخند های اتفاقی خجوالنه ای همراه ب

این به همون اندازه ای که برای اون جدیده برای منم هست.  و برام روشن شد که هستیممیکنن،  

اماده شدیم کریستین دستور داد:وقتی که   

 " موهاتو خشک کن"

 " مثل همیشه رئیس بازی"

اونم خم شد تا روی موهام روببوسه:بهش نیشخند زدم و   

عزیزم. نمیخوام مریض بشی"نمیشه  " این موضوع هیچ وقت عوض  

 بهش چشم غره رفتم و اونم دهنش تفریحانه مچاله شد:

 " کف دستم هنوز میتونه منقبض بشه خانم استیل ، میدونی که"

 زیرکانه جواب دادم:

دنه"" خوشحالم که اینو میشنوم اقای گری . کم کم داشتم فک میکردم که تمایالتت در حال نابود ش  

شی میتونم به راحتی بهت ثابت کنم که این اتفاق نیوفتاده "" اگر دوست داشته با  
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یناشو استداخت ورنگ رو از داخل ساکش بیرون کشید و روی شونه هاش ان یمیه سوییشرت بزرگ کر

ین... ی در هم پیچیده و حاال هم ان و موهای زیبایشلوار ج گره زد . با تی شرت سفید ، دور گردنش بهم

ر همین االن از تو مجله های تبلیغاتی انچنانی بیرون قدم گذاشته. اانگجوری دیده میشه که   

بود یا بش هیچ کس نباید اینقدر خوب باشه. نمیدونم که این بخاطر حواس پرتی لحظه ای بر اثر ظاهر جذا

تهدیدش وجود من رو پر از ترس و وحشت نکنه. این  اگاهی از این که اون عاشق منه که باعث شد،

ه.... این همین مدلیه که هست. پنجاه سایه من  

دا پرتوی لمس شدنی از حس امید درونم شکوفا شد. ما راه متعادل رو پی ،وقتی سشوار رو برداشتم

و بکنیم؟های همو بشناسیم و اونا رو بر طرف کنیم. قطعا میتونیم این کار رباید نیاز میکنیم. ما فقط  

م گذاشته ده بود و تو ساکتیلور برام خری ،ابی رو که اینه کمد نگاه کردم. پیراهن کمرنگ به خودم داخل

.... یاد لمسشون کردمبودن.  و چهره ام گلگون و لبام متورم شدهام . موهام کامال بهم ریخته پوشیده بود، 

بوسه هام داغ و پر حرارت کریستین افتادم و نتونستم که وقتی به خودم خیره بودم نخندم. اره ،هستم.... 

 اون اینو گفت1!

 

 

منتظر متصدی ماشین بودیم پرسیدم: هتل البیدر حالی که در   

 " دقیقا کجا میریم؟"

کرد خوشی کامال استیصال امیز سعی می ه ای زد و مرموزانه بهم چشمک زد.کریستین کنار بینیش ضرب

 و ذوقش رو پنهون کنه. واقعا اصال پنجاه وار نیست. 

منم با  یم.میخوایم بریم همین کار رو بکن ن طور بود. شایداون وقتی که به گالیدر سواری میرفتیم همی

. زمزمه کرد:ذوق بهش نگاه کردم. بهم از باال به پایین با لبخند یه طرفی نگاه کرد. خم شد و نرم بوسیدم  

 " میدونی چقدر تو باعث خوشحالی من میشی؟"

                                                             
 منظورش همون اعتراف عاشق بودن کریستین هست  1
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نی"" اره....دقیقا میدونم. به خاطر اینکه تو هم همینکار رو با من میک  

ا، امروز ماشین کریستین رو پارک کرد و یه نیش باز روی صورتش پخش شده بود . خدای ،پیشخدمت

اشین رو به کریستین میداد من من کنان گفت:مهمه چقدر خوشحالن. در حالی که کلید   

 " ماشین فوق العاده ای هست اقا"

واقعا!!کریستین بهش چشمک زد و یه انعام درشت بهش داد. بهش اخم کردم .   

 

 

ند گو های وقتی که در ترافیک جلو می رفتیم ، کریستین غرق افکارش بود. صدای یه زن جوون از بل

ردم. ماشین پخش میشد. چه زنگ صدای گرم و زیبایی. خودم رو در صدای روح انگیز و غمگینش گم ک

 حواس پرت گفت:

 " در بین راه جایی کار دارم. خیلی طول نمیکشه"

 هنگ پرت کرد. اوه چرا؟؟ کنجکاو بودم در مورد سورپرایز بدونم . ضمیر درونم مثلحواسم رو از ا

ساله باال پایین میپرید. زمزمه کردم: 5بچه های   

 " حتما"

. هیه چیزی درست نیستش. اون یکدفعه مصمم و جدی شد  

محتاط  اش و ماشین رو متوقف کرد و به سمتم چرخید . چهره اشین شدوارد یه پارکینگ بزرگ بنگاه م

 بود. گفت:

بخریم" " ما احتیاج داریم که یه ماشین  

کپ کرده بهش نگاه کردم. االن؟؟ یکشنبه1 ؟؟؟ جریان چیه؟ تازه اینجا نمایندگی فروش ماشین مارک َسب 

 هست .

                                                             
 یکشنبه روز تعطیلی اوناست 1
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 " آاودی نه؟"

.... زننولی در واقع قرمز شد.  گندش ب ،تنها چیز احمقانه ای  که میتونستم بهش بگم تا خوشحال بشه

 کریستین شرمنده شده! این بار اوله! زمزمه کرد:

 " فک کردم که تو شاید چیز دیگه ای رو دوست داشته باشی"

که من  ا ارزش تر از چیزی هستن فرصت بایودش میپیچید. اوه خواهش میکنم... سر جاش تقریبا تو خ

ل اذیت کردنش بشم. نیشخند زدم:ایبیخ  

ب؟"" ماشین سَ   

بیا " . 9-3" اره. ا ی   

اینقدر به ماشین خارجی عالقه داری؟" ار" چ  

 " ماشین های المانی و سوئدی ایمن ترین ماشین های دنیا هستن اناستازیا"

 واقعا؟؟؟

سفارش داده بودی؟" 3یه ااودی آ  " فک میکردم که تو برام  

انداخت : ه لودهیه نگاه شیطانی  

 " میتونم کنسلش کنم. بیا"

 وم به سمت در من اومد و در رو برام باز کرد . در حالی که در رواده شد . ارنرم و چابک از ماشین پی

 باز نگه میداشت گفت:

 " من بهت یه هدیه فارق التحصیلی بدهکارم"

 " کریستین تو واقعا مجبور نیستی این کار رو بکنی"

کنم. بیا"ی" چرا باید انجام بدم. خواهش م  

سب  خودم رو تسلیم سرنوشت کردم . یه ماشین سب؟ من صداش جوری بود که میگفت کوتاه نمیاد. 

د. میخوام؟ من واقعا ماشین مخصوص فرمان برداری آاودی رو دوست داشتم . خیلی خوشگل و فرز بو  
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. دست  لرزیدم. و اون زن هنوز همین اطرافهبه خودم الن پوشیده شده زیر رنگ سفیده... البته، ا

یشگاه شدیم. و با هم وارد نما مکریستین رو گرفت  

وش به ره دور کریستین می چرخید  .اون قطعا بوی فتروی تورنیانکی ، فروشنده ماشین، مثل پروان

خت بود ی لحجه اش به ایالت میان اطلسی میخورد، شایدم انگلیسی بود؟ سمشامش رسیده. به طرز عجیب

 که بفهمی. دستاش رو با ذوق بهم مالید:

 " یه سب اقا؟ دست دوم؟"

: نیستین تبدیل به خط صاف شدلبای کر  

 " جدید"

 جدید! چاپلوسانه گفت:

 " مدل خاصی در نظرتون هست اقا؟"

"9 -3 2.0" مدل اسپورت سدان، تی   

 " انتخاب عالیه اقا"

 کریستین سرش رو به سمتم کج کرد :

 " چه رنگی اناستازیا؟"

 شونه ام رو باال انداختم :

تی این کار رو بکنی"تو واقعا مجبور نیس" اممم... سیاه...   

 اخم کرد:

 " سیاه راحت تو شب دیده نمیشه"

یدم برای چشم غره رفتن رو گرفتم:اوه محض رضای خدا!! جلوی میل شد  

 " تو ماشینت سیاه"
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 سرزنش وار نگام کرد. شونه ام رو باال انداختم :

 " پس زرد قناری براق1"

 ی همثل اینکه یه بچ شالقه اش نیست. ازقطعا زرد قناری رنگ مورد ع ...کریستین شکلک در اورد

 کوچیکه ، که در واقع بیشتر اوقات هست، پرسیدم:

 " تو دوست داری چه رنگی بردارم؟"

 فکرش نا خوشایند بود .... ناراحت کننده و همین طور خردمندانه...

 " نقره ای یا سفید"

 گفتم:

اودی رو دوست داشتم"س نقره ای. میدونی من آ" پ  

پرسید: م سرزنش شدم.  تروی رنگش پرید ، احساس کرد که فروشش رو داره از دست میده.توسط افکار  

دوست داشته باشید خانم؟" " شاید شما یه ماشین سقف متحرک  

 دستاش رو با ذوق بهم زد. 

د ده و سر افکنده شنذهن ناخوداگاهم منزجر شده خودش رو جمع کرد ، و کال از کار ماشین خریدن شرم

ر درونم باهاش گالویز شد و زمین زدش.  ، ولی ضمی  

 سقف متحرک؟؟؟ عالیه!!!

 کریستین اخم کرد و زیر چشمی نگام کرد و پرسید:

 " سقف متحرک؟"

که  ه ،اردرونم د که اون یه ارتباط مستقیم با ضمیر ابروش رو باال انداخت. قرمز شدم. به نظر میرسه

مت ننده ای هست. به دستام خیره شدم. کریستین به سناجور و نارحت ک البته واقعا داره. خیلی زمان  

 تروی چرخید:

                                                             
 حالت کنایه و مسخره کردن داره . بخاطر حساسیت شدید کریستین که گفت ماشن سیاه تو شب دیده نمیشه 1
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ماشین های سقف متحرک چقدره؟" ین" میزان امار ایم  

وم امار سریعا تمو اماده، ت کریستین رو حس کرد ، خودش رو برای مقابله باهاش یتروی ، میزان حساس

. ام رو شروع به توضیح دادن کردقو ار  

 هدلیل این موضوع شدیدا مورد عالقه اش هست و به همینمن در امنیت باشم.  دالبته که کریستین میخوا

ه واقعا ش میداد. پنجاای حرفه ای تروی گوهکامال دقیق به حرف ش وکه اینقدر متعصب و افراطی هست

 براش مهمه!

یه عسل  بحش افتادم و گرمای اب شده ای مثلکلمات خفه شده ی امروز ص ی یاد زمزمه اره هستم...

عاشق منه. مرد... هدیه خداوند به یه زن...گرم در رگهام جریان پیدا کرد. این   

ه اش یافمتوجه شدم که مثل احمقا با یه نیش باز دارم بهش نگاه میکنم. و وقتی که اونم بهم نگاه کرد ق

ی به . فقط میخواستم خودم رو بغل کنم. من خیلی خوشحالم. وقتی که تروخندان ولی سردرگم هم شد

 سمت کامپیوتر رفت زمزمه کرد:

ازش میخوام خانم استیل" یماینقدر مست و سرخوش کرده منم یک " هر چیزی که تو رو  

 " من مست توام اقای گری"

 " واقعا؟ خب تو کامال از خود بیخود شدی"

 کوتاه بوسیدم:

 " و متشکرم که ماشین رو قبول کردی. این دفعه از سری پیش راحت تر بود"

نیست" 3اودی آآ" خب این   

 نیشخند زد:

 " اون ماشین مناسب تو نیست"

 " من دوستش داشتم"

"؟ یکی در شعبه بورلی هیلز پیدا کردم . تا چند روز اینده میتونم براتون بیارمش9-3 " اقا مدل  
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 تروی با حس پیروزی قرمز شده بود. 

 " بهترین نوع و کیفیت؟"

 " بله اقا"

 " عالیه"

 شیلور حالنمیمدونم ت ور رو بهش داد. فکرش ترسناکه...رو یا شایدم مال تیلکریستین کارت بانکیش 

  یستینه.بله، اینا تماما حواشی کر پیشونیم رو مالیدم.طوره و لیال رو تو اپارتمان پیدا کرده یا نه... چ

ز این طرف اقای..."ا"   

برای خوندن اسم نگاه کرد: وتروی روی کارت بانکی ر  

 " گری"

 

 

تم:ین رو باز کرد و دوباره سوار ماشین شدم. وقتی اونم کنارم قرار گرفت گفشدر ماکریستین   

 " ممنونم"

 لبخند زد:

 " قابلی نداشت اناستازیا"

 اهنگ داخل ماشین دوباره شروع شد و کریستین ماشین رو روشن کرد. پرسیدم:

 " خواننده اش کیه؟"

 " ا وا َکسیدی1"

 " صدای قشنگی داره"

                                                             
1 Eva Cassidy 
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داشت"" اره داره.   

 " اوه"

 " اون تو جوونی فوت کرده"

 " اوه"

 " گرسنه ای؟ صبحانه ات رو کامل نخوردی"

هی انداخت و نارضایتی از صورتش گذشت. اوه اوه....بهم سریع نگا  

 " اره"

 " پس اول نهار"

یه د. فتاکریستین در کنار خط ساحلی حرکت میکرد و بعد به سمت شمال در امتداد جاده االسکان به راه ا

در طی این چند هفته  ،یر معمول. با خودم فک کردم، یه روز خوب غروز زیبای دیگه در سیاتله

 اخیره...

ه سمت کریستین به نظر خوشحال و ارومه و در حال گوش دادن به صدای زیبا ی ا وا کسیدی هستیم و ب

نم...شتم قبال؟؟ نمیدواحساس ارامش و راحتی دا ،اینقدر در حضور اون ناتوبان در حرکتیم. تا حاال م  

ا من به نظر بهم ن وه نمیکنه ، و ایمضطربم و مطمئنم منو تنب ،نوخلق و خوی ا خاطر به کمتر دیگه

راحت تره. به سمت چپ چرخید و جاده کنار ساحل رو دنبال کرد و باالخره وارد پارکینگ شد و 

ماشین رو پارک کرد.  ،روبروی بندرگاه بزرگ  

م. در رو برات باز میکنم"نهار میخوری" اینجا   

ن رو دور میزد نگاهش تکون نخورم. در حالی که ماشی قل باشم از جامجوری این حرف رو زد که عا

 میکردم. این قضیه هیچ وقت قدیمی و عادی میشه؟؟؟
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دیم. با در کنار خط ساحلی دست تو دست ،جایی که بندرگاه عظیمی روبرومون قرار داشت در حرکت بو

کردم: تعجب زمزمه  

 "چقدر قایق"

ر کنار باال پایین میرفتن. د ،صدها مدل قایق در انواع اقسام شکل ها و اندازه ها بر روی اب ارام بندرگاه

ت ی بسته شده ، در حال تکون خوردن بودن و از این هوای مطبوع لذاسکله در تنگه ، دو جین کشت

م رو بیشتر باد کمی زیاد بود برای همین ژاکتشاداب کننده و طبیعت زیبایی بود. وزش ی بردن. منظره می

 به دور خودم پیچیدم. پرسید:

 " سردته؟"

 منو به سمت خودش فشار داد.

 " نه، از منظره لذت میبرم"

 " منم میتونم کل روز رو بهش نگاه کنم. بیا، از این طرف"

ور کش ادامه داد. دو بعد راهش رو به سمت کانتر پذیر برد کریستین منو به سمت یه بار کنار ساحل

ی کمرنگ اب ناونجا بیشتر به انگلیس جدید میخورد تا مدل سواحل غربی.... دیوار های اهکی سفید، مبلما

. مکان با روح و سرزنده ای بود. نزون بودب و لوازم قایق که از همه جا اویو اسبا  

 " اقای گری!"

 مسئول بار به گرمی به کریستین خوشامد گفت :

ونم براتون بکنم؟"" چی کار میت  

 کریستین با نیش باز گفت:

 " دانته بعد از ظهرت بخیر"

 هر دومون بر روی صندلی های بار نشستیم و ادامه داد:

وست داشتنی اناستازیا استیل هست "" این خانم د  
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 دانته بهم لبخند دوستانه ای زد:

"س پی خوش اومدی بار ا  " به   

کردن. یه اش منو بررسی کردن و به نظر نقصی رو در من پیدا ن سیاه پوست و زیبا بود  و چشمای تیره

دانته گفت:الماس براق داخل گوشش بهم چشمک میزد. سریعا ازش خوشم اومد.   

 " نوشیدنی چی دوست داری اناستازیا؟"

ه دانته تظر نگام میکرد نگاه کردم . اوه، اون میخواد بهم حق انتخاب بده. خجوالنه ببه کریستین که من

بخند زدم:ل  

ده میخورم"ن هر چیزی رو که کریستین سفارش ب" خواهش میکنم، انا صدام کن و م  

انتخاب نوشیدنی بهتره.  پنجاه خیلی از من در  

ر رو کسپودامز ا  میتونی ابجوی آاتل هست که یاری در سش بدم . اینجا تنها ب" من میخوام ابجو سفار لور 

 پیدا کنی"

 " ابجو؟"

 " اره"

د . به دانته گفت:نیشش باز ش  

 " دو تا اکسپلورر دانته لطفا"

 دانته سرش رو تکون داد و مشغول اماده کردن ابجو شد. کریستین گفت:

 " اونا یه غذای ابگوشتی دریایی خوشمزه هم دارن"

 داره ازم میپرسه.... بهش لبخند زدم:

ی دریایی و ابجو به نظر خوب میاد"ا" غذ  

 دانته پرسید:
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دریایی؟" " دو تا ابگوشت  

 کریستین با نیش باز گفت:

 " لطفا"

با هم صحبت می کردیم. کاری که هیچ وقت انجامش نمیدادیم.  ،الی که غذامون رو میخوردیمحدر 

وز افتاده که دیر با وجود تموم اتفاقاتی.... اون جوون، خوشحال، سر زنده، کریستین ریلکس و اروم بود

هولدینگ گری و تاریخچه اش صحبت کرد و در مورد  ... برام در مورد شرکتبود، دیده میشد

روری در د ایجاد تولید و باتکنولوژی که در حال پیشرفت و ساختش بود و امیدوار بود و رویاش در مور

 هوش، بشر دوست و زیباست و عاشقبهش گوش میدادم . اون بامزه، با سوم گفت. مجذوب شدهجهان 

 منه.

ازم سوال کرد ، در مورد بزرگ شدنم در جنگل های متراکم مونتانا ، ی و مادرم در مورد ر   در مقابل،

نه و اقامت کوتاهم در تگزاس و وگاس پرسید. میخواست در مورد کتابا و فیلم های مورد عالقه ام بدو

 سورپرایز شدم که فهمیدم که چقدر سلیقه هامون با هم مشترکه. 

ستی به ت هاردی الک به آنجل تبدیل شده . از پم که اون از شخصیوقتی که صحبت میکردیم متوجه شد

اونم تو چنین زمان کمی.... ،ارتقا داده شده ،ال و نمونهایده   

م با بود که نهارمون رو تموم کردیم . کریستین حسابون رو به دانته پرداخت کرد اون 2بعد از ساعت 

فتم:در خروجی میرفتیم گمت سبه و  ه بودالی که دستم رو گرفتحگرمی ازمون خداحافظی کرد. در   

 " خیلی جای خوبی بود . ممنونم بابت نهار"

 گفت:

 " دوباره میایم"

 در کنار خط ساحلی حرکت کردیم :

 " میخوام چیزی رو بهت نشون بدم"

نمیتونم دیگه صبر کنم تا ببینم چیه، حاال هر چی که هست"" میدونم...   
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یکشنبه  از ظهر دلنشینی بود. مردم بیرون بودن و از در کنار بندرگاه دست تو دست راه میرفتیم. بعد

 سگ هاشون رو برای پیاده روی اورده بودن ، قایق ها، بچه هایی که میدویدن و اشون لذت میبردن...

 گردش میکردن...

یستین منو به که به سمت پایین بندرگاه میرفتیم ، قایق ها به مرور بزرگ و بزرگ تر می شدن. کر وقتی

برد و در مقابل یه قایق بسیار بزرگ ایستاد.  سمت اسکله  

 " فک کردم که امروز با هم به قایق سواری بریم. این قایق منه"

 یه عرشه، یه کابین وسیع و فیت باشه. دو طرف بدنه سفید براق، 50یا  40گندش بزنن! باید حداقل 

 گم کهم بق ها نمیدونم ولی میتونو در باالی تموم اینا یه دکل بزرگ بلند. من هیچی در مورد قای جادار

 این خیلی خاص بود. با حیرت زمزمه کردم:

 " واو...."

 مغرورنه گفت:

 " کمپانی خودم ساختش"

 قلبم متورم شد.

ده . اون دس کشتی سازی دنیا طراحی شده و در اینجا در سیاتل ساخته شن" اون از پایه توسط بهترین مه

، تیغه درجه  ای متحرک غیر متقارن در کف قایق برای حفظ تعادلگرداننده الکتریکی هایبرید ، صفحه ه

 یک بادبان اصلی ....."

منو حیرت زده کردی کریستین" " باشه...  

 نیشش باز شد :

خیلی خوبیه" " اون قایق    
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 " به نظر کامال همین طور میاد اقای گری"

 " واقعا هست خانم استیل"

 " اسمش چیه؟"

سمش رو روی بدنه ببینم. گریس! سورپرایز شدم:منو به کناری کشوند ، تا ا  

 " اسم مامانت رو روش گذاشتی؟؟"

 " اره"

 سرش رو به یه سمت مبهوت شده کج کرد:

 " چرا این برات عجیب بود؟"

کنه. اون همیشه در حضور گریس دمدمی و دو گانه رفتار میشونه ام رو باال انداختم. سورپرایز شدم....   

م قایقم رو اون نزارم؟"م اناستازیا. چرا اسدرم رو میپرست" من ما  

 قرمز شدم:

"" نه موضوع این نیست ... فقط...   

 لعنتی چطوری حسم رو با کلمات بگم؟؟

 " اناستازیا، گریس تراولیان زندگی منو نجات داده. من همه چیزم رو بهش مدیونم"

رام . این به درونم رسوخ کننب، کلمات نرمش بود بهش نگاه کردم. و گذاشتم که احترامی رو که در 

اشکار شد، برای اولین بار، که اون مادرش رو دوست داره. پس چرا باهاش این طور عجیب غریب و 

 دوگانه رفتار میکنه؟؟ کریستین پرسید:

 " دوست داری بریم سوار شیم؟"

 چشماش براق و هیجان زده بودن . لبخند زدم:

 " اره لطفا"
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 دیده میشد. دستم رو گرفت و از روی تخته مند رضایت ،طور کل به نظر خوشحال و خرسند و به

ان محکمی د بر روی عرشه قایق در زیر سایبعکوچیک متصل به قایق باال رفت و به منم کمک کرد و ب

 ایستادیم. 

نفر به راحتی بر  8ه با چرم ابی کمرنگ ، که حداقل ددر یه گوشه یه میز و نیمکت یو شکل ، پوشیده ش

م و سر نگاهی انداخت داشت متحرک کابین از درمیتونستن بشینن قرار داشت. به محیط داخل روی اون 

از کرد و م وقتی که دیدم یکی داخل کابینه.  یه مرد قد بلند و بلوند در متحرک رو بدجام پریدم و ترسی

،  رنگتیشرت استین کوتاه صورتی کمقهوه ای...بیرون اومد. کامال برنزه با موهای فر و چشمای 

یل سی سالگیش باشه. کریستین با ذوق گفت:اشلوارک و کفش های کالج پاش بود. باید او  

 " مک"

 " اقای گری! خوش اومدید"

 با هم دست دادن.

نل هست. لیام، دوست دخترم ، اناستازیا استیل"" اناستازیا ، ایشون لیام مک کو  

یشش وز از جریان ماشین سقف متحرک ندوست دختر!! ضمیر درونم یه رقص عربی چابکانه ای زد. هن

لی هنوز این دفعه اولی نیست که اون منو دوست دخترش خطاب میکنه وبه این عادت کنم.  دباز بود . بای

 شنیدنش از اون باعث ایجاد هیجان و ذوق در درونم میشه. لیام باهام دست داد:

 " حالتون چطوره؟"

 گرم ادامه داد:

 " منو مک صدا کن"

توجه لحجه اش بشم. نتونستم م  

 " به قایق خوش اومدید"

 قرمز شده زمزمه کردم:

 " انا لطفا"
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 اون چشمای قهوه ای عمیقی داره. کریستین سریع مداخله کرد:

 " این دختر پیشرفت کرده مک؟"

 و چند لحظه فک کردم که در مورد من صحبت میکنه. مک با ذوق گفت:

 " اوه اماده عشق و حال و سفره اقا"

قایقو میگه. گریس . چقدر احمقم.  .اوه..  

 " پس بیا راه بیوفتیم"

 " میخوایید ببریدش بیرون؟"

 " اره"

 کریستین چشمک سریعی به مک زد. بهم گفت :

 " یه دور کوتاه داخل بزنیم اناستازیا؟"

 " اره لطفا"

ون یه ی او باال دقیقا روبرومون قرار داشت ،به دنبالش وارد کابین شدم. یه کاناپه ال شکل کرمی چرمی

زخونه اشپ ،قرار داشت. سمت چپ ،میداد ننمای کاملی رو از بندرگاه بهمو پنجره منحنی شکل بزرگ که

 بود که با چوب اعال کمرنگی ساخته شده بود. کریستین گفت:

 " اینجا سالن اصلی هست و اشپزخونه هم کنارشه"

ه طرز و به سمت کابین اصلی برد . ب دستم رو گرفتنمونه تکون داد. ی دستشو به سمت اشپزخونه 

 و روشنو مدرن ، براق ،  حیرت اوری بزرگ وسیع بود . کف زمین مثل همونجا از چوب کمرنگ بود

و ولی به نظر خیلی کار کرده نمی اومد انگار که اون اینجا خیلی زمانش ر ،میشددیده پر روح حس 

 نمیگذرونده. 

 " حمام هر دو طرف هست"
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رد و داخل تا در اشاره کرد . و بعد یه در کوچیک و عجیبی که روبرومون بود رو باز ک کریستین به دو

 رفتیم. وارد یه اتاق خواب مجلل شدیم. اوه....

اال بود. اتاقش تو اسک تی ابی کمرنگ و رنگ چوب کمرنگ مثلبا روتخیه تخت کینگ سایز بزرگ 

!کریستین اشکارا یه مدل رو انتخاب میکنه و بهش می چسبه  

کشتیه" ن" این کابین کاپتا  

 بهم خیره شده بود. چشمای خاکستریش برق میزدن. 

ده، به غیر از خانواده ام"م" تو اولین دختری هست که به این اتاق او  

 نیشخند زد و ادامه داد:

 " اونا حساب نمیشن"

و اغوشش یگه؟؟ منو تزیر نگاه خیره و داغش قرمز شدم و ضربان قلبم تند شد. واقعا؟؟؟ یه تجربه اولیه د

فس کشید و انگشتاش وارد موهام شدن و سخت و طوالنی بوسیدم. وقتی که ازم جدا شد هر دومون بی ن

 بودیم. مقابل لبام زمزمه کرد :

 " شاید باید این تخت رو هم افتتاح کنیم"

 اوه! روی دریا! 

 " ولی االن نه. بیا، مک قایق رو میخواد راه بندازه"

ر دیگه رو باز ی رو نادیده گرفتم. دستم رو گرفت و دوباره به سالن اصلی برگشتیم . یه دحس تیز نا امید

 کرد.

بروی اینجا دو تا کابین دیگه هست"و" دفتر اینجاست و ر  

 " چند نفر میتونن بخوابن؟"

هایی قایق نباهام بودن. من دوست دارم ت ماگرچه من فقط تا حاال خانواده اتا جای خواب هست  6" 

اری کنم. ولی االن که تو اینجایی باید حواسم به تو باشه"سو  
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بیرون اورد.  ،روشن داخل قفسه ای رو گشت و یه جلیقه نجات قرمز    

 " بیا"

ه وجود از روی سرم جلیقه رو تنم کرد و تموم بند هاشو سفت کرد و یه لبخند کوچیکی روی لباش ب

 اومد. 

 " تو دوست داری منو ببندی مگه نه؟"

 گفت:

 " به هر طریقی "

گفتم:لبخند بدجنسانه ای به لباش اومد.   

 " تو یه منحرفی"

 " میدونم"

 ابروش رو باال انداخت و نیشش باز تر شد .زمزمه کردم:

 " منحرف من"

تو" مال " اره،  

 وقتی که کارش تموم شد دو طرف جلیقه رو گرفت و بوسیدم . نفس گرفت:

 " برای همیشه"

سخی بدم رهام کرد. همیشه!  گندش بزنن....قبل از اینکه بتونم پا  

 " بیا"

با  نوچیک کاپتاکابین ک ،هشباالی عر د. از چند پله باال رفتیم و بردستم رو گرفت و به بیرون هدایتم کر

 کاری با طناب بود. معصومانه. در دماغه قایق مک در حال انجام یه چرخ بزرگ و صندلی قرار داشت

 از کریستین پرسیدم:
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جا تو تموم مهارتت رو با طناب یاد گرفتی؟"" این  

 گفت:

 " گره دو خفت1 خیلی پر کاربرده"

 ارزیابانه بهم نگاه کرد:

م که تمو ارم عزیزم. بیشتر هم خوشحال میشمدظر میای. کنجکاویتو دوست " خانم استیل، کنجکاو به ن

بهت نشون بدم" کارهایی رو که با طناب بلدم رو  

.نثی بهش خیره موندم انگار که منو ناراحت کرده باشه. صورتش وار رفتبهم نیشخند زد ، منم خ  

 " دستت انداختم"

 نیشم باز شد. دهنش مچاله شد و چشماش رو باریک کرد :

 " بعدا به حسابت میرسم ، االن باید قایقم رو راه بندازم"

کار  شی شروع بهشست و دکمه ای رو فشار داد و موتور قایق با صدای غرنل رتروبروی دستگاه کن

د و کرد. مک سریع به اون طرف قایق رفت و بهم لبخند دندون نمایی زد و از روی عرشه پایین پری

رد خوشایند به ذهنم خطور کطناب مهارت هایی داره... فکرش نااونجا طنابی رو ازاد کرد . شاید اونم با 

 و قرمز شدم. 

گاه کردم.... ال انداختم و به کریستین نابنم براش شونه نگاه میکرد. تو ذه با خیرگی بهمم ذهن ناخود اگاه

احلی وقتی ی دستگاه رادیویی رسیور رو برداشت و به گارد سشپنجاه رو مقصر این افکار میدونستم. گو

اعالم کرد. ، که مک گفت اماده حرکت هستیم   

زی هست ه است. چیوسط مهارت و کفایت کریستین مبهوت شده ام . اون خیلی شایستیک بار دیگه من ت

نجشنبه ه انجامش بده؟؟ بعد یاد تالش زیادش برای خرد کردن فلفل تو اپارتمانم روز پنکه این مرد نتو

رش باعث شد لبخند بزنم. کافتادم. ف  

                                                             
 گره ای که برای بستن طناب به یه طناب دیگه یا تیر کار برد دارد 1
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ودی کریستین اروم قایق رو به حرکت انداخت و گریس رو از جایگاهش بیرون اورد و به سمت راه ور

ه مع شده بودن و خارج شدن ما رو نگاون جمعیت کمی در خط ساحلی جپشت سرمبندرگاه راه افتاد .

 میکردن. بچه های کوچیک دست تکون میدادن و منم براشون دست تکون دادم. 

ای ه ارکریستین از روی شونه اش نگام کرد و بعد منو کشید و بین پاش بردم و به وسیله ای ابز

 روبروش تو کابین اشاره کرد . دستور داد:

خ رو بگیر"" چر  

ولی همون کاری رو که گفت انجام دادم. ریز خندیدم: ،مثل همیشه رئیس بازی  

 "آی آی کاپتان"

درگاه دستاش رو روی دستام گذاشت و تو اغوشش قرار گرفتم و به حرکتش به سمت خارج شدن از بن

. ت حرکت میکردیموارد دریای ازاد شدیم ، در اب سرد تنگه پوجامه داد. بعد از چند دقیقه خارج و اد

  اب دریا خروشان و مواج در زیرمون حرکت میکرد. و دور از دیوار محافظ بندرگاه باد قوی تر بود

و خوبه. یه  خیلی سرگرم کننده ننتونستم نیش بازم رو ببندم . هیجان کریستین رو هم حس میکردم. ای

یوزید. تیم. باد از پشت سر مبه طرف شبه جزیره المپیک رف ،دور منحنی بزرگ زدیم و به سمت غرب

 کریستین هیجان زده گفت:

. بیا... تو هدایتش کن. اونو تو این مسیر نگه دار"" وقت قایق رانیه  

 چی؟؟ با دیدن وحشت و ترس تو چهره ام نیشش باز شد:

الی " عزیزم، ساده ست. چرخ رو بگیر، چشمت رو روی خط افقی روی این صفحه نگه دار . میتونی ع

، فقط  بدی ، همیشه همینطوری. وقتی که بادبان باال بره تو فشار و انحراف رو احساس میکنیمش اانج

 ثابت نگه اش دار. اینطوری بهت عالمت میدم"

 صدایی از گلوش در اورد :

 " و بعد میتونی موتور رو خاموش کنی. دکمه اش اینجاست"

 به دکمه بزرگ مشکی اشاره کرد :
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 " فهمیدی؟"

کون دادم:اشفته سرم رو ت  

 " اره"

توقع نداشتم که هیچ کاری انجام بدم!وحشت زده بودم. خدایا...   

فراشتن سریع بوسیدم و بعد از صندلی کابین بلند شد و به طرف جلوی قایق پیش مک ، که در حال ا

م با یه تی عنوان هببادبان بود و طنابی رو باز میکرد و قرقره و باالبر دسته اش رو راه می انداخت رفت. 

ود و این دلگرم کننده باشاره های خاصی رو به هم می دادن هم خوب کار میکردن. فریاد های مختلف و 

ببینی. ،که پنجاه رو در ارتباط و معاشرت با کسی ، اونم اینقدر القید و راحت  

 یمیدونم خیلی دوستی نداره. ولی منم خیل نشاید مک دوست پنجاه باشه. اون به نظر تا جایی که م

تن در ل افتاب گرفادوستی ندارم. خب، حداقل تو سیاتل. تنها دوستی که من دارم تو مسافرته و در ح

 سواحل غربی باربادوس هست. 

ر از بیشت .یکدفعه درد شدیدی رو در خودم به خاطر کیت حس کردم. من دلم برای هم خونه ام تنگ شده

به خونه  ظرش تغییر کنه و با ایتان برادرشفکرشو میکردم. امیدوارم ن ،چیزی که وقتی داشت میرفت

متش رو با برادر کریستین ، ایلیوت، تمدید کنه. ابرگرده تا اینکه اق  

بر خورد  اد بهشبادبان رو باال کشیدن. وقتی که باال کشیده شد و ب ،کریستین و مک توسط قرقره و کابل

کامال  کشیده شد. از چرخ مخصوصشو به سمت جلو اگهان کج و گسترده شد  و قایق ن گبزر کرد، پر،

 حسش کردم . واو!

ونم برخورد به سراغ بادبان جلویی رفتن و منم جادو شده به باال کشیده شدن بادبان نگاه میکردم. باد به ا

 کرد و اونم کشیده شد . کریستین در بین صدای باد داد زد:

 " ثابت نگه اش دار عزیزم و موتور رو خاموش کن"

ه عاشقش وش کردن موتور رو داد. فقط میتونستم صدای اونو بشنوم. با اشتیاق به مردی کبهم دستور خام

ه های قایق نگه داشت شدید بود و خودش رو به خاطر تکون در معرض باد ،پر شور و ذوقکه بودم ، 

 بود نگاه کردم. 
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ه سرعت ب مپیک بهدکمه رو فشار دادم و صدای غرش موتور کم شد و گریس به سمت شبه جزیره ال

میخواستم از ذوق جیغ انگار که در حال پرواز کردن بود.  ،خوردحرکت در اومد و بر روی اب سر 

ه غیر از گالیدر شاید ب این یکی از هیجان انگیز ترین تجربه هایی بود که تو زندگیم داشتم. البته بکشم...

..ق قرمز درد کشیدن.اسواری و ات  

ر حال ه سکان دو با تیغره! محکم ایستادم و چرخ رو گرفتم دات گندش بزنن. این قایق حسابی سرع

اد شدید جنگ بودم تا اینکه کریستین دوباره پشت سرم قرار گرفت و دستاش روی دستام اومدن. در ب

 روی دریا داد زد:

 " چی فک میکنی؟"

 " کریستین، فوق العاده ست"

 ذوق کرد و نیشش تا بنا گوش باز شد:

سه گوش هم باال بره "ن " صبر کن تا بادبا  

قرمز  در حال باز کردن بادبان سه گوش جلویی بود که به رنگچونه اش به سمت مک اشاره کرد که با 

 تیره بود. یاد رنگ دیوار های اتاق بازی افتادم. داد زدم:

 " چه رنگ جذابی"

 بهم یه لبخند گرگ صفتانه ای زد و چشمک زد . اوه!  این عمدی بوده! 

فزایش .... یه بادبان بزرگ با یه شکل عجیب و به طرح بیضی بود و باعث اوش باز شدگ بادبان سه

سوال  سرعت گریس شد. راهش رو پیدا کرد و با سرعت در طول تنگه حرکتش رو ادامه داد. کریستین

 نپرسیده ی تو ذهنم رو جواب داد:

 " بادبان مخصوص برای افزایش سرعته"

 " جالبه"
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جزیره  های عظیم المپیک وم . وقتی که به روی اب به سمت کوم نمی اومد تا بگهیچ چیز بهتری به ذهن

ل در پشتمون بریج حرکت میکردیم مسخره ترین لبخند روی صورتم بود . به عقب نگاه کردم ، سیاتبین 

 در حال ناپدید شدن بود ، کوهای مونت رینر در فاصله زیادی ازمون بودن. 

رم و خبود سپاسگذار نبودم . سر سبز، یبایی که سیاتل رو احاطه کرده منظره و زاز تا حاال اینقدر 

ال معتدل، درختای بلند و صخره های عظیم و برامده در هر کجای اون... زیبایی وحشی ولی در عین ح

 .نودایجاد کرده ب ،ارامش بخشی رو در چنین بعد از ظهر دل انگیزی که باعث حبس شدن نفس میشه

مقابل سرعتمون بر روی اب ، خیره کننده است.در سکوت و ارامشش   

 " سرعتش چقدره؟"

نات هست" 15" سرعتش   

 " نمیدونم این یعنی چی"

 " تقریبا معادل 17 مایل1 در ساعت "

 " فقط همین قدر؟ احساس میکنم سرعتش بیشتره"

 دستم رو فشار داد و بهم لبخند زد:

به خاطر  رنگ روی گونه هات میبینم... و این رنگ کمی خوبه که" دوست داشتنی دیده میشی اناستازیا. 

هم نیست. همون طوری که تو عکسای خوزه هستی دیده میشی" و خجالت کشیدن سرخ شدن  

بوسیدمش: و چرخیدم  

 " تو میدونی که چطور به یه دختر اوقات خوش رو نشون بدی اقای گری"

 " هدف ما جلب رضایته خانم استیل"

نم رو بوسید و احساسات مور مور کننده ی پشت گردراهش کنار زد و ت سرم از سر موهام رو پش

د و زمزمه تم به طرف پایین راه انداخت . دستاش رو به دور بدنم محکم تر کراشیرینی رو از ستون فقر

 کرد:

                                                             
 هر مایل معادل 1.61 کیلومتر هست 1
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 " دوست دارم ببینم خوشحالی"

ن ای جام دادم که االندم فک کردم که چه کاری رو من در گذشته انوبه اب ابی دریا خیره شدم ، و با خ

و این مرد زیبا نصیبم شده.... ذهن نا خوداگاهم بهم توپید: لبخند کامیاب  

چرند  بره. اون به یه وانیالی گندیده و شاره تو یه هرزه خوش شانسی ولی اوضاع قرار نیست خوب پی

سازگاری میکنی.و برای همیشه ادامه نمیده....تو باهاش در اینده توافق   

دم. ن تکیه داگستاخ و وحشی شده اش با خیرگی نگاه کردم و سرم رو به سینه کریستی ی ه چهرهتو ذهنم ب

ردم. که ذهن ناخود اگاهم درست میگه ولی افکارش رو از ذهنم بیرون ک ولی عمیقا در درونم میدونستم

 من نمیخوام روزم رو خراب کنم. 

 

ق بادی به یه قاینبریج لنگر انداختیم. مک با منزوی جزیره بی ه یخلیج دور افتاد یه ساعت بعد در یک

 تا مک موتور قایق بادی رو روشن چون ،ولی شک داشتم نم...برای چی رو نمیدوسمت ساحل رفت. 

وریت خاص...کرد کریستین دستم رو گرفت و تقریبا کشون کشون منو به کابین برد . یه مرد با یه مام  

 شهوت مست ،ای ماهرش سریعا جلیقه نجات رو باز میکردحاال روبروم ایستاده ، و در حالی که دست

ده بهم نافذ کننده اش به سمتم ساطع میشد. جلیقه رو به یه گوشه ای پرت کرد  و با چشمای تیره و گشاد ش

 خیره شد. 

 تشو به سمت صورتم بلند کرد وکامال از خود بیخود شده ام و اون عمال هنوز به من دست نزده. دس

ده شدن و شیکتا دکمه اول پیراهن ابیم ی چونه ام در امتداد گردنم و گلوم ، جناغ سینه ام شتاش بر روانگ

سوزوند. با لمس انگشتاش منو   

 نفس گرفت:

 " میخوام ببینمت"

دم ماهرانه دکمه اولم رو باز کرد و خم شد و بوسه نرمی روی لبای از هم باز شده ام زد. نفس نفس میز

ن فضای وت خامش در ایزیبایی افسون کننده اش و شه سط مخلوط پر قدرتهتحریک شده ، توو مشتاق و 

و حرکت نرم قایق، بودم. یه قدم عقب رفت  با چشمای سوزان زمزمه کرد:بسته کابین   
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 " برام لخت شو"

 اوه خدای.... اونقدر خوشحالم که سریعا اطاعت کردم . بدون چشم برداشتن ازش به ارومی هر دکمه ام

شتیاق یه کار بی پروا و جسورانه است. میتونم ا گاه سوزاننده اش لذت می بردم. اینم و از نرو باز کرد

کامال در صورتش و در هر کجا دیگه بدنش مشخصه. و خواستنش رو ببینم...  

ی زمین بیوفته و به سمت دکمه شلوار جینم رفتم . دستور داد:واجازه دادم پیراهنم بر ر  

 " بسه. بشین"

و بعد سراغ  تم. با یه حرکت نرم جلوم زانو زد . بند یکی از کفشای اسنیکرم رو باز کردلبه تخت نشس

باال اورد  بیرون کشید. پای چپم رو ر اورد و به دنبالش جوراب هاممیکی دیگه رفت و کفشام رو از پام د

 و کف شصت پام رو بوسید و بعد با دندوناش کمی گازش گرفت.

 " آه"

ه سمتم ستاد و دستاش رو ببا یه حرکت نرم ایس کردم ناله کردم. حخل رون هام وقتی که تاثیرش رو دا

و از تخت بلندم کرد . گفت: دراز  

 " حاال ادامه بده"

ردم و عقب ایستاد و نگام کرد. زیپ شلوارم رو باز کردم و شصت دستام رو داخل کمر شلوارم قالب ک

ودن.روی لباش بود ولی چشماش همچنان تیره ب رو پایین کشیدم. لبخند نرمی ماروم و خرامان شلوار  

کرده بود،  و براستی که عشقبازی دو نمیدونم که این بخاطر این بود که صبح با من عشقبازی کرده بو

ال ، بود که من اص اره ...هستمو یا بخاطر اظهار عشق هیجان انگیز و پر احساسش ، نرم و شیرین...

حساس رد سکسی باشم. اون الیقشه. اون باعث میشه که من اماین احساس خجالت نمیکردم. میخوام برای 

 سکسی بودن داشته باشم.

باشه، این برای من جدیده، ولی من زیر نظر اموزش ماهرانه ی اونم. و دوباره این برای اون هم خیلی 

بینمون رو متعادل میکنه... جدیده. فک میکنم این االکلنگ    
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قیمت  باریک با سوتین ست شده باهاش ، از یه برند مطرح ، با تگلباس زیر جدیدم رو ، شورت توری 

ود جلوش ست شده باهاش ، تنم بود. از شلوارم بیرون قدم گذاشتم و با لباس زیری که اون برام خریده ب

 ایستادم. ولی دیگه احساس خفت اوری نداشتم. احساس میکنم که مال اونم. 

پایین م رو ز کردم و بر روی پیراهن ابیم انداختم. اروم شورتدستام به سمت پشتم رفتن و سوتینم رو با

و  کنار مچ پاهام بیوفته و قدم بیرون گذاشتم و از این همه وقاری زمین وکشیدم و اجازه دادم که بر

 طنازیم سورپرایز شدم. 

زم یدونستم این بخاطر اینه که اون عاشق منه. دیگه الو بدون حس خجالت جلوش ایستادم و مبرهنه 

ستن و ینم حس خوانیست که قایم بشم. هیچی نمیگفت و فقط بهم خیره شده بود. تنها چیزی که میتونستم بب

عمق نیازش به من ، عمق عشقش رو به خودم ، ببینم. حتی پرستش و یه چیز دیگه ...   

ینه اش دستاش به سمت سویشرت کرمی اش رفت و اونو به همراه تیشرتش از سرش بیرون کشید و س

ینش که دکمه شلوار جبرهنه شد. چشماش رو از روی من بر نمیداشت. کفشا و جوراباش رو قبل از این

فتم و زمزمه کردم :رپاش در اورد. به سمتش  رو باز کنه از  

 " به من اجازه بده"

در اومدن و لبخند زد: «او»لباش جمع شدن و به شکل حرف   

 " مهمون من باش"

برای  تای نترسم رو داخل کمر شلوارش کردم و به سمت خودم کشیدمشبه سمتش قدم برداشتم . انگش

نقطع شد همین مجبور شد یه قدم به سمتم جلو بیاد. با این گستاخی غیر منتظره ام نا خواد اگاه نفسش م

نم انگشتام ولی بعد لبخند زد. دکمه شلوار جینش رو باز کردم ولی قبل از این که زیپ شلوارش رو باز ک

 ی شلوار بر روی الت تحریک شده اش کشیدم. لگنش رو به سمت کف دستم فشار داد ورو از رو

 چشماش رو کمی بست و از لمس دستم لذت برد. زمزمه کرد:

انا. خیلی شجاع" " تو خیلی گستاخ و بی پروا شدی  

 با جفت دستاش صورتم رو گرفت و خم شد و عمیق بوسیدم. 
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ی روی پوست سرد شده اش بود و نصف دیگه روستم وی لگنش گذاشتم . نصف کف ددستام رو ر

می  دایره وار روی پوست بدنشرو در مقابل لباش، در حالی که شصت دستام  کمربند نیمه بازش...

 کشیدم و اونم لبخند میزد زمزمه کردم:

 " تو هم همینطوری"

 " داری بهش میرسی"

 رم از قسمت موهای شرمگاهیش بهدستام به جلو اومد و زیپ شلوارش رو باز کردم. انگشتای جسو

 سمت الت تحریک شده اش حرکت کردن و بعد محکم گرفتمش. 

ق عش و دوباره با ی شیرینش به روی صورتم دمیده شدنو نفسا ناله اروم تو گلویی ازش خارج شد

دست  هاش به دورم اومدن وو محکم فشارش میداد، بازوبوسیدم. وقتی دستم به دور التش حرکت میکرد 

منو  رفت و دست دیگه اش داخل موهام رفت وه کمرم با انگشتای باز شده قرار گستش بر روی میانرا

ه داشت.  نفس گرفت:گجلوی دهنش ن  

 " اوه عزیزم من خیلی می خوامت"

ا لباس و شلوار جین و شورتش رو با یه حرکت سریع بیرون اورد . اون ب ،یکدفعه به عقب قدم برداشت

فوق العاده ای داره. هر اینچ از وجودش...بی لباس همیشه ظاهر   

ماش ردم که زیباییش فقط توسط زخمای روی بدنش خدشه دار شده و زخکاون عالیه. با ناراحتی فک 

 عمیق تر از سطح پوستش هستن... با انگشتاش گونه ام رو نوازش کرد و زمزمه کرد:

 " چی شده انا؟"

 " هیچی. بهم عشق بورز. همین االن"

. منو به  هاش کشید و بوسیدم و دستاش موهام رو به چنگ گرفتن. زبونامون در هم پیچیدنبازومنو بین 

و اروم روی تخت فرستادم و خودش هم به همراهم اومد و کنارم دراز  سمت عقب به طرف تخت برد

 کشید. 

 در حالی که دستام داخل موهاش بود بینیش رو در طول فکم کشید:
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ت مسخ کننده اس انا؟ اجتناب ناپذیره"" میدونی که چقدر عطر تن  

اال کلماتش همون کاری رو که همیشه میکنن انجام دادن. خونم رو شعله ور کردن و ضربان قلبم رو ب

ن می بردن و اونم نوک بینیش رو در طول گلوم پایین به سمت سینه هام کشید و خاشعانه در همون حی

 بوسیدم. زمزمه کرد:

 " تو خیلی زیبایی"

کنده  وقتی بدنم قوس برداشت و از تخت کی از سینه هام رو با دهنش گرفت و به ارومی مکید.نوک ی

 شدم ناله کردم.

بشنوم عزیزم" و" بزار صدات  

یدم. دهن و من از حس لمس دستش، پوست در مقابل پوست، به اوج رسدستاش به سمت کمرم پایین رفتن 

یزش ، لمس احترام ام ن...که بدنم رو نوازش میکرد گرسنه اش بر روی سینه هام، انگشتای بلند ماهرش

و  ینه هام رو میبوسیدمون زمان سهروی لگنم و پشتم و بر روی پاهام و زانو هام کشیده میشدن و در 

اوه خدای من.میمکید...   

بشه و  زانو هام رو گرفت و یکدفعه پاهام رو باال داد و به دور کمرش پیچوند  و باعث شد نفسم بریده

با  ،دنشم حس کردم. چرخید و برای همین بروی بون اینکه ببینمش لبخند پاسخ گوش رو روی پوستبد

قرار گرفتم و بهم یه بسته کاندوم داد.  ،پاهای باز به دو طرف  

بگیرم هش تم جلوی خودم رو در مقابل شکوبه سمت عقب جابجا شدم و التش رو تو دستم گرفتم و نتونس

چرخوندم و محکم مکیدمش. ناله خل دهنم کردمش و زبونم رو به دورش و خم شدم و بوسیدمش و دا

. لگنش رو تکون داد تا عمیق تر وارد دهنم بشه. کرد  

از بود ستم و بهش نگاه کردم . نفس نفس میزد و دهنش بشخوشمزه است. میخوام درونم باشه. ن هوووم...

 و منو سخت نگاه میکرد. 

و بهش دراز کرد و یه دستم ر مبر روش کشیدم. دستاش رو به سمت سریعا بسته کاندوم رو باز کردم و

فش دادم و با دست دیگه ام التش رو زیر خودم تنظیم کردم و اروم در حالی که تصرف میشدم و تصر

نشستم. ناله ارومی از تو گلوش خارج شد و چشماش رو بست.  ،میکردم  
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ه دیوونر شدگی که ایجاد میکنه، احساس پاحساس حضورش درون بدنم... کشش و اروم ناله کردم....

میداد .  کننده ست. دستاش رو روی لگنم قرار داد و منو باال پایین حرکت داد و خودش رو به داخلم فشار

اوه... احساس خیلی خوبیه. زمزمه کرد:   

 " اوه عزیزم"

م گیری طرز چشو احساس هیجانش به  نبروی هم قرار گرفتهامون رو ه نشست و برای همین بینیعیکدف

ره شد. سیراب کننده بود. نفس نفس میزدم. بازوهاش رو گرفتم و اونم سرم رو گرفت و به چشمام خی

 چشمای نافذ خاکستریش با حس خواستن در حال سوختن بودن. زمزمه کرد:

 " اوه انا، تو چه احساسی به من میدی"

ش که اعماق مش. توسط احساسات شیرینبوسیدم. منم بوسید ،با دلباختگی سوزانش ،اشتیاق و و با شور

شده ام. زمزمه کردم: ن گیج و سرگشتهوجودم رو اتیش میزد  

تم"" اوه من عاشق  

د . چرخید و بدون بلننانگار که شنیدن کلمات زمزمه وارم باعث ایجاد درد در درونش شد ،ناله کرد

فل هام رو به دور کمرش قدراز کشید و زیرش قرار گرفتم. پا ،ارتباط ارزشمندمون ن من و قطعکرد

 کردم. 

دراز کردم  دستم رو منم دقیقا اینه چهره خودش بودم. با شگفتی تحسین امیزی بهم خیره شد و مطمئنم که

 و کرد چشماش رورو صورتش رو نوازش کردم . خیلی اروم شروع به حرکت کرد و وقتی این کار 

 بست و ناله ارومی کرد. 

ن در او نفس های در هم امیخته ما تنهاکه  ،داخل کابین رهایی بخش   صلح و ارامش حرکت نرم قایق ،

سیار عالی ب کون میخورد و کامال کنترل شده این کار رو میکرد،در حالی که بر روی بدنم ت شنیده میشد،

 و بهشتی بود. دستش رو داخل موهام فرستاد و با دست دیگه اش صورتم رو نوازش کرد و در همون

سیدم. حال خم شد و بو  

و بودم. بدنش ر شده ، از دنیا جداحس میکرد که بهم عشق میورزید و تکون میخورد و طعمم رو وقتی

ام، یباش.... و نفسبازو هاش، موهاش، گودی کمرش، باسن ز -به غیر از مناطق اسیب دیده –لمس کردم 
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. دهن، نر شدسریع ت یبرد،ممنو باالتر و باالتر  و کردابت حرکتش به درونم ادامه پیدا ث وقتی که ریتم

و با هر فسای منقطع شده اش رمیتونستم نچونه ام و فکم رو میبوسید و بعد گوشم رو گاز میگرفت. 

نرمش به درونم بشنوم.  حرکت  

.. بدنم شروع به لرزش کرد . اوه.... این احساسی هست که االن به خوبی میشناسمش ...من نزدیکم.

 اوه....   

 زمزمه کرد:

عزیزم... بهم بدش.... خواهش میکنم...انا" " درسته  

بلندی کردم: ی ناله .و کلماتش راه گشای من بودن  

 " کریستین"

ی که با هم ارضا شدیم ناله کردو اونم وقت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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«فصل دهم»  

 

 

 زمزمه کرد:

 " مک االناست که برسه"

 " هوم"

ینجا بروی شماش فوق العاده ان. مخصوصا اچشمام سریعا باز شدن تا نگاه خاکستریش رو ببینم. خدایا، چ

 اب... نور دریا از طریق دریچه مردمک چشماش منعکس میشد. 

ای جا در این بعد از ظهر کنار تو دراز بکشم، الزمه که برم و به مک بر" همون قدر که دوست دارم این

 باال کشیدن قایق بادی کمک کنم."

یف بوسیدم:خم شد و نرم و لط  

ن زیبا دیده میشی. اشفته و سکسی... باعث میشه که بیشتر بخوام"یلی اال" انا خ  

 لبخند زد و از تخت بلند شد. بروی شکم دراز کشیدم و از منظره روبروم لذت بردم. 

 " تو هم خودت بد دیده نمیشی کاپتان"

و کابین ت ونم نیشش باز شد. در حالی کها ،یشش فرستادماری برای ستادلبامو بهم فشار دادم و ماچ صدا 

دوباره  نگاش میکردم. اون واقعا خدا گونه زیباست و عالوه بر اون ،چرخ میخورد و لباساش رو میپوشید

اورکنم که این واقعا نمیتونم ب .چنین عشقبازی با من کرد. نمیتونم این سرنوشت و اقبال خوب رو باور کنم

 مرد مال منه. کنارم نشست تا کفشاش رو بپوشه. خشک گفت:

من حاکم این کشتی ام" ،ب ارهپتان اره؟ خ" کا  

 سرم رو به یه سمت کج کردم :
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 " تو حاکم قلب منی اقای گری"

 و بدنم و روحم...  ناباورانه سرش رو تکون داد و خم شد تا ببوسم. دلواپس پرسید:

اج " میرم رو عرشه. تو سرویس بهداشتی دوش هست، اگر میخوای دوش بگیری. چیز دیگه ای احتی

ی؟ نوشیدنی؟"دار  

؟ همون پنجاه سابقه؟ و تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که با نیش باز نگاش کنم. این همون مرد  

 ست؟؟ در جواب نیش باز احمقانه ام گفت:

 " چیه؟"

 " تو "

 " من چی؟"

و چه بالیی سر کریستین اوردی؟؟" " تو کی هستی  

ت:لباش به لبخند غمگینی مچاله شدن. نرم گف  

 " خیلی دور نیست عزیزم"

لی در لحن صداش غم و ناراحتی وجود داشت که باعث شد فورا از سوالی که پرسیدم پشیمون بشم و

 سریعا برطرفش کرد و نیشخند زد:

 " به زودی به اندازه کافی میبینیش. مخصوصا اگه االن از سر جات بلند نشی"

و همزمان بخندم. خم شد و محکم در باسنم زد و باعث شد از جام بپر  

 " نگرانم کرده بودی"

 " واقعا؟"

 پیشونیش چین خورد و ادامه داد:

اناستازیا"  های مخلوط شده ای رو میفرستی " تو سیگنال ها و عالمت  
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 خم شد دوباره بوسیدم و اضافه کرد:

 " فعال عزیزم"

هام گذاشت. و با یه لبخند خیره کننده ای بلند شد و با افکار پریشون و پراکنده ام تن  

 

 

 یه باالیولی تا در سالن رو باز کردم بروی عرش ،ک به قایق برگشته بودوقتی که بروی عرشه اومدم مَ 

تم اومد و منو به صحبت میکرد. با کی؟؟ تعجب کردم . قدم زنان به سم شناپدید شد. کریستین با بلک بری

 طرف خودش کشید و روی موهام رو بوسید. 

اره......واقعا؟؟ پله های اضطراری؟ ...... متوجه ام.......اره امشب" "خبر عالیه... خوبه.  

ابین باعث شد از سر جام بپرم . مک باید تو ک ،گوشی رو قطع کرد و صدای غرش بلند موتور قایق

 کاپتان باالی سرمون باشه. کریستین گفت:

 " وقت برگشته"

ره بوسیدم. وقتی که شروع به محکم کردن بند های جلیقه ام کرد دوبا  

ق العاده وف، خورشید در پس سرمون پایین می اومد و منم به بعد از ظهر راه برگشت به سمت بندرگاه در

سفر یه  من یه سفر دریایی ، ،کریستین ی هشیار و مراقب و صبورانه ام فک میکردم. زیر سرپرستی  

هوایی مجانی تجربه کردم، بادبان سه گوش و روش زدن گره دو حلقه برای پیچیدن بادبان ، گره دو خفت 

 ، گره دو سر1 رو یاد گرفتم. لباش در طول اموزشش به من جمع شده بودن.غرولند کنان زمزمه کردم:

 " یه روزی من دست و پات رو میبندم"

 لباش با حس شوخ طبعی کشیده شدن:

 " اول باید بتونی که منو بگیری خانم استیل"

                                                             
 گره ای که برای کوتاه کردن طناب به اون میزنن 1
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ون ا ،هیجان انگیز بود ، و بعد از اون یزمون در خونه اش انداخت.قیب و گرکلماتش منو یاد خاطره تع

ود من دوباره با وجرزیدم. بعد از اون من ترکش کردم... پیامد وحشتناک رو ایجاد کرد . اخم کردم و ل

دوباره  . میتونم اصالاظهار عشقش به من ولش میکنم؟ به چشمای روشن و پاک خاکستریش نگاه کردم 

کنم که ینم اهمیت اینکه باهام چی کار کرده؟ میتونم اینجوری بهش خیانت کنم؟ نه فک بدونترکش کنم، 

 بتونم. 

یق این قا اوری های طراحی و فنون علمی که درهم نشون داد و تموم ابداعات و نوکل فضای قایق رو ب

القه متوجه عتوضیح داد. یاد مصاحبه ای که برای اولین بار دیدمش افتادم.  به کار برده شده بود رو

بری ارقط مختص به کشتی های بردم که عشقش فکشدیدش به قایق ها و کشتی ها شده بودم . فک می

سکسی... نه همینطور برای قایق بادبانی صیقلی و فوق ،شهوس پیمایی که کمپانی اش ساخته، بااقیان  

 دنم درم و یادم اومد که بتکون دادو البته اون یه عشقبازی شیرین و بدون عجله هم با من کرد. سرم رو 

. اییهداشت و بیشتر میخواست. اون یه معشوق استثنچطوری قوس بر می  ،زیر دستای ماهر و تواناش

بت کیت در موردش بیشتر صحمطمئنم.... با وجود اینکه من موردی برای مقایسه با اون ندارم. ولی 

به  ال برای چند وقتت بگذره. ولی حار همیشه این طور میبود. اون ادمی نیست که از جزئیامیکرد اگ

کافیه؟؟ واقعا نمیدونم و فکرش باعث اشفتگیم میشه. این روش ادامه دادن براش   

ه و گرمی در حالی ک ایستادم و در سکوت ارام ،امنشزو های ارامش بخش و حاال نشسته و منم بین با

تذکر  ین همخ رو گرفتم و کریستمن چربروی اب سر میخورد میگذروندیم.  ،گریس به سمت جلو و سیاتل

رد:میداد. تو گوشم زمزمه کبهم و راهنمایی هایی برای تنظیم نگه داشتن قایق هر چند وقت یکبار   

ست"ی به قدمت یه دنیا در دریانوردی " اواز و سرود  

 " این انگار یه نقل قول بود"

 نیش بازش رو احساس کردم:

نتوان دو سنت اگزوپری"" هست. آ  

. من شازده کوچولو رو خیلی دوست دارم"" اوه...  

 " منم"
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یکرد. از و قایق رو به سمت بندرگاه هدایت م تین هنوز دستاش بروی دستای منود که کریساوایل شب ب

هوا  ولی هنوز ندیده میشد ،ی چشمک زنی که به بروی اب سیاه منعکس میشداقایق های روبرو چراغ ه

سر اغازی برای یه غروب شکوهمند... ،روشن بود. اب هوای مطبوع اوایل شب  

 ،کردمید چرخوند و از یه فضای نسبتا کوچیکی رمین قایق رو به ارومی یالی که کریستجمعیت در ح

اخت لنگر اند شو قایق رو در محل مخصوص کنار ساحل جمع شده بودن. به راحتی این کار رو انجام داد

بست.  س رو محکم به پایه مخصوص اونجا با طنابو ایستاد. مک بروی اسکله کنار قایق پرید و گری

 کریستین زمزمه کرد:

 " دوباره برگشتیم"

 خجالت زده زمزمه کردم:

هر فوق العاده ای بود""ممنونم. بعد از ظ  

 کریستین نیشش باز شد:

روز یم بعدا چند س قایق رانی ثبت نام کنیم تا بتونال" منم همین فکر رو میکنم . شاید بتونیم تو رو تو ک

 رو دو تایی با هم بریم . فقط خودمون دو تا "

 " من خیلی دوست دارم. میتونیم دوباره و دوباره اون تخت رو افتتاح کنیم"

 خم شد و زیر گوشم رو بوسید:

 " هوووم.....بی صبرانه منتظرشم اناستازیا"

 ری این کار روزمه اش باعث شد که تموم فولیکول های موهای بدنم هشیار و خبردار بشن . چطومز

 میکنه؟؟؟ 

 " بیا. اپارتمان خالیه. میتونیم برگردیم"
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 " پس وسایل تو هتلمون چی میشه؟"

لور رفته و برشون داشته"ی" ت  

ی؟؟ کریستین سوالم رو بدون اینکه بپرسم جواب داد:  اوه! ک 

 " امروز بعد از اینکه با گروهش خونه رو پاک سازی کردن"

حاال خوابیده؟؟"" اون مرد بیچاره اصال تا   

ابروش رو گیج شده باال انداخت : نکریستی  

" اون میخوابه. اون فقط کارش رو انجام میده اناستازیا. چیزی که در اون ماهره. جیسون. اون محقق 

 عالیه"

 " جیسون؟"

 " جیسون تیلور"

ان. به ل اطمینیادم اومد که من فک میکردم که تیلور اسم کوچیکشه. جیسون.... بهش میاد. محکم و قاب

ه نگام کرد و گفت:ندالیلی باعث شد که لبخند بزنم. کریستین مشکوکا  

 " تو تیلور رو دوست داری"

 حرفش حواسم رو پرت کرد:

 " فک میکنم که اره"

 اخم کرد. ادامه دادم:

 " من شیفته اش نیستم اگر این دلیلی هست که به خاطرش اخم کردی. بس کن."

ست. گفتم:ترشرو و عبوسانه ای گرفته بود. خدایا... اون گاهی خیلی بچه ا ی کریستین تقریبا قیافه  

ون، " من فک میکنم که تیلور خیلی خوب مراقب تو هست. برای همین دوستش دارم. اون به نظر مهرب

 قابل اعتماد و وفاداره. برام مثل دایی یا عمو میمونه"
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 " دایی و عمو؟؟"

 " اره"

 " باشه، دایی و عمو"

رو تست میکرد. خندیدم: معنی حرفم رن انگاکریستی  

 " اوه کریستین محض رضای خدا بزرگ شو"

. خم کردا وقتی که حرفم رو فهمید ، ولی بعددهن کریستین از خنده یکدفعه ای من شوکه شده باز موند

 باالخره گفت:

 " دارم سعی میکنم"

 نرم جواب دادم:

 " دقیقا همینه. خیلی زیاد "

رفتم. نیشش باز شد:ولی بعد چشم غره   

 " چه خاطره ای برات ایجاد میشه وقتی که چشم غره میری اناستازیا"

 بهش نیشخند زدم:

 " خب، اگر درست رفتار کنی شاید بتونیم دوباره از اون خاطره ها رو زنده کنیم"

 دهنش با سرگرمی جمع شد:

 " درست رفتار کنم؟؟"

 ابروش رو باال انداخت:

..چی باعث شد که تو فک کنی که من میخوام اونا رو دوباره زنده کنم؟"" واقعا خانم استیل..  

 " شاید جوری که چشمات وقتی که من اینو میگم مثل رسیدن کریسمس برق میزنن"

 خشک گفت:
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میشناسی" " تو منو خوب  

 " دوست دارم بهتر بشناسم"

 نرم لبخند زد:

 " و منم تو رو اناستازیا"

 

 

 " ممنونم مک"

. و بروی اسکله قدم گذاشت مک کوتاه دست دادکریستین با   

خوشحال شدم. "ی گری و خداحافظ . انا از دیدنت " همیشه باعث افتخار بوده اقا  

ی کار به ساحل رفته ما تو قایق با کریستین چ که وقتیباهاش خجالت زده دست دادم. اون قطعا میدونه 

 کردیم. 

 " روز بخیر مک و ممنونم."

وی نمایی زد و چشمک زد و باعث شد سرخ بشم. کریستین دستم رو گرفت و از ربهم لبخند دندون 

 اسکله به سمت قسمت گردشگر بندرگاه قدم زدیم. پرسیدم:

 " مک اهل کجاست؟"

نجکاو شده بودم. کریستین گفت:در مورد لحجه اش ک  

 " ایرلند....ایرلند شمالی"

 " اون دوست تو هست؟"

گریس ساخته بشه" کمک کرد تا کنه." مک؟ اون برای من کار می  

 " تو دوست زیاد داری؟"
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 اخم کرد:

من رابطه دوستی ایجاد نمیکنم. فقط..."نه واقعا. کاری که من میکنم...  "  

 ساکت شد و میدونم که میخواست خانم رابینسون رو نام ببره. پرسید:

 " گرسنه ای؟"

واقع داشتم از گرسنگی ضعف  نه. سرم رو موافق تکون دادم. درکسعی داشت موضوع رو عوض 

 میکردم. 

دیم غذا میخوریم. بیا"" همون جایی که ماشین رو پارک کر  

 

 

 

لند می س پی ، یه رستوران بار ایتالیایی به اسم پیز قرار داشت. منو یاد مکانی در پورتکنار بار ا  

د در زمان های انداخت. تعداد کمی میز و نیمکت ، دکور شاد و مدرن با عکس های بزرگ سیاه سفی

 تاریخی جشن های مختلف بر روی دیوار ها قرار گرفته بودن. 

کاتی میخوردیم. نوشیدنی سبک و شیرین فراس کردیم. نو نگاهبه م   با کریستین بروی نیمکت نشستیم و

یره شده بود. نو بلند کردم تصمیمم رو گرفته بودم . کریستین بهم اندیشناک خوقتی که سرم رو از روی م  

سیدم:پر  

 " چیه؟"

ی بهت ساخته"میشی اناستازیا. گردش و هوا خور " دوست داشتنی دیده  

 قرمز شدم:

تم. یه " بخوام راستش رو بگم بادزده شدم و پوستم خشک شده . ولی اره بعد از ظهر دوست داشتنی داش

 بعد از ظهر فوق العاده . ممنونم"
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 لبخند زد و چشماش گرم شدن. زمزمه کرد:

خار بود"" باعث افت  

 " میتونم ازت یه چیزی بپرسم؟"

 تصمیم داشتم به یه ماموریت اکتشاف حقیقت برم. 

 " هر چیزی اناستازیا، تو اینو میدونی"

 سرش رو به یه سمت کج کرد و خوشمزه نگام کرد.

زیادی داشته باشی. چرا اینطوره؟" " تو به نظر نمیاد دوست    

 شونه اش رو باال انداخت و اخم کرد:

ی فرق هت گفتم . من واقعا وقت زیادی ندارم. من ارتباطات کاری دارم...البته خیلی با روابط دوست" ب

 میکنه. من خانواده ام رو دارم و همینه. به غیر از النا"

 ذکر نام اون هرزه حرومزاده رو نادیده گرفتم.

نی"رژیتو تخلیه ک" نه دوستان مرد هم سن خودت منظورمه. کسی که باهاش بتونی بیرون بری و ان  

"" تو میدونی که من چطوری انرژیمو تخلیه میکنم اناستازیا  

 دهنش جمع شد و ادامه داد:

 " و من همش کار میکردم و تجارت و بیزنسم رو میساختم"

 گیج شده دیده میشد.

 " این تموم کاریه که من میکنم... به غیر از قایق سواری و پرواز گاه و بی گاهم"

هم نه؟" " حتی تو کالج  

 " نه واقعا"

 " پس فقط النا؟"
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 سرش رو تکون داد و چهره اش محتاط شد.

 " قطعا خیلی تنهایی"

 لباش به لبخند اندوهناکی کج شدن. پرسید:

 " چی دوست داری بخوری؟"

 دوباره موضوع رو عوض کرد...

 " من ریساتو1 میخورم"

 " انتخاب خوبیه"

م معذب بعد از اینکه سفارشمون رو دادین رو متوقف کرد. کریستین پیشخدمت رو صدا زد و مکالمه مو

دن رصحبت ک دم. اگر اون االن تو حس و حالسر جام تکون خوردم و به انگشتای قفل شده ام خیره ش

مم.... امتوقعاتش باهاش صحبت کنم. در مورد هست باید از این فرصت استفاده کنم.من باید در مورد 

 نیازاش. 

؟ بهم بگو"" اناستازیا چی شده  

 به صورت نگرانش نگاه کردم. دوباره اصرار کرد:

 " بهم بگو"

ترس؟؟ عصبانیت؟؟ نفس عمیق گرفتم: نگرانیش تبدیل به چی شد...  

 " من فقط نگرانم که این برای تو کافی نباشه. میدونی، برای تخلیه انرژیت "

 فکش منقبض شد و چشماش سخت شدن:

کافی نبودنت هست، نشون دادم؟" " من به تو نشونه ای که داللت بر  

 " نه"

 " پس چرا این فکر رو میکنی؟"
                                                             
 خوراک ایتالیایی . برنج و پنیر و گوشتابه 1
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 با لکنت گفتم:

 " من میدونم تو چی دوست داری. به چی.... نیاز داری"

 چشماش رو بست و با انگشتای بلندش پیشونیش رو مالید:

 " چی کار باید بکنم؟؟"

فرو ریخت:ر که عصبانی باشه. قلبم صداش به طرز بدشگونی اروم بود انگا  

دوارم که که اینطوری. ولی فقط امیبودی و میدونم که فقط چند روزه  تو عالی " نه تو اشتباه فهمیدی...

 من تو رو مجبور نکرده باشم که ادمی باشی که نیستی"

این  تماما پنجاه سایه نابود شده. اره باید با حس شدید کنترل گرم مبارزه کنم. ولی" من هنوز منم... 

قتی و و نه، این سیاست زندگی من بوده. اره من توقع دارم که تو به یه شیوه خاص رفتار کنیطبیعت م

یم. انگیزه و هم تجدید  قوا. ما هنوز هم کاری رو که من دوست دارم میکنهم که نکردی هم برام چالش بر

ت تو رو بزنم"تی که من بعد از پیشنهاد مزایده اتو گذاش   

د مهربانانه ای زد :از یاداوری خاطره اش لبخن  

دارم تالش  " من از تنبیه کردن تو لذت میبرم. فک نمیکنم که این خواسته هیچ وقت از بین بره. ولی من

 میکنم و این اونقدری که فک  میکردم سخت نیست"

مزمه م. زچم و قرمز بشیاد قرار رابطه غیر مشروعمون تو اتاق خواب کودکیش باعث شد به خودم بپی

 کردم:

از اون تنبیه اذیت نشدم" " من  

 لبخند خجوالنه ای زدم.

 " میدونم"

 لباش به لبخند نا خواسته ای کشیده شدن:
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ن روزها بهت بگم اناستازیا، همه اینا برای من جدیده و این چند روز گذشته بهتری " منم نشدم ولی بزار

 در تموم کل زندگیم بودن. من نمیخوام چیزی رو عوض کنم"

کردم:اوه...! زمزمه   

 " برای منم این چند روز بهترین بودن. بدون هیچ استثنایی"

حکمی بهم لبخندش پت و پهن تر شد . ضمیر درونم سراسیمه سرش رو تائید کنان تکون داد و سقلمه ی م

 زد. باشه، باشه! 

 " پس تو نمیخوای منو به اتاق بازیت ببری؟"

بعی از صورتش ناپدید شد:اب دهنش رو قورت داد و رنگش پرید و تموم حس شوخ ط  

 " نه نمیخوام"

 زمزمه کردم:

 " چرا نه؟

یر این جوابی نبود که منتظرش باشم.  و اره، همینجاست، حس تیز کوچیک نا امیدی که تو وجودم ت

ک نوپا، ودمثل یه ک میکوبید.زمین به کشید. ضمیر درونم دست به سینه و با قیافه ترشرویی پاش رو 

ت:عصبانی بود. اروم گف  

ه " اخرین باری که ما اونجا بودیم تو منو ترک کردی. من هر چیزی رو که باعث بشه تو منو دوبار

یفش کنم. کردی داغون شدم. اینطوری میتونم توص مترکای می اندازم. من وقتی که به گوشه  ،ترک کنی

م"حساسی دارنمیخوام هیچ وقت دیگه دوباره اون احساس رو تجربه کنم. من بهت گفتم که بهت چه ا  

همراه با حس صداقت و پاکی بودن.  ،چشمای خاکستریش درشت شده و سخت  

من باشی.  للی ارامش بخش باشه. اینکه دائم نگران حا" ولی این عادالنه نیست . این نمیتونه برای تو خی

ن کنم. برال جو منم فک میکنم که بهتره منم در مقابیرات رو بخاطر من انجام  دادی... تو تموم این تغی

نقش های اتاق بازیت رو امتحان کنم" نمیدونم...شاید... بعضی از...  
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قدر چهره ام به اندازه رنگ دیوارای اتاق بازیش سرخ شد. چرا صحبت در موردش اینبه لکنت افتادم. 

سخته؟؟ من تموم رفتار های خاص کینکی فاکری1 رو با این مرد انجام دادم. کارهایی که چند هفته گذشته 

ی هنوز اصال در موردشون حتی نشنیده بودم . کارهایی که فک نمیکردم که اصال امکان داشته باشه. ول

بود.  درموردشون با کریستین کردن ترین کار ، صحبتسخ  

و نداشته " انا تو جبران میکنی. بیشتر از چیزی که بدونی. خواهش میکنم، خواهش میکنم این احساس ر

 باش"

بودن . ادامه  یخیال از بین رفته بود . چشماش گشاد ،هشیار، اشفته و مضطرب  شدهکریستینه القید و ب

 داد:

فک  ودمون" عزیزم، فقط یه هفته بوده. بهمون وقت بده. من هفته پیش که تو رفتی خیلی در مورد خ

یگه زمان دداریم. تو احتیاج داری که به من اعتماد کنی و منم به تو. شاید در یه  کردم. ما به زمان نیاز

در ینقاولی االن من همین طوری که هستی رو دوست دارم. من دوست دارم که تو رو  یه کارایی بکنیم

القید و راحت ببینم. بفهمم که من یه کاری برای این حالت کردم. من هیچ وقت..." خوشحال ،  

کت شد و دستش رو داخل موهاش کشید. ادامه داد:سا  

راه بریم"" ما باید قبل دویدن بتونیم   

گفتم: یکدفعه ریشخند زد.  

 " چی اینقدر بامزه ست؟"

 " فلن. اون همش این حرف رو میزنه. فک نمیکردم که هیچ وقت از اون نقل قول کنم"

 " گرایش فلنیسم"

 کریستین خندید:

 " دقیقا"

                                                             
 کارهای خاصی که تو بی دی اس ام استفاده میکنن و کریستین و انا هم انجام دادن . اصطالحه در بی دی اس ام  1
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پیشخدمت با پیش غذا و نان مخصوص ایتالیایی1 رسید و صحبتمون تغییر مسیر داد و در نتیجه کریستین 

 اروم و راحت شد. 

ورد ن فک نکنم که منم امروز در مولی وقتی که غذای اصلیمون جلومون گذاشته شد نتونستم به ای

 راحتخیال ل اون االن داره دوباره با راحت، خوشحال و القید.  حداق چه فکری داشتم....کریستین 

ه ونم یه آدر در ،که تا حاال بودم پرسید میخنده. نفس گرفتم و وقتی که شروع کرد و ازم در مورد جاهایی

قاره  یر ازطر اینکه من خیلی جاهای خاصی به غخا به ،. یه صحبت کوتاه بوداز سر اسودگی کشیدم 

ه بود شروع به هایی که رفت نوقتی که در مورد مکاگشته بود. رو امریکا نرفتم. کریستین در مقابل، دنیا 

خوشحال تری شدیم . وارد یه صحبت راحت تر و  ،صحبت کرد  

 

 

وا ا   مت اسکاال رانندگی کرد . صدایه و سیر کننده مون ، کریستین به سبعد از وعده غذای خوشمز

ردن بهم ارامش بخشی رو برای فکر کی ماشین پخش میشد. وقفه  یکسیدی نرم و شیرین از بلند گوها

ن، اعتراف کریستیو پذیرش میداد. من یه روز فوق العاده داشتم. دکتر گرین، دوش گرفتنمون، 

اوت بوده. عشقبازیش تو هتل و داخل قایق، خریدن ماشین... حتی کریستین هم به نوع خودش خیلی متف

دونم.نمی اینجور به نظر میرسه که یه چیزی رو رها کرده و یا دوباره یه چیزی رو کشف کرده باشه...  

رد؟ وقتی که اشتنی باشه؟ خودش فکرشو میککی فکرشون میکرد که اون میتونه اینقدر شیرین و دوست د

ته... رسید که اون واقعا دوره نوجوونی نداش مش بود. به ذهنردم اونم به نظر غرق در افکاربهش نگاه ک

 یه نوجوونی نرمال و عادی. سرم رو تکون دادم. 

رو بهم گفته  زذهنم به مهمونی رقص و رقصیدنم با دکتر فلن و ترس کریستین از اینکه دکتر فلن همه چی

میتونیم  اگر اون اینطور احساس میکنه چطوری برگشت. کریستین هنوز یه چیزی رو از من قایم میکنه.

 پیش بریم؟؟

کش شه من ترممکنه ترکش کنم. اون فک میکنه که اگر خودش با ،بدونم ناون فک میکنه که اگر م

مرد خیلی پیچیده ست... میکنم. اوه، این  
                                                             
 نان تست خیس خورده در روغن زیتون که با سیر و گوجه سرو میشود 1
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تا اینکه  بر انگیزی ساطع شدک شدیم از کریستین انرژی تنش زا و استرس وقتی که به خونش نزدی

ی رو ها رو چک میکرد و کوچه های فرعحالی که رانندگی میکرد پیاده رو ال قابل لمس شده بود. درکام

 نگاه می انداخت. چشماش همه جا رو رصد میکردن و میدونم که اون به دنبال لیال بود. منم شروع به

ولی ما پیداش نکردیم.  ،کردم.هر زن جون مو تیره ای مظنون بود اسکن کردن  

جبم که چرا ی صاف و ترسناک تبدیل شدن.در ع وقتی که وارد پارکینگ شد لباش به یه خط منقبض شده

ود و گشت برگشتیم. سوایر داخل پارکینگ ب ،محتاط و هشیار باشهقتی که اون قراره اینقدر نگران ، و

یو وی پارک  ین کنار ماشین اسنبود. وقتی که کریستتو پارکینگ دیگه ، نابود شده  یماشین آاودمیزد. 

:و برام باز کرد. زیر لب گفتمسوایر در ماشین رکرد،   

 " سالم سوایر "

 " خانم استیل"

 سرش رو تکون داد:

 " اقای گری"

 کریستین پرسید:

 " هیچ نشونه ای نیست؟"

 " نه اقا"

زش در نم که مغدستم رو گرفت و به سمت اسانسور حرکت کرد. میدو کریستین سرش رو تکون داد و

حواسش پرته. وقتی که وارد اسانسور شدیم به طرفم چرخید و توپید: حال اضافه کاریه...  

بری. فهمیدی؟"بیرون از اینجا تنها  " اجازه نداری  

 " باشه"

ودمو بغل بزنم. میخواستم که خ خدایا...! خونسردیتو حفظ کن! ولی برخورد و رفتارش باعث شد لبخند

همیدم که فاین مرد  سلطه جو و گستاخ  کم حرف ، کسی هست که میشناسم. شگفت زده شدم که  ،کنم. حاال
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م. این دیوار ، که اون اینطوری با من حرف نزده. ولی من االن اونو خیلی بیشتر میفهمیک هفته یا بیشتره

عاشق منه و میخواد که از من محافظت کنه. زمزمه کرد:دفاعیشه. اون در مورد لیال مضطربه ، اون   

 " چی اینقدر خنده داره؟؟"

 اثری از گیجی و سردرگمی در چهره اش دیده میشد. 

 " تو"

 لباش اویزون و اخماش تو هم شدن:

 " من؟ خانم استیل؟ چرا من خنده دارم؟"

گفتم:اوه لبای اویزوون کریستین....هاته!   

 " لباتو اویزوون نکن"

 " چرا؟؟"

 حاال بیشتر سردرگم شده بود. 

 " بخاطر اینکه دقیقا همون تاثیری رو که این کار روی تو داره روی منم داره"

عمدا لبمو گاز گرفتم. ابروش رو سوپرایز شده و در عین حال راضی باال انداخت:بعد   

 " واقعا؟؟"

ام زد. دوباره لباشو اویزوون کرد و خم شد و بوسه شیرین و سریعی به لب  

ن تغییر مو لبامو به سمتش باال بردم و در ثانیه ای که لبامون به هم کشیدن شدن طبیعت و اصل بوسه

کشوند.  شدیدی درون رگهام از این نقطه اتصال صمیمانه شعله کشید و منو به سمتش حس اتشینکرد...   

م کرد، بهل داد و میخکو یکدفعه وقتی که انگشتام داخل موهاش رفتن منو گرفت و به دیوار اسانسور

م که این دستاش صورتم رو گرفتن و منو روبروی لباش نگه داشت . زبونامون در هم پیچیدن. و نمیدون

تگی و و اشف ولی من نیاز ،به خاطر حبس شدن در فضای اسانسور بود که همه چیز رو واقعی تر میکرد

کردم. میخواستنش رو حس   
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و همین االن. گندش بزن... من میخوامش، همینجا   

منو به  اسانسور صدای کوتاهی داد و درها باز شدن و کریستین صورتش رو کنار کشید . لگنش هنوز

مزمه دیوار اسانسور میخکوب کرده بود و الت تحریک شده اش در حال سوارخ کردنم بود. نفس زنون ز

 کرد:

"" واو  

 منم مثل خودش گفتم:

 " واو"

میکرد و چشماش برق میزدن.  بهم نگاهد ریه هام کردم. نفس شفا بخش و خوشایندش رو وار  

با من میکنی انا" " چی کار  

 شصت دستش رو روی لب پایینم کشید. 

جلو  نگاهم نبود. خودمودر گوشه چشمم دیدم که تیلور یه قدم عقب رفت و برای همین دیگه در تیرس 

و بوسیدم:شه لبای تراش خورده و زیباش رکشیدم . گو  

با من میکنی کریستین"ار چی کتو  "  

رفت و دستم رو گرفت . چشماش االن ابری و تیره شده بودن . دستور داد: عقب  

 " بیا"

 تیلور در راهرو بود و خردمندانه منتظرمون ایستاده بود. کریستین صمیمانه گفت:

 " شب بخیر تیلور"

 " اقای گری، خانم استیل"

 با نیش باز به تیلور نگاه کردم:

ز خانم تیلور بودم"" من دیرو  
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تصدیق کنان و خشک گفت: تیلور قرمز شد.  

زیبایی داره خانم استیل" "اهنگ  

 " منم همین فکر رو میکنم"

دستم رو محکم تر گرفت و اخماش رو تو هم کشید: نکریستی  

 " اگر شما دو تا صحبتتون تموم شد من یه خالصه کار میخوام"

. من از معذب شد. در درونم عضالتم غیر ارادی منقبض شدن به تیلور با خیرگی نگاه کرد و تیلور هم

 محدوده مشخص شده پا فراتر گذاشتم. به تیلور لب زدم:

 " متاسفم"

به تیلور گفت: اونم قبل از اینکه به سمت کریستین بچرخه شونه اش رو باال انداخت و لبخند زد. کریستین  

خانم استیل دارم"" چند لحظه دیگه میام میبینمت. چند کلمه صحبت با   

گفت: ق خودش برد و در رو بست. غرولند کنانو میدونم که تو دردسر افتادم... کریستین منو به اتا  

 " با پرسنل الس نزن اناستازیا"

م دفاع کنم ولی بعد دوباره بستم:م تا از خوددهنم رو باز کرد  

 " الس زدن نبود. من فقط دوستانه بودم. این متفاوته"

دوستانه نباش و یا الس نزن . من دوست ندارم"" با پرسنل   

 اوه، خداحافظ کریستین  القید و ازاد... زیر لب گفتم:

 " متاسفم"

مد و چونه اون باعث نشد که احساس یه بچه رو داشته باشم. جلو او کل روز، پایین به انگشتام خیره شدم.

کرد: ام رو گرفت و سرم رو باال اورد تا به چشماش نگاه کنم. زمزمه  

 " تو میدونی که من چقدر حسودم"
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 " تو دلیلی نداری که بخوای حسادت کنی کریستین. تو صاحب بدن و روح منی"

ونه پلک زد انگار که سخت باشه که این حرف رو درک کنه. خم شد و سریع بوسیدم ولی بدون هیچ گ

حالت قهر گفت: م. باجربه اش کرده بودیحس خواستن شدیدی که چند لحظه قبل در اسانسور ت  

 " خیلی  طول نمیکشه . راحت باش"

 چرخید و منو تو اتاق خوابش ایستاده و گیج شده ترکم کرد. 

اه محض رضای خدا اون چرا باید به تیلور حسادت کنه؟؟؟ ناباورانه سرم رو تکون دادم. به ساعت نگ

م. به فردا سر کار اماده کن شب گذشته. تصمیم گرفتم که لباسام رو برای 8م و متوجه شدم تازه از کرد

اوه نه!  دن.دید شده بوا شدم. خالی بود. همه لباس ها ناپطبقه باال سمت اتاقم رفتم و وارد اتاقک لباس ه

کرده و تموم لباس ها رو پس فرستاده. لعنتی! کریستین حرف منو قبول  

 ذهن ناخود اگاهم بهم با خیرگی نگاه کرد:

 خب، اینم تو و اون دهن گشادت!

 چرا حرفم رو جدی گرفته؟؟ نصیحت مامانم به ذهنم خطور کرد:

.مردا خیلی تحت الفظی و لغوی هستن عزیزم  

نشون خیلی خوشگل هم بی اتاقک خیره موندم. بعضی لباس های با لبای اویزون و اخم به فضای خالی

مثل لباس نقره ای که برای شب مهمونی پوشیده بودم.  ن.بود  

د. لب تاپ مکم برگشتم. صبر کن ببینم... چه اتفاقی داره می افته؟ آی پد هم گم ش افسرده و پکر به اتاق

فکر بی رحمانه ای که به ذهنم اومد این بود که ، لیال اونا رو دزدیده. نکجاست؟؟ اوه نه. اولی  

و اپ مک و آی پد لب ت ،از پله ها پایین رفتم و به سمت اتاق کریستین برگشتم. بروی پاتختی کنار تخت

 کوله پشتیم قرار داشتن. همشون اینجان. 

ریک شدن. شون... فضایی رو با لباسای کریستین شاز کردم . لباسام اینجاست.... همدر اتاق لباس رو ب

 کی این اتفاق افتاده؟ چرا قبل از اینکه این کار رو انجام بده بهم نگفته؟

ت زیر لب گفت:چرخیدم و دیدم که کریستین تو درگاه در ایستاده. حواس پر   
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اونا جابجایی رو انجام دادن" ،" اوه  

 پرسیدم:

 " چی شده؟"

 چهره اش عبوس و عصبانی بود:

االن تموم  " تیلور فک میکنه که لیال تونسته از طریق پله های اضطراری وارد بشه. قطعا کلید داشته.

نجا نیست"قفل های خونه عوض شدن. تیلور و تیمش کل اتاق ها و خونه رو گشتن. اون ای  

 مکث کرد و دستش رو داخل موهاش کشید:

ا از تموم تالش های م ،ارهدحتیاج ا" ارزو میکردم که می دونستم که کجاست. اون زمانی که به کمک 

 برای پیدا کردنش فرار میکنه"

م و اخم کرد. دلخوری و ناراحتیم محو شد. دستام رو به دورش حلقه کردم و خودمو تو اغوشش جمع کرد

م روی موهام رو بوسید. پرسیدم:اون  

پیداش کنی باهاش چی کار میکنی؟""   

 " دکتر فلن یه جایی داره"

 " شوهرش چی؟"

کشیده" دست ازش " اون  

حن صداش تلخ و زننده بود. ادامه داد:ل  

" خانواده اش در ایالت کنکتیکوت1 هستن. فک میکنم که اون مدت زمان زیادی رو فقط خودش و خودش 

 بوده"

اراحت کننده ست"" ن  

 زمزمه کرد:

                                                             
 در شمال خاوری ایالت متحده 1
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قم رو با تو شریک بشم"ا" با بودن وسایلت اینجا مشکلی نداری؟ من میخوام ات  

 واو... چه تغییر مسیر سریعی!

 " نه"

 " میخوام که تو با من بخوابی. وقتی تو هستی کابوس نمیبینم"

 " تو شبا کابوس میبینی؟"

 " اره"

ن مرد بزنن... حواشی و مشکالت بیشتر. قلبم به خاطر ایدستام رو به دورش محکم تر کردم. گندش 

 مچاله شد. زیر لب گفتم:

 " میخواستم لباسام رو برای فردا سر کار حاضر کنم"

 " سر کار!!"

. گیج شده از ری این کلمه رو گفت انگار که حرف کثیفیه. رهام کرد و با خیرگی نگام کردوکریستین ج

:مواکنشش پاسخ داد  

"" اره، سر کار  

کرد:با خیرگی غیر قابل درکی نگام   

 " ولی لیال، اون بیرونه"

 مکث کرد بعد ادامه داد:

 " نمیخوام که بری سر کار"

 چی؟!

 " این مسخره ست کریستین. من باید برم سر کار"

 " نه نمیری"
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 " من یه کار جدید دارم که ازش لذت میبرم. البته که باید برم سر کار"

ر کرد:منظورش چیه؟؟ قاطع تکرا  

 " نه نمیری"

ان خودت " تو فک میکنی که من اینجا میمونم و شصتامو دور هم میچرخونم وقتی که تو رفتی که به جه

 حکمرانی کنی؟"

 " بی رودربایستی... اره"

 اوه پنجاه ، پنجاه، پنجاه.... خدایا بهم قدرت بده. 

 " کریستین من احتیاج دارم که برم سر کار"

 " نه نداری"

شمرده انگار که بچه است جواب دادم:اروم و   

دارم" ،"چرا  

 بهم اخم کرد:

 " بیرون امن نیست"

 " کریستین... من برای گذران زندگیم باید کار کنم و برای من مشکلی پیش نمیاد"

میاد؟"" نه، تو الزم نیست برای گذران زندگی کار کنی... و چطوری میدونی که برات مشکلی پیش ن  

این دیگه فراتر از  هایت مالی بکنه؟ اومد! منظورش چیه؟؟ میخواد از من حعمال داشت داد میز

هفته ست که میشناسم؟! 5برای مدت چقدر... من اونو  مسخرهست...  

م. ، ولی یکذره هم اهمیت نمیداالن عصبانیه، چشمای خاکستریش طوفان زده و درخشان شدن  

یاج ه بود و بهم صدمه ای نزد و اره، من احت" محض رضای خدا کریستین. لیال انتهای تخت تو ایستاد

خت کنم"م. من وام دانشجویی دارم که باید پولشو پرداین تو باشدارم که برم سر کار . من نمیخوام زیر د    
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نیستم  ر. منم دستام رو به کمرم زده بودم. من حاضیل شدنتبد باش به خط صاف  سرکش و عبوسانه ایل

. اون لعنتی فک میکنه کیه؟؟؟در مورد این مسئله کوتاه بیام  

 " نمیخوام که بری سر کار"

 " این تصمیمیش به عهده تو نیست کریستین. این به تو ربطی نداره"

وقتی که بهم خیره بودیم گذشت. ،ستشو داخل موهاش کشید . بهم خیره موند. ثانیه ها ، دقایقد  

 " سوایر فردا باهات میاد"

غیر منطقی عمل میکنی"" کریستین این ضروری نیست. داری   

 غرید:

 " غیر منطقی؟ یا سوایر فردا باهات میاد یا من واقعا غیر منطقی میشم و همینجا نگهت میدارم"

؟اون این کار رو نمیکنه، میکنه؟  

 " چطوری دقیقا؟"

 " اوه یه راهی پیدا میکنم اناستازیا. بهم فشار نیار"

 تسلیم شدم:

 " باشه!"

ومش کردم. گندش بزنن... پنجاه، کینه توزانه برگشته. دستام رو باال گرفتم و ار  

 اخم کرده و عبوسانه ایستاده بودیم و بهم نگاه میکردیم. 

 " باشه... سوایر میتونه با من بیاد اگه این باعث میشه که تو حالت بهتر بشه"

امیز به  دجلوی خودم رو برای چشم غره رفتن گرفتم. کریستین چشماش رو باریک کرد و یه قدم تهدی

ست و جفت سمتم برداشت و منم سریعا به عقب قدم برداشتم. ایستاد و نفس عمیق گرفت و چشماش رو ب

رده شده. دستاش رو داخل موهاش فرستاد. اوه نه... پنجاه کامال و به واقع، از  

 " بهت خونه رو نشون بدم؟"

 خونه رو نشون بده؟؟ داری باهام شوخی میکنی؟؟ محتاط زمزمه کردم:

 " باشه"
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رد و دوباره یه تغییر جهت دیگه ... اقای کالش دمدمی مزاج به شهر برگشته. دستشو به سمتم دراز ک

تش گذاشتم نرم دستم رو فشار داد:وقتی که دستم رو داخل دس  

 " نمیخواستم بترسونمت"

 ریشخند زدم:

 " نترسوندی. فقط داشتم اماده میشدم که فرار کنم"

 " فرار کنی؟" 

شاد شدن.چشماش گ  

 " دارم شوخی میکنم!!"

 اوه خدایا..!

هنوز  به بیرون از اتاق لباس ها هدایتم کرد و چند لحظه ای رو به خودم وقت دادم تا اروم بشم. ادرنالین

 در بدنم تیر میکشید. داشتن جنگ با پنجاه مسئولیت سبکی نیست. 

گه هم سرای اتاق بازی سه اتاق خواب دیکل اتاقهای مختلف خونه رو بهم نشون داد. در طبقه باال در سر

دارن  وجود داشت . تعجب کردم که فهمیدم تیلور و خانم جونز بخش و سوئیت اختصاصی خودشون رو

لند رتوکه شامل، اشپزخونه ، نشیمن جادار و اتاق خواب بود. خانم جونز هنوز از پیش خواهرش که در پ

 زندگی میکنه بر نگشته بود. 

ار ن بسیویلوزبود، که یه ت و محل تلوزیون یقا در مقابل اتاق کاری که چشمم رو گرفت دقاتاق ،طبقه پایین

خند زدم:رم و دنجی بود. نیشگ. اتاق پر از بازی های متنوع قرار داشتن بزرگ پالسما به همراه کنسولش  

 " خب پس تو ایکس باکس داری؟"

 ه اینکخنده دار بود وقتی که فک کردی  " اره ولی خوب من درش افتضاحم. ایلیوت همیشه منو میبره.

 اتاق اتاق بازیه منه1"

رست شد! خدا رو شکر که خلق خوش د با نیش باز نگام میکرد و عصبانیتش ناپدید و فراموش شده بود.

 با نخوت جواب دادم:

                                                             
 اشاره به جلد یک . جایی که انا قبل دیدن اتاق قرمز فک کرد اتاق بازی کریستین منظورش ایکس باکس و غیره ست... 1
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 " خوشحالم که برات سرگرم کننده شدم اقای گری"

"" هستی خانم استیل. البته وقتی که عصبانی نباشی  

 " من معموال وقتی عصبانی میشم که تو افراطی و غیر منطقی میشی"

 " من؟ افراطی و غیر منطقی؟"

 " اره اقای گری . افراطی میتونه اسم میانی1 تو باشه"

 " من اسم میانی ندارم"

 " پس افراطی مناسبه"

 " فک میکنم که اینم نظریه خانم استیل"

ی دکتر فلن مشتاقم"ص" در مورد نظر تخص  

 کریستین ریشخند زد. ادامه دادم:

 " من فک کردم که تراولیان اسم میانی تو هست"

 " نه اون فامیله"

نمیکنی" ازش استفاده" ولی تو   

طوالنی میشه. بیا "فامیلم " خیلی   

وص رد کردن اتاق های مخص بعد از به دنبالش از اتاق تلوزیون به سمت نشیمن اصلی و داخل راهرو و

شدیم.  وارد اتاق کار مجهز و بزرگ مخصوص تیلور و انبار شراب متحیر کننده،یی شوفاژ و رخت شو  

. تا صندلی اونجا قرار داشت 6همراه با میز و  اتاق جلسه تاده بود . یهایس متیلور وقتی که ما وارد شدی

ه. بروی اشبروی میز تعدادی مانیتور قرار داشتن. فک نمیکردم که اپارتمان دوربین مدار بسته داشته ب

. نصفحه مانیتور ، بالکن ، راه پله ها، اسانسور خدماتی و سرسراها و راهروها دیده میشد  

 " سالم تیلور، دارم اطراف خونه رو به اناستازیا نشون میدم"

نه و چرا  خاطر رفتارش دعوا شده بود یا تیلور سرش رو تکون داد ولی لبخندی نزد. نمیدونم که اونم به

ر کردنه؟؟ وقتی که بهش لبخند زدم سرش رو مودبانه تکون داد. هنوز در حال کا  

 کریستین دوباره دستم رو گرفت و منو به سمت کتابخونه هدایت کرد. 

                                                             
 اونا به غیر از اسم اصلی یه اسم بعدش دارن که بهش میدل نیم میگن که تو شناسنامه شون هست ولی زیاد استفاده نمیکنن  1
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 " و البته تو اینجا رو دیدی قبال"

 کریستین در رو باز کرد . میز ماهوت سبز بیلیارد رو نگاه کردم. پرسیدم:

 " بازی کنیم؟"

لبخند زد:کریستین سورپرایز شده   

 " باشه. قبال بازی کردی؟"

 دروغ گفتم:

 " چند باری"

 چشماش رو باریک کرد و سرش رو به یه طرف کج کرد :

 " تو دروغ گوی مفتضحی هستی  اناستازیا. یا تا حاال اصال بازی نکردی یا ..."

 لبامو لیس زدم:

 " از رقابت ترسیدی؟"

 کریستین تمسخر امیز دلفریب گفت:

کوچولو مثل تو بترسم؟؟" " از یه دختر  

 " شرط ببند اقای گری"

 ریشخند زد:

 " اینقدر به خودت مطمئنی خانم استیل؟"

 در عین ناباوری مشتاق دیده میشد. ادامه داد:

 " سر چی دوست داری شرط ببندی؟"

منو میبری اتاق بازی"تو " اگر من ببرم   

نجیده پرسید:بعد از گذشت لحظاتی رمله ام بشه. کرد انگار که کامال نتونسته متوجه جبهم با خیرگی نگاه   

 " و اگر من ببرم؟"

 " بعد تصمیم خودته"

 دهنش منقبض شد انگار که عمیقا در حال فک کردن باشه . ریشخند زد:
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 "  باشه، قبوله. میخوای بازی پول، اسنوکر یا کارم1 بازی کنی؟"

 " بازی پول لطفا . من باقیشو بلد نیستم"

ازی رمی بزرگ بیرون اورد. درونش توپ های بکشویی رو باز کرد و یه ساک چ ،تابکاز زیر قفسه 

ا حاال پول در مخمل قرار گرفته بودن . سریع و چابک توپ ها رو بروی میز ریخت . فک میکنم که ت

وص و کمی کرده باشم. کریستین بهم چوب مخصنبازی  ،بازی پول رو بروی چنین میز بیلیارد بزرگی

 گچ داد. 

نی؟"میخوای که تو بشک "  

 تظاهر به ادب میکرد. داره لذت میبره... اون فک میکنه که قراره ببره. 

 " باشه"

ر مژه روی چوب رو فوت کردم و به کریستین از زی ی گچ رو به انتهای چوب مالیدم و گچ باقی مونده

 هام خیره شدم. چشماش تا این کار رو کردم تیره شدن. 

 ،تی کهمحل مناسب قرار دادم و به مرکز توپ ها مثلث شده ضربه زدم . با قدر توپ سفید صیقلی رو در

ها  زنان به سمت سوراخ باال سمت راست فرستادم. بقیه توپ غلتتوپ های دو رنگ رو چرخ زنان و 

 رو هم پراکنده کرده بودم. معصومانه گفتم:

 " من توپ دو رنگ رو انتخاب میکنم"

و مودبانه گفت: م. لباش سرگرم و مشتاق شده منقبض شدنبه کریستین لبخند زد متواضع  

 " هر جور دوست داری"

 مسلسل وار سه تا توپ دو رنگ رو داخل سوراخ ها به ترتیب فرستادم. در درونم در حال رقصیدن

هم  کنم و اینقدر بودم. در این لحظه خیلی از خوزه سپاسگذارم که بهم اموزش داد که چطور پول بازی

ق و حالت اشتیا یزی بروز نمیداد. ولیریستین خونسرد نگام میکرد و هیچ چک بکنم.خوب بازی 

با کمی انحراف از دست دادم. قدر دان  رو ش در حال فروکش کردن بود. توپ سبز دو رنگسرگرم

 گفت:

                                                             
 هر کدوم بازی های مختلف بیلیارد هستن 1
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میدی  ی و خودتو کشو به تو که روی میز بیلیارد خم میش" میدونی اناستازیا، من میتونم تموم روز ر

ه کنم"نگا  

نه، نه که بازیمو خراب کقرمز شدم. خدا رو شکر که شلوار جین تنمه. ریشخند زد. اون داره سعی میک

ه قدم سویشرت کرمیش رو از سرش بیرون کشید و بروی پشتی صندلی انداخت و وقتی ک حرومزاده!

دهنم  خم شد . کرد. کامال بروی میزحرکت کرد بهم با نیش باز نگاه  زنان برای زدن اولین ضربه اش

میز  خشک شد. اوه، متوجه منظورش شدم. کریستین با یه شلوار جین تنگ و تی شرت سفید بروی

تا توپ تک رنگ  4رو از دست دادم. کامال افکار زنجیره وارم ... یه منظره دیدنیه.. اونجوری خم شده .

اذیتش کردم:  اهی توپ سفید خطا کرد.ها فرستاد و بعد با فرستادن اشتب رو داخل سوارخ  

 " یه اشتباه خیلی ابتدایی بود اقای گری"

 ریشخند زد:

ولی یه احمق فناپذیر. تو برو نوبته تو هست" ،" آه خانم استیل، من یه احمقم  

 به میز اشاره کرد. 

 " تو که سعی نمیکنی الکی ببازی؟"

ستازیا"" اون نه. با پاداشی که برای خودم تو ذهنم دارم ، من میخوام که ببرم انا  

مرانه باال انداخت :شونه اش رو آ  

 " ولی در هر صورت من همیشه میخوام که ببرم"

دی کوتاه چشمام رو براش باریک کردم . درسته... خوشحالم که بلوز ابیم رو پوشیدم که به طرز خوشاین

تین و فرصتی رو بررسی کردم و کامال خم شدم و به کریس . دور میز چرخیدم و هر ضربه ممکنبود 

ی رو دادم. دو نفر میتونن این بازمیهر زمانی که میشد  ،نمای خوبی از پشت برهنه شده ام و یقه بازم

 بکنن! بهش نگاه کردم و با چشمای تیره شده زمزمه کرد:

 " میدونم داری چی کار میکنی"

گرم . سرکردم به یه سمت کج کردم به ارومی با دستم چوب رو باال و پایین نوازش سرم رو با عشوه

 جواب دادم:

که ضربه بعدیم رو کجا بزنم" " اوه من فقط دارم فک میکنم  
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تین بعد دقیقا روبروی کریس .از یه طرف خم شدم و توپ نارنجی دو رنگ رو در بهترین موقعیت زدم

 ت بهایستادم و تکیه گاه مخصوص ضربه  رو از زیر میز برداشتم . ضربه بعدیم رو خم شده به راس

..لعنتی. یلیارد زدم. صدای نفس تیز کریستین رو شنیدم و البته که توپ رو از دست دادم.روی میز ب  

ووم.....وقتی که هنوز روی میز خم شده بودم اومد و پشتم ایستاد و دستش رو بروی پشتم گذاشت. هوو  

 " تو اینو به اطراف میچرخونی تا سر به سر من بزاری خانم استیل؟"

زمزمه کردم: نفسم بریده شد.و محکم در باسنم زد .   

 " اره"

 بخاطر اینکه واقعیت همین بود. 

 " مواظب باش که چه چیزی رو ارزو میکنی عزیزم"

م کل روز باسنم رو مالیدم. خدایا میتون ،وقتی که به سمت انتهای میز رفت و خم شد و ضربه اش رو بزنه

 . به سراغ توپ زرد رفت ، به سمترو تماشاش کنم.  توپ قرمز رو زد و وارد سوراخ سمت چپ کرد

 باال راست زد ولی از دستش داد. نیشم باز شد.  طعنه زدم:

 " اتاق قرمز، داریم میایم"

زدم و با  د که کارمو بکنم. سریعا توپ دو رنگ سبز رورکو برام باال انداخت و بهم اشاره فقط ابروش ر

رد:. کریستین زمزمه کاخ فرستادمشه سراغ توپ اخر نارنجی رفتم و داخل سورحس خوش شانسی ب  

 " هدفت رو مشخص کن"

کرد ...یه چیز تیره و وقیحانه...میو انگار جوری بود که در مورد یک چیز دیگه ای صحبت   

 " باال سمت چپ"

نتی... توپ سیاه رو با توپ سفید هدف گرفتم و ضربه زدم ولی از دستش دادم. خیلی منحرف شد. لع

فرستاد .  ه ای زد و خم شد و سریعا دو تا توپ تک رنگ خودش رو به سوراخ هاکریستین لبخند بدجنسان

رو گچ  شد. ایستاد و سر چوبشبدنش منعطف بروی میز خم میعمال نفس نفس میزدم و نگاش میکردم. 

چشماش به درونم رسوخ میکردن:زد .   

 " اگر ببرم...."

 اوه اره؟؟
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لیارد میکنمت"" در باسنت میزنم و بعدم همینجا روی میز بی  

 گندش بزنن... تموم عضالت پایین نافم محکم منقبض شدن. زمزمه کرد:

 " باال سمت راست"

 به طرف توپ سیاه نشونه گرفت و بروی میز خم شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

380 | P a g e  
 

«فصل یازدهم»   

 

 

 

م به ای ارو هطول میز رو طی کرد ، بوس سفید متانت به توپ سفید ضربه زد و توپ کریستین با وقار و

راست  توپ سیاه زد و توپ سیاه، تلو تلو خوران در کناره میز قل خورد و باالخره در سوراخ باال سمت

 میز بیلیارد افتاد. 

 لعنتی...

اشت ، اروم جمع شدن. چوب بیلیاردش رو پایین گذ -من بردم اوه استیل -ه حالت پیروزیایستاد و لباش ب

بیه یه کار ، اصال شبهم ریخته و جین و تی شرت سفید  ت .... با موهایبه سمتم قدم برداشو تفریح کنان 

ندش بزنن، از یه محله ناجور شهر دیده میشد. گ ،بیشتر شبیه یه پسر بد .عامل دیده نمیشدافرین و مدیر

 اون به طرز لعنتی سکسیه. زیر لب گفت:

غم زده باشی مگه نه؟"ی " تو نمیخوای که یه بازنده   

باز شده اش رو کنترل میکرد. زمزمه کردم:به سختی نیش   

ی داره چقدر محکم در باسنم بزنی"" بستگ  

ت اشاره چوب بیلیاردم رو برای حفظ تعادلم نگه  داشته بودم. چوبم رو گرفت و کناری گذاشت ، انگش

 اش رو توی یقه لباسم قالب کرد و منو به طرف خودش کشید.

یم خانم استیل"هاتو بشمر" خب بیا قانون شکنی و خالف   

 با انگشت شروع به شمردن کرد:

دی. و بحث و جدل کر تنم حسادت کنم. دوم، با من برای سر کار رفتنا" اول، باعث شدی من به کارکن

دقیقه دائم چرخوندی" 20در تموم طول این رو سوم، باسن شهوت انگیزت   

مالوند: چشمای نرم خاکستریش با هیجان میدرخشیدن و خم شد و بینیش رو بهم  

 " میخوام که شلوار جین و این بلوز جذابت رو االن در بیاری"
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 بوسه نرم پر مانندی به لبام زد و خونسرد به سمت در رفت و در رو قفل کرد. 

 اوه خدای....

ودم. قلبم ب ستادهیفلج شده ا یزامب هیچشماش در حال سوختن بودن. کامال مثل  ،و نگام کرد دیچرخ یقتو

م . در عضله ام رو هم نداشت کیتکون دادن  ییو در واقع توانا شدیو خون در رگهام پمپاژ متو دهنم بود 

ذکر تو ذهنم  هیفکر، مثل  نیا ـاونه ـ یبرا نیبود که ــ  ا نیبهش فک کنم ا تونستمیکه م یزیذهنم، تنها چ

.شدیتکرار و تکرار م   

کنمیکاررو م نیوگرنه خودم ا اریکه تنته. درشون ب رسهی. هنوز به نظر مایلباسا اناستاز " "  

:کردم دایصدام رو پ باالخره   

  "تو انجام بده "

:باز شد ششین نیستیداغ و اروم بود . کر صدام   

چالش اماده باشم نیا یکه برا کنمیفک م ی، ول فهیکار کث هی نی. الیاوه خانم است " " 

:ابروم رو براش باال انداختم    

یگر یاقا یکنیو شرکت م یاماده ا یهر چالش یتو معموال برا " "  

:زد شخندین اونم   

منظورت بود؟ یزیهر چ ل،یواقعا خانم است " "  

خط  هیو  ستادیشده بود ا یکه داخل قفسه کتاب طراح یزیاومد کنار م یکه به سمتم م یریمس یط در

 رهیچشمام خخط کش رو با دستاش گرفت و انعطافش داد وبه  یبرداشت. انتها ینچیا ۲۰کش پرپلکس 

.شد   

.. دهنم خشک شدهشیبزنن.... اسلحه انتخاب گندش  

ه ک ی در یک زمان.... فقط کریستینهنگران و خیس شدم.همگیکدفعه در یک زمان داغ و همینطور 

ب میتونه منو تنها با اون نگاه و انعطاف دادن یه خط کش اینطور تحریک کنه. خط کش رو داخل جی

تن حرفی ان به سمتم اومد ، چشمای تیره اش پر از اطمینان بودن. بدون گفپشتی شلوارش فرستاد و خرام

پام در  و جورابام رو از امزانو زد و شروع به باز کردن بند کفشام کرد و سریع و چابکانه جفت کفش
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م . بهش خیره بود داورد. به کنار میز بیلیارد تکیه داده بودم تا نیوفتم. در حالی که بند کفشام رو باز میکر

.... من عاشقشم.حیرت زده بودم از عمق احساساتی که برای این مرد زیبای بی عیب و نقص داشتم  

ژه هاش لگنم رو گرفت ، انگشتاش رو وارد کمر شلوار جینم کرد و دکمه و زیپم رو باز کرد. از زیر م

هم زد. رون میکشید ببهم نگاه کرد و لبخند فوق العاده شهوانی و هرزه اش رو در حالی که شلوارم رو بی

 به بیرون از شلوارم قدم برداشتم و خوشحالم شدم که خوشگل ترین شورتم رو پوشیده بودم. 

 پشت پاهام رو گرفت و بینیش رو در باالی رون پاهام کشید. عمال اب شدم. نفس گرفت:

"" میخوام حسابی باهات خشن باشم انا. اگر بیش از حد بود باید بهم بگی که تمومش کنم  

اونجارو! اروم ناله کردم. زمزمه کردم: بوسیدم...اوه خدای...   

 " کلمه نجات؟"

و منم کارمو متوقف میکنم . فهمیدی؟" " نه، کلمه نجات نه. فقط بهم بگو که تمومش کنم  

 دوباره بوسیدم و با بینیش نوازشم کرد. اوه احساس خوبی داره. ایستاد و نافذ بهم خیره شد:

 " جواب بده"

رش مثل مخمل نرم بود.دستو  

 " اره، اره فهمیدم"

 توسط پافشاریش گیج شده بودم. گفت:

وز ی و کلی سیگنال های مخلوط شده ی متضاد کل ر" تو کلی برای من اشاره و چراغ سبز نشون داد

دونم که واقعا م . نمیشرایشم رو از دست داده باتو به گفتی که نگرانی که من گفرستادی اناستازیا. برام 

منظورت از اون حرف چی بود . نمیدونم که چقدر در موردش جدی بودی ولی االن قراره که متوجه 

ولی اگر  بشیم. من هنوز نمیخوام که به اتاق قرمز برگردیم. برای همین میتونیم االن اینو امتحان کنیم

 دوستش نداشتی باید بهم قول بدی"

با غرور اخیرش عوض کرده بود. واو... خواهش زاده شده از اشفتگیش جای خودش رو  هیجان سوزان  

ید کردم:ریستین. برای اطمینانش دوباره تاککنم اشفته نباش کیم  

 " بهت میگم. کلمه نجات استفاده نمیکنم"

 " ما عاشقیم اناستازیا. عشاق کلمه های نجات استفاده نمیکنن"
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 اخم کرد و ادامه داد:

 " استفاده میکنن؟"

 زمزمه کردم:

نم"" فک نمیک  

گفتم:خدایا.... چطوری بدونم اخه؟؟   

 " قول میدم"

چهره ام رو برای پیدا کردن هر گونه نشانه ای ازعدم شجاعت و اعتقاد راسخ بررسی کرد و من 

این  بودم. من با دونستن اینکه اون عاشقمه خیلی خوشحال میشم که هیجان زده و در عین حال مضطرب

ت. و االن نمیخوام که بیشتر از این بهش فک کنم. کار رو بکنم. این خیلی برام ساده س  

 لبخند ارومی روی صورتش کش اومد و شروع به باز کردن دکمه های بلوزم کرد و انگشتای ماهرش

و  با وجود اینکه چشماش رو از من نمیگرفت. خم شد ،سریعا در مدت زمان کوتاهی این کار رو کردن

 چوب بیلیاردم رو برداشت.

با اون میخواد چی کار کنه؟؟؟  لرزشی از ترس به درونم هجوم اورد.  اوه لعنتی....  

ادی؟". باید بگم که سورپرایز شدم. چرا توپ سیاه رو از دست دیل" تو خوب بازی میکنی خانم است  

رایز فک کردم که چرا اون لعنتی باید سورپ ن و اخم کردم وترسم رو فراموش کردم. لبام اویزون شد

نه ضمیر درونم حرکات نرمشی و انعطافی رو در پس زمی ودبزرگ بین حرومزاده!بشه.... سکسیه خ

 انجام میداد و ورزش میکرد....و لبخند بزرگ گنده ای روی لباش بود. 

ده بودم تا توپ سفید رو تنظیم کردم. کریستین دوباره قدم زنان برگشت و وقتی که من روی میز خم ش

، تا باسنم  االذاشت و انگشتاش رو ب. دستش رو روی رون راستم گ ضربه رو بزنم دقیقا پشت سرم ایستاد

 و بعد باز پایین حرکت داد و به نرمی نوازشم میکرد. زمزمه کردم:

"من توپ رو از دست میدم  ر تو به این کارت ادامه بدی" اگ  

 چشمام رو بستم و از احساس لمس دستش لذت بردم. 

برهنه، و  میخوام که تو رو اینطوری ببینم. نیمهی عزیرم. فقط رو از دست بد " برام مهم نیست که توپ

کسیه؟"خم شده و کشیده شده روی میز بیلیارد . اصال میتونی تصور کنی که این لحظه چقدر جذاب و س  
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. نفس یه گل سرخ رز رو بین دندوناش گرفت و شروع به رقص تانگو کرد ،قرمز شدم و ضمیر درونم

م و دوباره مرکز کنم. غیر ممکن بود.... دائادیده اش بگیرم و روی ضربه ام تتم و سعی کردم نعمیق گرف

 و دوباره پشتم رو نوازش میکرد.  زمزمه کردم:

 " باال سمت چپ"

شیدم و و بعد به توپ سفید ضربه زدم ، اونم همزمان محکم در باسنم زد. خیلی غیر منتظره بود و جیغ ک

د. ه ضربه گیر برخورد کرد و به طرف دیگه ای منحرف شتوپ سفید به توپ سیاه خورد و اونم ب

 کریستین دوباره پشتم رو نوازش کرد . زمزمه کرد:

 " اوه فک میکنم که احتیاج داری دوباره تالش کنی. بهتره که تمرکز کنی اناستازیا"

نظیم ت هیجان زده شده بودم. به انتهای میز رفت و دوباره توپ رو،نفس نفس میزدم و توسط این بازی 

یشد. کرد و توپ سفید رو به سمتم قل داد. با چشمای تیره شده و لبخند هرزه گونه اش شهوانی دیده م

یگه چطور میتونم از این مرد دوری کنم؟؟ توپ رو گرفتم و تنظیمش کردم و دوباره برای ضربه ای د

 اماده شدم. سرزنشم کرد:

 " اوه اوه، صبر کن"

فت . قدم زنان برگشت و پشت سرم قرار گرشکنجه اش رو طوالنی کنه. اوه اون عاشق اینه که عذاب و 

 چشماش رو دوباره وقتی که شروع به نوازشم کرد و این سری سمت چپم رو به همراه باسنم نوازش

بستم. نفس گرفت: ،میکرد  

 " هدف بگیر"

واقعا  ،مالش کرددر درونم پیچ و تاب میخورد خفه کنم. و ت نس خواستنتونستم ناله ام رو وقتی که ح

ارومی به سمت  هه رو به سوراخ بفرستم. با توپ سیاتالش کردم که فک کنم که به کجا باید ضربه بزنم ت

مامی قدرت درونیه باقی راست جابجا شدم و اونم به همراهم اومد. به روی میز دوباره خم شدم . از ت

ضربه بزنم  نکه میدونستم که وقتی به توپکه به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود ، بخاطر ای -مونده ام

نم زد. اوه! هدفم رو گرفتم و دوباره به توپ سفید ضربه زدم. کریستین دوباره محکم در باس -چی میشه

 توپ رو دوباره از دست دادم. ناله کردم:

 " اوه نه!"
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ته باشیش"" دوباره عزیزم. و اگر این سری هم از دستش بدی واقعا بهت اجازه میدم که راحت داش  

 چی؟ چی رو داشته باشم؟؟

 و برگشت و پشتم قرار توپ سیاه رو دوباره گذاشت و به طرز ازار دهنده ای اروم به سمتم قدم زد

 گرفت. و دوباره باسنم رو نوازش کرد. ریشخند زد:

 " میتونی انجامش بدی"

نم اروم ش فشار دادم و اواوه... نه وقتی که تو اینطوری حواسم رو پرت میکنی! باسنم رو به سمت دست

 در باسنم زد. زمزمه کرد:

 " چشم انتظاری خانم استیل؟"

 اره... من تو رو میخوام. 

 " خب بیا پس از شر این خالص بشیم"

وقتی که  اروم شورتم رو از رون پاهام پایین کشید. نمیتونستم که ببینم داره باهام چی کار میکنه ولی

منو بی پناه رها کرد.  بروی هر لمبر باسنم بوسه ای زد  

 " ضربه رو بزن عزیزم"

نظیم کردم ، و تکه نمیتونم بزنمش. توپ سفید ر. میدونم میخواستم زاری کنم. این نمیتونه اتفاق بیوفته 

.ولی توپ سیاه رو کال از دست دادم. منتظر ضربه اش موندم ... ،خاطر کم صبری بهش ضربه زدم و به

دستم  ب رو ازداد و منو به میز میخکوب کرد. چو و تکیه ال بهم چسبیدوفتاد. بجای اون کاماتفاق نی

ل داد. ت و اونو روی میز کنار ضربه گیر قگرف  

 میتونستم اونو در پشتم احساسش کنم....سفت و محکم... اروم تو گوشم گفت:

 " از دستش دادی"

 گونه ام به میز بیلیارد چسبیده بود .

 " کف دستات رو روی میز بزار"

مون کاری رو که گفت انجام  دادم.ه  

 " خوبه. میخوام االن در باسنت بزنم و دفعه بعد شاید دیگه از دستش ندی"
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م، قلبم تو جابجا شد برای همین سمت چپم قرار گرفت و الت تحریک شده اش در کنار لگنم بود. ناله کرد

نم رو یر میکشید. به ارومی، باسدهنم بود. نفسام تند و داغ شده بودن. هیجان شدیدی در درون رگهام ت

جش و انگشتاش موهام رو به چنگ گرفتن . ارن نوازش کرد و دست دیگه اش رو به دور گردنم قرار داد

شتم بود و منو پایین نگه میداشت. کامال ناتوان بودم. زمزمه کرد:روی پ  

 " پاهاتو باز کن"

تر از  ونم با خط کش! صداش تیز تر و خشنبرای لحظه ای تردید کردم. و اونم به باسنم ضربه زد... ا

 خود ضربه بود و باعث شد سورپرایز بشم. نفسم بند اومد و اون دوباره زدم. دستور داد:

 " پاها"

نفس زنون پاهام رو از هم فاصله دادم. خط کش دوباره بهم زده شد. اوه سوخت... ولی صدای تیز و 

تر از احساسش بود. برنده ای رو که در طول پوستم ایجاد میکرد بد  

دوباره  چشمام رو بستم و درد رو به وجودم کشیدم. خیلی بد نبود و نفسای کریستین خشن تر شدن.

لی شنیدن میتونستم تحمل کنم. وستم که چندین ضربه دیگه بهم زد. ودوباره زدم و ناله کردم. مطمئن نی

برای د میلم ال میکرد و باعث تشدیصداش، فهمیدن اینکه چقدر تحریک شده ، حس تحریک پذیری منو فع

میشد. این کار ن ادامه داد  

ق بازی اتا من به سمت تاریکی حرکت میکنم ، محلی در ذهنم که خیلی خوب نمیشناسمش ولی قبال تو

 نکریستی با اهنگ تالیس... خط کش دوباره ضربه تیزی بهم زد و بلند ناله کردم و مالقاتش کرده بودم...

.کرد. دوباره زدم..... و دوباره.... و بازم بیشتر. این سری محکم تر بود. لرزیدم هم در جوابم ناله  

 " تمومش کن"

رو انداخت  حرفم قبل از این که اگاه بشم که چی میخوام بگم از دهنم خارج شد. کریستین سریعا خط کش

 و رهام کرد . زمزمه کرد:

 " کافی بود؟"

 "اره"

 با صدای منقبض شده گفت:

خوام بکنمت"" االن م  
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 با حس خواستن زمزمه کردم:

 " باشه"

 زیپش رو باز کرد و در حالی که روی میز نفس نفس میزدم میدونستم که قراره خشن باشه. 

االنم به رد و در شگفت بودم که چطوری تونستم اینو تجربه کنم و ...بله لذت ببرم... از کاری که باهام ک

خوب اونم تاریکه. خیلی تاریک بود ولی  .این نقطه رسید  

ر دو انگشتش رو واردم کرد و دایره وار چرخوند. حسش شدید و فوق العاده بود، چشمام رو بستم و د

پاهام رو  و احساسش غرق شدم . صدای باز شدن بسته کاندوم رو شنیدم. بعد پشت سرم بین پاهام ایستاد

 بیشتر از هم فاصله داد. 

 ناله اش رو که لذت خالصی درش بود رو شنیدم و باعث زنده به ارومی واردم شد و پرم کرد. صدای

اد و شدن روحم شد. لگنم رو محکم گرفت و ازم خارج شد و این سری محکم و شدید خودشو داخلم فرست

 باعث شد ناله بلندی کنم. چند لحظه ایستاد . نرم پرسید:

 " دوباره؟"

 بی نفس زمزمه کردم:

منم با خودت ببر".. ودتو رها کن.من خوبم. خ" اره...   

د و اروم دوباره و دوباره این کار رو و ازم خارج شد و بعد محکم ضربه ز ناله اروم تو گلویی کرد

و ریتم شدید تنبیه وارش رو تکرار کرد.  تکرار کرد  

و  رکرد و ریتم حرکاتش رو سریع تاوه خدای من لعنتی... درونم شروع به لرزش کرد. اونم احساسش 

وازی بهم فشار وارد میکرد و من به دورش فرو ریختم و به ارگاسم تهی کننده و روح نو  کردخشن تر 

 رسیدم که کامال خسته و بی رمق رهام کرد. 

ل و انگشتاش رو به داخ به طور مبهم متوجه شدم که کریستین هم خودشو رها کرد و اسمم رو صدا زد

و تو . جفتمون بروی زمین سقوط کردیم . منمحکم فشار داد و بعد ثابت شد و بروی من افتاد لگنم

 اغوشش گوله کرد. نفس گرفت:

 " ممنونم عزیزم"
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ردم و چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کصورت گداخته شده ام رو با بوسه های سریع و نرمش پوشوند. 

 اونم بازو هاش رو بدورم محکم تر کرد. زمزمه کرد:

 " گونه ات بخاطر فشار به میز صورتی شده"

 صورتم رو مهربانانه نوازش کرد :

 " چطور بود؟"

هشیار و گشاد شده بودن. نق زنان گفتم: ،چشماش محتاط  

" به طرز فوق العاده ای خوب. من خشن دوست دارم کریستین. من نرم ومهربون رو هم دوست دارم. 

اگر که با تو باشه" ،من دوستش دارم  

. خسته ام. چشماش رو بست و محکم تر بغلم کرد . خدایا..  

و من  " تو هیچ وقت کم نمیاری انا. تو یه دختر زیبا، باهوش، چالش برانگیز، بامزه و سکسی هستی

صاحبه خدای عالی مرتبه رو هر روز شکر میکنم که تو بودی که بجای کاترین کوانا به دفترم برای م

 اومدی"

یدم. موهام رو بوسید. لبخند زدم و در مقابل قفسه سینه اش خمیازه کش  

 " من خسته ات کردم. بیا بریم حموم و بعد تو تخت"

 

 

 

اسمن انگیز ی هردومون تو حموم کریستین بودیم و روبروی همدیگه و تا زیر چونه تو کف و رایحه دل

ید غیر . کریستین پاهام رو ماساژ میداد. اینقدر خوب بود که بانشسته بودیم ما رو احاطه کرده بودکه 

ه کردم:قانونی میشد. زمزم  

 " میتونم یه چیزی ازت درخواست کنم؟"

 " البته. هر چیزی انا ، تو اینو میدونی"

 نفس عمیق گرفتم و باالتر نشستم و کمی به خودم لرزیدم. التماس گونه گفتم:
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روز  در ورودی دفتر همراهم بیاد و بعد اخر " فردا... وقتی که سر کار رفتم ... میشه سوایر فقط تا

کنم"؟ خواهش میکنم کریستین ، خواهش میالم بیادبه دنب ،کاری  

 دستاش ثابت شدن و پیشونیش چین خورد. غرید:

 " فک کردم که توافق کرده بودیم"

 ملتمسانه گفتم:

 "خواهش میکنم"

 " زمان نهار چی؟"

 " من یه چیزی از همین جا برای خودم میبرم تا بخاطر نهار بیرون نرم. خواهش میکنم"

نگشتام رو بوسید و زمزمه کرد:بین قوزک پا و ا  

 " بیرون نمیری؟"

 " نه"

 " باشه"

 با ذوق بهش نگاه کردم:

 " مرسی"

دم و اب به دور بر ریخته شد و بوسیدمش. بروی زانو هام بلند ش  

 " خواهش میکنم خانم استیل. پشتت چطوره؟"

 " درد میکنه. ولی نه خیلی بد. اب اروم کننده ست"

 خیره شده بهم گفت:

شحالم که گفتی تمومش کنم"" خو  

 " باسنمم خوشحاله"

 نیشش باز شد.
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صبحه. این  3شده ولی انگار برام  10بروی تخت خودم رو کش قوس دادم. خیلی خسته ام . ساعت تازه 

 تعطیالت یکی از خسته کننده ترین تعطیالت در زندگیم بوده. کریستین پرسید:

ندیده؟" " خانم اکتیون هیچ لباس خوابی برات تهیه  

 صداش مخلوط شده با حس عدم تائید و رضایت بود . بهم نگاه میکرد. خواب الود زمزمه کردم:

 " نمیدونم. من دوست دارم با تی شرت های تو بخوابم"

شد و پیشونیم رو بوسید: خم صورتش نرم شد .  

ر استفاده ل شدن به دفت" من کار دارم . ولی نمیخوام که تو رو تنها بزارم. میتونم از لب تاپت برای وص

 کنم؟ مزاحمت میشم اگر همینجا کنارت به کارام برسم؟"

 " اون لب تاپ من نیست"

 و به خواب رفتم...

 

 

ساعت  صدای زنگ ساعت باعث شد از خواب بپرم.کریستین کنارم خوابیده بود. چشمام رو مالیدم ، به

بود... خیلی زوده.  6:30نگاه کردم.   

و  مدرن بزرگداشت بارون میاومد. روشنایی هوا مات و کدر بود. و در این تخت  بعد از مدت ها بیرون

 دراز کشیدم . خودم رو کش و قوس دادم و به سمت ،به همراه کریستین در کنارم عظیم، راحت و اروم

 مرد خوشمزه کنارم چرخیدم. چشماش لرزیدن و خواب الود پلک زنان چشماش رو باز کرد. 

 " صبح بخیر"

زدم و صورتش رو نوازش کردم و خم شدم و بوسیدمش. با تعجب زمزمه کرد: لبخند  

بیدار میشم" ن معموال قبل از اینکه ساعت زنگ بخورهر عزیزم. م" صبح بخی  

 " صبح خیلی زوده"

 " همینطوره خانم استیل"

 نیشش باز شد و ادامه داد:

 " باید بلند شم"
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مدرسه  خودم رو روی تخت پرت کردم . واو، تایم ساعتبوسیدم و بعد بلند شد و از تخت بیرون رفت. 

رت زدم.چشمام رو بستم و چ چطور تموم اینا اتفاق افتاده؟؟ تین گری بیدار شدم...سرفتن کنار کری  

 " یاال خوابالو، بلند شو"

و هن سفید تر و تازه ، هوووم.... بوی خیلی خوبی میده. یه پیرا ،کریستین بروم خم شده بود . شیو کرده

وه، اون مدیر عامل برگشته. گندش بزنن... ا بود.... اتو شده و کت شلوار مشکی بدون کروات پوشیده

ینطوری هم خوب دیده میشه. پرسید:ا  

 " چیه؟"

 " ارزو میکردم که به تخت بر میگشتی"

 لباش از هم باز شدن و از حرفم سورپرایز شد و لبخند خجوالنه ای زد:

 8:30ت من باید برم و ساع، دلربا و جذابه  ،ستیل. به همون اندازه که این ایده" تو سیری ناپذیری خانم ا

 قرار مالقات دارم ، برای همین وقتی ندارم"

ریدم. سریعا از تخت بیرون پ ،. در تعجب کریستین.لعنتی. اوه، من بیشتر از یک ساعت خوابیدم.  

 

 

با بلوز  م: دامن تنگ طوسی چسب،کرده بود اماده روزدی کهایی مونپوشیدم. ه سریع دوش گرفتم و لباس

دیدم بودن. از کمد لباس ج اد مشکی بدون بند که تمامنابریشمی خاکستری رنگ و با کفش های پاشنه بل

مطمئن  د به سمت اتاق نشیمن بیرون رفتم و واقعاکردم و دقیقا باالی سرم بستم و بعموهام رو شونه 

برم سر کار؟ نبودم که منتظر چی باشم. چطوری قراره  

درست  کریستین در حال خوردن قهوه در کنار میز بار صبحانه بود. خانم جونز هم در اشپزخونه مشغول

 کردن پنکک و گوشت خوک بود. کریستین زمزمه کرد:

 " دوست داشتنی دیده میشی"

مز قررو به دورم انداخت و زیر گوشم رو بوسید. از گوشه چشمم لبخند خانم جونز رو دیدم و  دستش

 شدم. وقتی که پنکک و گوشت خوک رو جلوم گذاشت گفت:
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 " صبح بخیر خانم استیل"

 من من کنان گفتم:

 " اوه ممنونم ، صبح بخیر"

 خدایا... میتونم به این عادت کنم...

 " اقای گری گفتن که شما دوست دارید نهارتون رو از اینجا ببرین. چی دوست دارین بخورین؟"

کردم. با  سعی میکرد ریشخندش رو جمع کنه نگاه کردم. چشمام رو براش باریک به کریستین که شدیدا

 لبخند به خانم جونز گفتم:

 "  یه ساندویچ ...ساالد. برام فرقی نمیکنه"

 " براتون غذا رو اماده میکنم خانم"

 " خواهش میکنم خانم جونز ، منو انا صدا کن"

 " انا"

ین ن خیلی باحاله. سرم رو به سمت کریستینه.  واو... البخند زد و چرخید تا برام چایی درست ک

 چرخوندم و چالش طلبانه به یه طرف کج کردم که یاال منو مواخذه کن که با خانم جونز الس زدم!!

 " من باید برم عزیزم. تیلور بر میگرده و تو رو با سوایر به محل کارت میببره"

 " فقط تا دم در"

 چشم غره رفت:

م در. با این حال مواظب باش"" بله فقط تا د  

ونه ام رو چ . کریستین ایستاد، بوسیدم و به اطراف نگاه کردم و تیلور رو دیدم که دم در وروردی ایستاده

 گرفت:

 " فعال عزیزم"

رفت بلند گفتم:وقتی می  

 " روز کاری خوبی داشته باشی عزیزم"

وقتی  .داد خانم جونز بهم یه فنجون چایی چرخید و لبخند درخشان زیباش رو به سمتم تابوند و بعد رفت.

 که تنها شدیم یکدفعه احساس خجالت کردم. پرسیدم:
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 " چند وقته که برای کریستین کار میکنی؟"

رین غذام رو اماده میکرد شی بتی رو شروع کنم. وقتی که داشت ظرففک کردم که بهتره که یه صح

 جواب داد:

ساله یا بیشتر" 4"   

 زمزمه کردم:

میتونم خودم این کار رو انجام بدم" ،نی" میدو  

 شرمنده بودم که اون این کار رو برام انجام میده. 

سی به که مراقب ک هاریه که من میکنم. ازش لذت میبرم. خیلی دلنشینک" صبحانه ت رو بخور انا. این 

 غیر از اقای تیلور و اقای گری باشم"

م صورتی شدن و میخواستم این زن رو با سواال ،ه هام از حس لذتنبهم خیلی شیرین لبخند زد. گو

ست در  هبمباران کنم. اون باید خیلی چیزا درمورد پنجاه بدونه و با وجود اینکه رفتارش گرم و دوستان

ده . میدونم که من اگر بخوام که ازش بازجویی کنم هر دومون رو فقط شرمنعین حال کامال حرفه ایه

ورد فقط توسط سواالت اون در م ر یه سکوت عقالنی، اروم خوردم ودمیکنم. برای همین صبحانه ام رو 

قطع میشد.  این سکوت ترجیحات غذاییم برای نهارم  

دندون هام رو مسواک زده و منتظر اون بودم. ساک  ،دقیقه بعد که سوایر در در ورودی ظاهر شد 25

رده باشه مانم این کار رو برای من کحتی نمیتونم یادم بیاد که ما –قهوه ای کاغذی نهارم رو گرفته بودم 

داد. تیلور و با سوایر با اسانسور به سمت طبقه اول رفتیم. اونم خیلی کم حرف بود و هیچی بروز نمی –

شدم.  در ماشین آاودی منتظر بود و منم وقتی که سوایر در رو برام باز کرد صندلی عقب ماشین سوار

 بشاش گفتم:

 " صبح بخیر تیلور"

 لبخند زد:

 " خانم استیل"

خته " تیلور من بابت دیروز و اظهار نظر نسنجیده دیروزم معذرت میخوام. امیدوارم که تو دردسر نندا

 باشمت"
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بخش گفت: بهم نگاه کرد. اطمینان میشد تیلور گیج شده از اینه جلو ماشین در حالی که وارد ترافیک شهر  

 " خانم استیل من به ندرت تو دردسر می افتم"

! لبخند دمو فقط من توبیخ ش فک کردم شاید کریستین اونو توبیخ نکردهبا خودم وبه. زخم خورده اوه خ

 زدم:

 " خوشحالم که اینو میشنوم تیلور"

 

 

ظاهرم رو بررسی میکرد. .جک بهم خیره بود  و وقتی که به سمت میز کارم میرفتم  

 " صبح بخیر انا، اخر هفته خوبی بود؟ "

"" اره ممنونم. تو چی؟  

 " خوب بود. کاراتو سریع انجام بده...من کمی برات کار دارم"

ر رو روشن سرم رو تکون دادم  پشت میز کامپیوتر نشستم. انگار سالهاست که سر کار نبودم. کامپیوت

ه ایمیل از کریستین داشتم.ه ایمیل رو باز کردم و البته که یکردم و برنام  

_____________________ 

 

ن گریاز طرف: کریستی  

 موضوع: رئیس 

8:24    2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 صبح بخیر خانم استیل 

با وجود تموم مسائل پیش اومده تشکر کنم.  ،عالیفقط میخواستم ازت بخاطر اخر هفته   

 امیدوارم که هیچ وقت نری. 

ه. هفته دیگه اعالم نمیش و فقط برای اینکه بهت یاد اوری کنم خبر مربوط به اس آی پی تا چهار  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

395 | P a g e  
 

 ایمیل ها رو تا خوندی پاک کنی.

 دوستدار تو

 

 کریستین گری

 مدیر عامل شرکت هولدینگ گری و رئیس رئیس رئیست.

_________________ 

 

کم  من خیلیاون نقل مکان کنم؟ گندش بزنن...  امیدواره هیچ وقت نرم؟ اون میخواد که من به اپارتمان

گزینه حذف ایمیل رو زدم. این مرد رو میشناسم.  

__________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: ارباب منش

9:03    2011،ژوئن،13تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

 اقای گری عزیز

حماسه  و یادمه که شواهد توانایی شکار گریداری از من تقاضا میکنی به اپارتمان تو بیام؟ و البته که 

رستم؟ ته دیگه اعالم نمیشه. من یه چک برای همدلی متفقانه بنویسم و برای پدرت بفهف 4تو تا  ی گونه

جواب بده. خواهش میکنم که این ایمیل رو پاک نکن و خواهش میکنم بهم   

XXX دوست دارم     

_______________________ 
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 " انا"

 صدای جک باعث شد از جام بپرم. 

 " بله"

 قرمز شدم و جک بهم اخم کرد.

مه چی خوبه؟"" ه  

 " البته"

 سریع از جام بلند شدم و دفترچه ام رو برداشتم و به دفترش رفتم. 

یورک انس ادبیات داستانی در نیو" خوبه . همونطور که ممکنه یادت باشه، من به ماموریت همایش کنفر

میرم. من بلیط و رزو هتل دارم ولی دوست دارم که تو هم باهام بیای" است پنجشنبه که  

به نیویورک؟""   

خوبی  که چهارشنبه بریم و یه شب باشیم . فک میکنم که اونو کامال به تجربه اموزشی" اره. ما الزمه 

 بیبینی"

 چشماش وقتی اینو گفت تیره شدن ولی لبخندش مودبانه بود. 

" میشه هماهنگی الزم سفر رو انجام بدی؟ و یه اتاق دیگه هم برای خودت جایی که من اقامت دارم 

جایی گذاشته" تموم جزئیات رو نوشته شده ل سابرینا رو گرفته .بگیری؟ فک میکنم که منشی سابقم هت  

 " باشه"

 بزرگوارانه لبخند زدم. 

ش بره ولی گندش بزنن.... قدم زنان به سمت میز برگشتم. این موضوع قرار نیست که با پنجاه خوب پی

نم جک ا یه فرصت فوق العاده هست و مطمئنم که میتواین به نظر واقعواقعیت اینه که من میخوام برم.
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تی به این انگیزه پنهانی اون باشه. وق که اگر ،درست از خودم دور نگه دارمی رو تو فاصله معین شده 

ایمیل از طرف کریستین داشتم . یه میز برگشتم  

______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: من، ارباب منش؟

9:07    2011ن،،ژوئ13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 اره لطفا .

______________________ 

 

ی سرم رو روخدایا... اون واقعا میخواد به خونه اش نقل مکان کنم. اوه کریستین.... این خیلی زوده. 

ن یه ندکردم که ارامشم رو بدست بیارم. این تموم چیزی بود که من بعد از گذرودستام گذاشتم و سعی 

زهایی که اخر هفته فوق العاده نیاز داشتم! من اصال وقت نداشتم که به مسائل فک کنم و متوجه تموم چی

بشم.  ،در این چند روز گذشته فهمیدم  

______________________ 

 

 از طرف:اناستازیا استیل

 موضوع: فلنیسم

9:20    2011،ژوئن،13تاریخ:   
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 به: کریستین گری

 

 کریستین

ی برای راه رفتن قبل از دویدن افتاده؟چه اتفاق  

 میشه لطفا در موردش امشب صحبت کنیم؟

 من ازم در خواست شده که چهارشنبه به یه کنفرانس در نیویورک برم. 

اونجا خواهم بود. ،چهارشنبه، این به این معناست که یه شب   

 فقط فک کردم بهتره بدونی

X  آ  

_______________________ 

 

ستین گریاز طرف: کری  

 موضوع: چی1؟؟

9:21    2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 بله. امشب در موردش حرف میزنیم. 

 خودت تنها میخوای بری؟

______________________ 

                                                             
 با حروف بزرگ نوشته شده نشونه ی داد زدن و حیرته 1
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 از طرف: اناتستازیا استیل

 موضوع: در صبح روز دوشنبه1 کلمات داد زن بزرگ نداریم!

9:30    2011،ژوئن ، 13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 میشه در موردش امشب صحبت کنیم؟

X آ      

_____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

رو ندیدی!  موضوع: تو هنوز داد و فریاد ها  

9:35   2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 بهم بگو.

حتی اگر از روی  ،ن نه هستس جواب مش کار میکنی بری، په براکاگر قراره با اون ادم هرزه ای 

رد بشی.  بخوای نعش من  

____________________ 

                                                             
 دوشنبه برای اونا اول هفته است . منظورش اینه که از اول هفته شروع به داد و بیداد نکنه. 1
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 قلبم فرو ریخت. لعنتی... انگار اون بابامه! 

____________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

رو ندیدی!موضوع: نه، تو هنوز داد و فریاد ها   

9:46    2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

جک میرم.بله ، با   

 من میخوام برم.این یه فرصت طالیی برای منه. 

 و منم تا حاال نیویورک نرفتم. 

 الکی عصبانی نشو.1

___________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

رو ندیدی! موضوع: نه تو هنوز داد و فریاد ها  

9:50    2011،ژوئن،13تاریخ:   

                                                             
اینجا از اصطالحی استفاده میکنه که معنی تحت الفظی اون اینه که : زیر شلواری زنونه ات رو پیچ و تاب نده. که به معنی عصبانیت زیاد بی  1

 مورد و بی اهمیته. 
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 به: اناستازیا استیل 

 

 اناستازیا

چیزی نیست که من در موردش نگران باشم.  معنتیزیر شلواری ل  

 جوابم نه! هست.

___________________ 

 

 " نه!"

جک از  ه کنن .ااد داخل دفتر ثابت بشن و به من نگداد زدم و باعث شدم که تموم افر مپشت کامپیوتر

 دفترش بیرون اومد:

 " همه چی خوبه انا؟"

 من من کردم:

اطالعاتم رو سیو نکردم "" اره. ببخشید من ااااممم....  

ق گرفتم و از شرمندگی البالویی شدم. بهم لبخند زد ولی با چهره گیج شده نگام میکرد. چند تا نفس عمی

 سریعا جوابش رو تایپ کردم . خیلی عصبانی ام!

_______________________ 

 

زیا استیلااز طرف: اناست  

 موضوع: پنجاه سایه

9:55    2011،ژوئن،13تاریخ:  
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ه: کریستین گریب  

 

 کریستین

 بهتره که خودتو کنترل کنی. 

 من قرار نیست که با جک بخوابم....به هیچ قیمتی!

بین دو نفر که عاشق هم هستن اتفاق میافته.  ،من عاشق تو هستم . این کاریه که  

 اونا بهم اعتماد دارن.

ه تو ایمان و قش بزنی. من بمنم فک نمیکنم که تو قراره با یکی دیگه سکس داشته باشی و کتک و شال

 اعتقاد دارم.

رام رو برای منم داشته باش.تخواهش میکنم که همین اح  

 انا

_________________ 

 

گرفتم و  دمیمایی زنگ زدم و یه بلیط برای خونشستم و منتظر جوابش موندم . ولی هیچی نیومد. به هواپ

ایمیل رو شنیدم.مطمئن شدم که تو همون پرواز جک باشم. صدای اومدن یه   

_________________ 

 

 از طرف: النا لینکلن

 موضوع: قرار نهار

10:15    2011،ژوئن،13تاریخ:   
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 به: اناستازیا استیل

 

عزیزاناستازیا   

 من واقعا دوست دارم که باهات نهار بخورم. من فک میکنم که راه اشتباهی رو رفتیم و میخوام که

 درستش کنم. این هفته ازاد هستی؟

 النا لینکلن

_________________ 

 

دستم  گدش بزنن.... دیگه خانم رابینسون نه! اون لعنتی چطوری ایمیل من رو پیدا کرده؟ سرم رو روی

امروز میتونه افتضاح تر از این بشه؟گذاشتم.   

گاه تلفن محل کارم زنگ خورد و محتاطانه سرم رو از روی دستام بلند کردم تا جواب بدم . به ساعت ن

اومدم.  بود و ارزو کردم کاشکی از تخت کریستین بیرون نمی 10:20کردم . هنوز   

 " دفتر جک هاید، اناستازیا استیل صحبت میکنه"

 صدای دل انگیز اشنای فردی بهم توپید:

ایمیل محل  " میشه اخرین ایمیلی که برام فرستادی رو پاک کنی و سعی کنی کمی در مورد کلماتی که در

میکنم که یه  ه میکنی محتاط تر باشی؟؟؟ بهت گفتم که سیستم مانیتور میشه. من دارم تالشکارت استفاد

 سری خسارات حقوقی رو اینجا درست کنم. "

 گوشی رو قطع کرد. 

روی من قطع میچرخه و حاال هم گوشی رو  ،من ی این مرد تو تموم حوزه های کار تازه جونه زده

ی کوب شده اگر که کامال بی جان نبود میدونم که از ترس نگاه میخخیره شدم و  میکنه؟؟؟ به گوشی تلفن

چروک میشد.، من   
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کتک زدن  من فقطرو باز کردم و اونی که براش فرستاده بودم رو پاک کردم. . خیلی هم بد نبود...  لایمی

و البته شالق رو نام برده بودم. خدایا، اگر اینقدر در موردش خجالت زده ست، اون لعنتی پس نباید این 

 کار رو بکنه1. بلک بریم رو برداشتم و به مبایلش زنگ زدم. توپید:

 " چیه؟"

 هیس وار گفتم:

 " من به نیویورک میرم چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی"

 " اصال فک..."

نه. خیلی بهش حالی میکتو خونم فوران کرده بود . بیا... گوشی رو وسط صحبتش قطع کردم . ادرنالین 

صبانی ام. ع  

وم و ار بستم و تصور کردم که در مکانینفس عمیق گرفتم و سعی کردم خودم رو اروم کنم. چشمام رو 

ن خیلی از من اال .تصویرش رو از ذهنم پاک کردم شادی بخشی هستم. هوووم.... کابین قایق با کریستین.

دیک باشه!یچ فضای شادی بخش من نزدست پنجاه عصبانی ام و نمیخوام که اون به ه  

د انجام چشمام رو باز کردم ، به ارومی دفترچه ام رو برداشتم و با دقت به سراغ لیست کارهایی که بای

طوالنی گرفتم و تعادلم دوباره بر قرار شد.  نفسبشه رفتم. یه   

 " انا!"

 جک داد زد و باعث شد سر جام بپرم. 

 " اون پرواز رو رزرو نکن"

یشد گفتم:در حالی که از دفترش خارج م  

 " اوه دیر گفتی من انجامش دادم"

  عصبانی دیده میشد.

                                                             
 یعنی با روش های بی دی اس ام سکس نکنه 1
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ن باید توسط ل ها برای کارکنا" ببین، یه اتفاقی داره می افته. به داللیلی یکدفعه تمامی خرج ها و رزو هت

نظارت  اهرا تمامی این اومده. من میرم روچ رو ببینم. ظارشد مدیریت تایید بشه. این دستور از باال مقام

 بر خرج کردن ها به تازگی اعمال شده. متوجه نمیشم"

مم ن بینیش رو فشار داد و چشماش رو بست. تمامی خون از صورتم رفت و همش در شکاجک استخو

 جمع شد . پنجاه !!

 " جواب تلفن هام رو بده. میرم ببینم روچ چی داره بگه. "

رئیس ها!رئیس  دیدن نه و برای دیدن رئیسش راه افتاد،زد بهم چشمک   

کریستین گری! خونم دوباره به جوش اومد. لعنتی...  

___________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: تو چی کار کردی؟؟

10:43    2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 خواهش میکنم که بهم بگو تو در مسائل شغلیم دخالت نکردی. 

برم. من واقعا میخوام به این کنفرانس  

 مجبور نبودم که از تو بپرسم. 

.من ایمیل ناراحت کننده رو پاک کردم  

______________________ 
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: تو چی کار کردی؟؟

10:46      2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

منه محافظت کردم.  لمن فقط از چیزی که ما  

ای من دی از سرور اس آی پی االن پاک شده همون طور که ایمیل هاام فرستایمیلی که کامال نسنجیده بر

 به تو پاک شده. 

 در ضمن، من به تو بی چون و چرا اعتماد دارم. من به اون مرد اعتماد ندارم.

_______________________ 

 

چ ین مرد هیدارم ولی دیدم که تمامی ایمیل هاش پاک شدن. نفوذ ا یببینم ازش ایمیل نگاه کردم تا

ر اس خفیانه وارد قلب سروممحدودیتی نداره . چطوری این کار رو کرده؟؟ کی رو میشناسه که میتونه 

یاقتم. آی پی بشه و همه جا رو بررسی کنه و ایمیل هاشو پاک کنه؟؟ من خیلی برای بودن در اینجا بی ل  

_______________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

شوموضوع: بزرگ   

10:43   2011،ژوئن،13تاریخ:   
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 به: کریستین گری

 

 کریستین

قابل رئیس خودم محافظت بشم. من احتیاجی ندارم که در م  

 ممکنه که بخواد کاری کنه ولی من نه میگم.

 تو نمیتونی دخالت کنی. این اشتباهه و در هر سطحی خیلی کنترل گرانه ست .

___________________ 

 

یاز طرف: کریستین گر  

 موضوع: جواب نه هست

10:50    2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 انا

من دیده ام که تو چقدر در مسدود کردن توجه های نا خواسته » ثمر بخش « هستی1. من یادم میاد که 

 دراره . . حداقل اون عکاسه برای تو احساساتی دشاولین شبی رو که با تو گذروندم چقدر خوشایند بود

غوا و قصد داره که تو رو ایه مرد زن باز سریالیه احساسی به تو نداره. اون هیچ  مقابل، اون ادم هرزه ،

چی شده. که  بوده ، بپرس اونجا کنه . ازش در مورد منشی سابقش ، اونی که قبل از تو  

 نمیخوام در موردش باهات بجنگم.

ارم.این هفته بریم. من اونجا یه اپارتمان داگر میخوای که به نیویورک بری من می برمت. میتونیم   
                                                             
 کنایه است یعنی اینکه اصال موفق نیست 1
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_______________________ 

 

 ان داره. اونتی درمونده کننده ست. و البته که اون اونجا اپارتمناوه کریستین! این منظورم نیست. اون لع

ا موضوع خوزه. هیچ وقت میشه از اون موضوع بگذره؟؟ محض رضای خد دیگه کجا ملک داره؟ گفتن

ودم. من با جک مست نمیکنم. من مست ب  

تی برای باید تا شب منتظر فرص .کنمنسرم رو تکون دادم ولی متوجه شدم که با ایمیل زدن باهاش بحث 

حساب  صحبت بمونم. ساعت رو چک کردم . جک هنوز از جلسه اش با جری برنگشته بود و منم باید به

یمیلش رو برای این بود که ا بهترین کار مدیریتیگرفتم که  النا برسم. دوباره ایمیلش رو خوندم و تصمیم

رم اون به جای من روی این موضوع تمرکز کنه. کریستین بفرستم . بزا  

_________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: ایمیل فرستاده شده برای قرار نهار یا حواشی ازار دهنده

11:15    2011ن،،ژوئ13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 کریستین

جات ن ی و جون منو از اشتباه بی احتیاطانه اموقتی که تو در حال دخالت کردن در حیطه شغلی من بود

حتی هم اگر من یه ایمیل از خانم لینکلن گرفتم. من واقعا نمیخوام که باهاش مالقاتی داشته باشم و ،میدادی
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بخوام هم نمیتونم از این ساختمون خارج بشم1. چطور تونسته ایمیلم رو داشته باشه نمیدونم . پیشنهاد 

؟ ایمیلش این زیر هست:میدی چی کار کنم  

تیم و اناستازیا عزیز. من واقعا دوست دارم که باهات نهار بخورم. من فک میکنم که راه اشتباهی رو رف

 میخوام که درستش کنم. این هفته ازاد هستی؟

 النا لینکلن

________________________ 

 

ریستین گریاز طرف: ک  

 موضوع: حواشی ازار دهنده

11:23     2011،ژوئن،13تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 از دستم عصبانی نباش من به نفع تو کار می کنم. 

 اگر اتفاقی برای تو بیوفته من هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. 

.نکلن رسیدگی میکنممن خودم به خانم لی  

______________________ 

  

اناستازیا استیل از طرف:  

 موضوع: فعال

                                                             
 کنایه است از اینکه کریستین گفته حق نداره از دفترش خارج بشه 1
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11:32    2011،ژوئن ، 13تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 میشه امشب در موردش صحبت کنیم؟

جای تو خیلی حواس پرت کنه.سعی میکنم که کار کنم و دخالت بیدارم   

_______________________ 

 

 

برجاست و ی اون هنوز سفرش پابعد از ظهر جک برگشت و بهم گفت که من به نیویورک نمیتونم برم ول

رو محکم  هیچ کاری نتونسته برای تغییر قوانین مدیر عامل ارشد انجام بده. به سمت دفترش رفت و در

. چرا اینقدر عصبانیه؟؟ت و کامال واضح بود که عصبانیهبس  

سر کله  یدونم که قصد و نیتش خیلی احترام امیز نیست ولی مطمئنم که میتونم باهاشدر اعماق وجودم م

 بزنم و در عجبم که کریستین در مورد منشی سابق جک چطوری اطالعات داره. 

ین رو تغییر بدم این افکار رو به گوشه ای فرستادم و به سر کارم برگشتم ولی مصمم بودم که فکر کریست

 با وجود اینکه فکرش ناخوشاینده.

جک از دفترش بیرون اومد:ظهر  1ساعت   

نهار بگیری؟"" انا میشه بری برام   

 " حتما . چی دوست داری؟"

 " پاسترامی 1 با گیاه چاودار. مخصوص. پولش رو وقتی برگشتی بهت میدم"

 " نوشیدنی؟"

                                                             
 گوشت دودی شده ی شانه گاو  1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

411 | P a g e  
 

 " نوشابه لطفا. ممنونم انا"

یرون نمیرم. آه قول دادم که ب نوقتی که کیفم رو برداشتم وارد دفترش شد.  گندش بزنن... من به کریستی

برمی گردم. ومه و منم سریعا میرم نمیفه کشیدم . اون هیچ وقت  

دم کتم بخاطر اینکه هنوز بیرون بارون می اومد. تا از در خارج ش بهم یه چتر داد ،دختر تو پذیرش کلر،

اطراف در زیر چتر بزرگ انداختم. چیزی به نظر رو به دور خودم محکم کردم و نگاه دزدانه ای به 

. دیده نمیشد د. هیچ اثری از دختر روح شکلغلط نبو  

گاه غذایی فروشباشم و به سمت بلوک پایین به طرف  میداشتم و امیدوارم که کامال نامشهودسریع قدم بر

م که ری رو حس میکردنزدیک میشدم احساس خزنده چندش آو رفتم. با این حال هر چی که به فروشگاه

زیر نظر گرفته شدم و نمیدونم که این به خاطر احساسات بر انگیخته پارانوئیدی1 هست و یا واقعیته. 

 لعنتی... امیدوارم که لیال با یه اسلحه نباشه. ذهن ناخود اگاهم بهم توپید :

 این فقط تصورات تو هست .کی اخه میخواد به تو تیر بزنه؟؟

د م. فک میکنم که ترس شدیالم و بی عیب و نقص و همینطور اروس دقیقه برگشتم... 15بعد از 

  ین و هشیاری بیش از حدش در حال رسوخ به وجودمه. پارانوئیدی کریست

ذاشتم با لبخند بهم نگاه کرد:تا غذای جک رو جلوش گ  

د این " انا ممنونم . از اونجایی که نمیتونی باهام بیای من احتیاج دارم که تا دیر وقت بمونی . ما بای

 خالصه ها رو اماده کنیم . امیدوارم که برنامه ای نداشته باشی"

: . با لبخندی روشن و قلبی فرو ریخته گفتمم بهم لبخند زد  قرمز شدمگر  

 " نه مشکلی نیست"

. کریستین قاطی میکنه ، مطمئنم...این خوب پیش نمیره  

                                                             
 بدبینی غیر معمول و غیر منطقی 1
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قت پیدا نکنه در اون صورت شاید اون و ،وقتی که به میزم برگشتم تصمیم گرفتم که بهش سریعا خبر ندم

رده بود نشستم و ساندویچ ساالد مرغ خانم جونز رو که برام درست ککه در مورد این مسئله دخالت کنه. 

 بخورم. خوشمزه ست. اون یه ساالد بدجنسانه1 درست کرده. 

. ایده کنهست میردهمیشه هر روز هفته برای من نهار ه کریستین نقل مکان کنم اون نالبته که اگر به خو

نکرده  انگیز و تموم این مخمصه ها رو تصورربفساد  اش اشفته کننده ست. من هیچ وقت رویای ثروت  

کنم رو بودم... فقط عشق بود. من کسی رو پیدا میکنم که عاشق منه و سعی نمیکنه که هر کاری که می

زنگ خورد. محل کارم کنترل کنه.  تلفن  

 " دفتر جک هاید..."

 کریستین حرفم رو قطع کرد :

 " تو به من قول داده بودی که بیرون نمیری"

دونه؟؟ش سرد و سخت بود. برای بار یک میلیونیم بار قلبم فرو ریخت . لعنتی... اون چطور میصدا  

تو برای من بپا گذاشتی؟؟" نه بگم. ستمستاد تا براش نهار بگیرم. نمیتون" جک منو فر  

ر حال نگاه پوست سرم از فهمیدن این قضیه سوخت. عجیب نبود که احساس پارانوئیدی داشتم که کسی د

نم بوده. فکرش باعث شد عصبانی بشم. کریستین توپید:کرد  

 " این دلیلی بود که من میخواستم که سر کار نری"

 " کریستین خواهش میکنم. تو خیلی..."

 خیلی پنجاه شدی.... ادامه دادم:

 " خفه کننده شدی"

 سورپرایز شده زمزمه کرد:

 " خفه کننده؟"

                                                             
 کنایه است منظورش اینه که خوشمزه ست  1
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اطر اینکه میکنم.متاسفانه باید تا دیر وقت کار کنم بخ" اره. باید متوقفش کنی. امشب باهات صحبت 

 نمیتونم به نیویورک برم. "

اروم گفت: ،کریستین پریشون  

 " اناستازیا من نمیخوام که تو رو خفه کنم"

 " خب داری انجام میدی. من باید کار کنم. بعدا باهات صحبت میکنم"

سردگی داشتم. گوشی رو قطع کردم. احساس تهی بودن و به طرز مبهمی اف  

رار فوق العاده مون واقعیت به خونه برگشته... هیچ وقت تا االن اینقدر احساس فی بعد از اخر هفته 

ه اون کردن نداشتم. به یه خلوتگاه اروم فرار کنم تا بتونم در مورد این مرد فک کنم ، در مورد اینک

ال کام نم که اون شکسته شده است...چطوریه و دیگه چطوری باهاش کنار بیام . در درجه اول من میدو

کوچیک  و این هم دل شکننده و هم کالفه کننده ست. از طریق اطالعاتواضح االن اینو میتونم ببینم..... 

شده با ارزشی که اون در مورد زندگیش بهم داده متوجه ام که چرا اینطوره. یه بچه ای که دوست داشته ن

کسی که  شده و مادری که نمیتونسته ازش محافظت کنه ، و اهاشبسو استفاده و بد رفتاری وحشتناکی  

 اونم در مقابل نتونسته مواظب مادرش باشه و در مقابل چشماش مرده...

میتونم  من.... من مال اونم ولی نه اینکه تو یه قفس طالیی محسور بشم. چطوریی بیچاره  لرزیدم. پنجاه  

 موفق بشم که اینو بهش بفهمونم. 

اشتم و به برد ،یکی از برگه هایی که جک از من خواسته بود خالصه ای ازش تهیه کنم ،نگینبا قلبی س

ید رو در نداشتم. من فقط با خوندنش ادامه دادم . هیچ راه حل ساده ای رو برای مشکل کریستین نابود شده

ش بعدا صحبت کنم. هاارو ب  

 فرانسو برای فردا و رفتن به کنمنظم ی رو فرستاد که مرتب و یک ساعت و نیم بعد جک برام اسناد

ت. شروع به زدیکی شب وقتم رو میگرفن. نه تنها کل بعد از ظهرم رو بلکه تا   اماده پرینت گرفتن کنم

 کار کردم. 

ن بود و دفتر خالی شده بود. البته فقط چراغ دفتر جک روش 7وقتی که سرم رو بلند کردم ساعت بعد از 

ی تائیدش اد رو برای جک براناس منم تقریبا اخر کارم بود. .ه بودنهمگی رفتبود . متوجه نشده بودم که 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

414 | P a g e  
 

بلک بریم  ههمین سریع ب یو ایمیل های دریافتیم رو چک کردم. هیچی از کریستین نبود براایمیل کردم 

و از سر جام پروند. کریستین بود. زیر لب گفتم:نگاه کردم و ویبره اش من  

 " سالم"

موم میشه؟"" سالم . کی کارت ت  

فک کنم" 7:30" تا   

 " بیرون میبینمت"

 " باشه"

حتی مضطرب حس میشد. چرا؟؟ در مورد واکنشم نگرانه؟؟ زیر لب گفتم: اروم و  

 " هنوز از دستت عصبانیم ولی فقط همینه. ما کمی حرف برای زدن داریم"

میبینمت" 7:30" میدونم.   

 جک از دفترش بیرون اومد .

بینمت"" باید برم. بعدا می  

 قطع کردم. به جک که در حال قدم زدن اطراف من بود نگاه کردم. 

 " من فقط به کمی وقت نیاز دارم. خالصه اش رو برات ایمیل میکنم"

عذب به سمتم وقتی که در حال بازنویسی و اصالح اسناد بودم خم شد. بیشتر از حد مجاز....به طرز م

د که حسب اتفاق؟؟ خودم رو عقب کشیدم ولی تظاهر کرکننده ای نزدیک. بازوش بهم کشیده شد. بر 

اف نشستم تا متوجه نشده. دست دیگه اش بروی پشتی صندلیم گذاشته شده بود و پشتم رو لمس میکرد. ص

 به پشتی صندلی تکیه ندم. زمزمه کرد:

و این همونیه که باید باشه" 23و  16" صفحه   

اسناد رو  ور شد ولی ترجیح دادم که نادیده اش بگیرم .دهنش کنار گوشم بود. پوستم از نزدیکیش مور م

ای باز کردم و لرزون شروع به ایجاد تغییرات کردم. هنوزم در کنارم خم شده مونده بود و تموم حس ه
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 . حواس پرت کن و خجالت اور بود و در درونم در حال جیغقرار داده بود وجودیم در حالت فوق هشیار

بکش عقب!!!!کشیدن بودم.    

ا دیر وقت " وقتی که این انجام شد ، اماده پرینت شدن هست . میتونی فردا ترتیبش رو بدی . ممنونم که ت

 موندی و این کار رو انجام دادی انا"

جوری که انگار با یه حیوون زخمی صحبت میکنه. شکمم پیچ خورد. صداش صاف و نرم بود،   

مهمونت کنم. تو الیقشی"" فک میکنم حداقل میتونم بخاطر این یه نوشیدنی   

گوشم رو نوازش کرد.  هلبود به پشت گوشم فرستاد و نرم الچند تار موم رو که ازاد شده   

فت. بهم و دندون هام رو بهم فشار دادم و سرم رو کنار کشیدم. لعنتی! کریستین درست میگ عقب رفتم

 دست نزن!

ونم"" واقعیتش من امشب نمیت  

رار کرد:و یا هیچ شب دیگه ای جک! اص  

 " فقط یه نوشیدنی سریع؟"

 " نه نمیتونم . ولی ممنونم"

ا تو  جک بروی انتهای میزم نشسته بود ،اخم کرد. زنگ هشدار دهنده ی بلندی تو سرم زده شد. من تنه

دقیقه دیگه تا رسیدن کریستین مونده.  5دفترم. نمیتونم برم. مضطرب به ساعت نگاه کردم.   

ور کنم. بدون تو ج ومتاسفم که نتونستم این سفر نیویورک ر ا تیم خوبی میسازیم." انا من فک میکنم که م

"خوب نیستش  

و ونم بگم. ! لبخند ضعیف و کوچیکی بهش زدم بخاطر اینکه نمیدونستم که چی میتمطمئنم که نیستش

م. نرم پرسید:هاش نیویرک نمیرم احساس خوبی کردبرای اولین بار در امروز از اینکه با  

، اخر هفته خوبی داشتی؟"" پس  

 " اره ممنونم"
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 به کجا میخواد برسه؟؟؟

؟"ی" دوست پسرت رو دید  

 " بله"

؟"ست " اون چی کاره  

 صاحب باسن تو  1 !!

 " تو بیزنسه"

 " جالبه، چه بیزنسی؟"

 " اوه اون تو شاخه های مختلفی دست داره"

خصوصی من تجاوز کرد:و دوباره به حریم  سرش رو به یه سمت کج کرد و به سمتم خم شد  

 " تو خیلی خجالتی و کم رویی انا"

 " خب، اون تو کار مخابرات، تولید محصول و کشاورزیه"

 جک ابروش رو باال انداخت :

 " خیلی چیزهاست. برای کی کار میکنه؟"

البته اگر موردی نیست؟" .داری من میخوام برمن" برای خودش کار میکنه. اگه با اسناد مشکلی   

رفت و حریم خصوصیم دوباره امن شد. ریاکارانه گفت: به عقب  

 " البته، متاسفم نمیخواستم وقتتو بگیرم"

 " چه ساعتی ساختمون تعطیل میشه؟"

شب هستش" 10" نگهبان تا ساعت   

 " خوبه"

                                                             
 اصطالح بی ادبانه ست  که خوب منظورش اینه که کریستین چون رئیس جک محسوب میشه زندگی جک دستشه 1
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تنها  خیالش راحت شد که تو ساختمون .لبخند زدم و ذهن ناخود اگاهم بروی صندلی دسته دارش ولو شد

ایستادم و اماده رفتن شدم.  رداشتم،امپیوتر رو خاموش کردم و کیفم رو بنیستیم. ک  

 " تو پس از اون خوشت میاد؟ دوست پسرت؟"

 جواب دادم:

 " عاشقشم"

ه به جک نگاه کردم. نصادقا  

"" که اینطور  

 اخم کرد و بلند شد و ایستاد:

 " فامیلش چیه؟"

 قرمز شدم. من من کردم:

 " گری. کریستین گری"

ک باز موند:دهن ج  

 " مجرد ثروت مند سیاتل؟؟ اون کریستین گری؟"

 " بله . همونه"

وز کنی به تو، که تو رو اگر دوباره به حریم خصوصی من تجا ی بله همون  کریستی گری ، رئیس اینده

جک دوباره پیشونیش چین خورد و شرورانه گفت:قورتت میده.  ،عنوان صبحانه  

سی هست"نخب اون مرد خوشا " فک کردم که چهره اش اشناست .  

 بهش پلک زدم. چی به این حرف بگم؟ جک لبخند زد:

 " شب خوبی داشته باشی انا"
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به  نه کردبدون برگشتن به عقب و نگا ،ولی لبخندش به چشماش نرسید و سخت و محکم به سمت دفتر

 من رفت. 

فاده دوباره از جادوش است آه بلندی با خیال راحت کشیدم. خب، مشکل ممکنه که حل شده باشه. پنجاه

کرد. فقط اسمش طلسم کننده ست و باعث شد که این مرد با دم بین پاهاش1 خودشو عقب بکشه.  به خودم 

ه.... تو مندانه ای بزنم. دیدی کریستین؟؟ حتی اسم تو از من محافظت میکناجازه دادم که لبخند پیروز

کردم و  اینجا تو دردسر بندازی . میزم رو مرتب واجب نبود که خودتو با تحت فشار گذاشتن هزینه های

 ساعتم رو نگاه کردم. کریستین باید رسیده باشه. 

. تا حاال  رو باز کردماشین ارک شده بود و تیلور از ماشین پیاده شد ، در عقب آاودی در کنار پیاده رو پ

ماشین شدم. هیچ وقت از دیدنش اینقدر خوشحال نشده بودم . سریعا در زیر بارون سوار   

و برای شکریستین در صندلی عقب ماشین نشسته بود و با چشمای گشاد و محتاط بهم خیره بود. خود

فکش رو منقبض کرد. زیر لب گفتم: ه بود.کردعصبانیت من محکم و قوی   

 " سالم"

 حواس جمع جواب داد:

 " سالم"

ج شده ام. باز کرد . خیلی گی کمیمحکم فشارش داد و یخ قلبم رو  فت ورگاز کرد و دستم رو ردستشو د

بهش بزنم فک نکردم. پرسید:که نیازه به حرفی   

 " هنوز از دستم عصبانی هستی؟"

 زمزمه کردم:

 "نمیدونم"

 دستم رو باال برد و به انگشتام بوسه های نرم و دلواپسانه ای زد. گفت:

 " امروز روز مزخرفی بود"

                                                             
 بازم کنایه بی ادبانه ای هست منظورش التشه  1
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 " اره همینطوره"

م مثل بح ترکش کردم تازه اروم و ریلکس شدم. فقط بودن در کنارش براو برای اولین بار که از ص

و ارامش بخشه و تموم مسائل بی ارزش از طرف جک و ایمیل های وحشیانه ای که پس و پیش  همرهم

م در و مزاحمت النا در پس زمینه ذهنم کم رنگ شدن. فقط من و کنترل گر سلطه طلبفرستادیم بهم 

م. زمزمه کرد:صندلی عقب ماشین نشستی  

 " حاال که اینجایی بهتر شده"

ق خودمون در سکوت در حالی که تیلور وارد ترافیک شب خیابون میشد موندیم و جفتمون در افکار عمی

ت نوازش به نرمی وقتی که انگشتای من رو با ریتم ثابهم غرق شدیم. ولی احساس کردم که کریستین 

 میکرد در حال اروم شدن بود . 

الی که در ح نرفتیم. کریستی تمون در زیر بارون داخلرو بیرون ساختمون پیاده کرد و جف تیلور ما

 منتظر اسانسور بودیم دستم رو گرفته بود . چشماش در ورودی ساختمون رو دائم چک میکردن. 

 " متوجه ام که هنوز لیال رو پیدا نکردی"

 افسرده زیر لب گفت:

 " ولچ هنوز دنبالش میگرده"

وهمنده.... با چشمای ناخوانا نگام کرد . اوه ، اون خیلی شک نرسید و به داخل رفتیم. کریستیاسانسور 

ن موهای در هم ریخته ، پیراهن سفید و کت شلوار سیاه . و یکدفعه ، اونجا بود، از نا کجا اباد .. او

 احساس .... اوه خدای من.... حس شدید خواستن ، شهوت و الکتریسیته ...

کرد ن نگاه میی که به مقدرتمند بینمون دیده میشد. وقتیدن بود ، مثل یه بخار ابی رنگ اتشین اگر قابل د

 لباش از هم باز شدن. نفس گرفت:

 " تو هم احساسش میکنی؟"

 " اره"

 " اوه انا"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

420 | P a g e  
 

فت و سرم ناله کرد و گرفتم . دستاش مثل مار به دورم پیچیده شدن . یک دستش در پایه گردنم قرار گر

، انگشتام نسور فشار میدادذاره. وقتی که منو به دیواره اساعقب فرستاد تا لباش روروی لبام بگرو به 

 داخل موهاش بودن و گونه اش رو نوازش میکردم . در مقابل دهنم نفس گرفت:

 " متنفرم که باهات بحث و جدل کنم"

تن در د داشت. حس خواسدر بوسه اش وجو ،استیصال و اشتیاق اعالیی که منعکس کننده حس من هم بود

 ، زبون هایتمامابرای خارج شدن بودن.  در جستجوی راهی منفجر شد و تموم تنش های امروزموجودم 

لگنم  لمس های شیرین و احساسات لطیف بودیم... یک دستش بروی ،دست ها در هم پیچیده و نفس ها ،

ردن. بود و یکدفعه دامنم رو باال داد و انگشتاش رون پام رو نوازش ک  

 " خدای من تو جوراب ساق بلند پوشیدی"

ده ای وقتی که شصت دستش پوست باالی جوراب ساق بلند رو لمس کرد ناله تشکر امیز و حیرت ز

 کرد. نفس گرفت:

 " میخوام اینو ببینم"

 دستشو دراز ،م عقب رفتدرو در معرض نمایش قرار داد.  یه ق امدامنم رو کامال باال داد و باالی رون

متوقف شد. چشماش تیره، لباش از هم فاصله  23، 22د و دکمه ای رو زد و اسانسور بین طبقات کر

که سرم  یم. از دیوار پشتگرفته و نفساش مثل من خشن شده بودن. بهم خیره بودیم و همو لمس نمیکرد

ر تشکم میکرده مرد زیبای شهوانی روبروم حمایتم منو در حالی که در معرض گرمای نگاه ارزیابان

. دستور داد:مشد  

 " موهات رو باز کن"

ونه و های پر پشت بروی شکردم و موهام مثل ابررو باز  مصداش خشن بود. دستمو بلند کرد و کش مو

زمزمه کرد: .نسینه ام ریخته شد  

 " دو تا دکمه باالیی بلوزت رو باز کن"

ندلی ... ضمیر درونم بروی صچشماش االن گشاد تر شده بودن. اون بهم حس سر کشی و شیطانی میده.

ارومی و  ردم و بهنفس نفس میزد. دستم رو بلند ک ،مخصوصش به خودش میپیچید ، منتظر و خواستار
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 دو دکمه رو باز کردم برای همین باالی سینه هام وسوسه انگیز نمایان شدن. اب پر از حس خواستن

 دهنش رو قورت داد:

نگیز شدی؟"" هیچ ایده ای داری که االن چقدر هوس ا  

زشون کامال عمدا لبم رو گاز گرفتم و سرم رو تکون دادم. کمی چشماش رو بست و وقتی که دوباره با

 کرد در حال درخشیدن بودن. به جلو قدم برداشت و دستاش رو دو طرف سرم بروی دیوار اسانسور

 گذاشت . به اندازه ای نزدیکم بود که لمسم نکنه. 

بود. خیلی  گاه کنم و خم شد ، بینیش رو اروم بهم مالید و این تنها لمس بینمونسرم رو باال دادم تا بهش ن

همین االن. من میخوامششدم.  در حصار اسانسور و اون حبسداغ شده ام و   

 " فک میکنم که همینو میخوای خانم استیل. فک میکنم که تو میخوای منو وحشی کنی"

 زمزمه کردم:

 " من تو رو وحشی میکنم؟"

هر چیزی اناستازیا. تو یه الهه ی افسونگری"" در   

ی یک وررو گرفت و باال کشید و پام رو به دور کمرش قفل کرد برای همین ب منزدیک شد . پشت زانو

ون پام پا ایستاده بودم و بهش تکیه دادم. در مقابل خودم حسش کردم، سخت و پر از اشتیاق. در باالی ر

نداختم. کردم. ناله کردم و دستام رو به دور گردنش امیدن حسش وقتی که لباش روی گردنم کشیده میش

 نفس گرفت:

 " میخوام همین االن داشته باشمت اناستازیا"

ه کمرم رو در مقابل حرفش قوس دادم و خودم رو بهش چسبوندم و خواستار اتصال و لمسش شدم. نال

و باز کرد. زمزمه کرد:و باال تر کشید و زیپش رنو م اروم و عمیقی از پشت گلوش خارج شد  

 " محکم بگیر عزیزم"

رفتم اونم بین دندونام بسته رو گ ل دهنم قرارش داد.و جادوگرانه یه بسته کاندوم رو بیرون اورد و در مقاب

 کشیدش برای همین بسته باز شد. 
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 " دختر خوب"

:.غریدکمی فاصله گرفت و کاندوم رو روی التش کشید  

 " خدایا، نمیتونم تا 6 روز دیگه صبر کنم1"

 بهم با چشمای ابر گرفته اش نگاه کرد:

 " امیدوارم که به این شورتت عالقه زیادی نداشته باشی"

زد. با حس شورتم رو پاره کرد و بین انگشتاش تیکه تیکه شد. خون در رگهام نبض میبا دستای ماهرش 

 نیاز نفس نفس میزدم. 

ن و فقط من هستم و اون، ، فراموش شد ال روزحرفاش سرمست کننده ان. تموم فکر هام رو در طو

دنم ی واردم شد . بجام میدیم که در اون بهترین هستیم. بدون گرفتن نگاهش به ارومانکاری رو با هم 

ق شدم. رم رو به عقب فرستادم و چشمام رو بستم و در حس فرو رفتنش به داخلم غرقوس برداشت و س

:، خیلی شیرین... ناله کردم. در مقابل گلوم زمزمه کردعقب کشید و دوباره وارد شد، خیلی اروم  

 " تو مال منی اناستازیا"

 " اره مال توام. کی قبولش میکنی؟"

ی رحمانه نفس نفس میزدم. ناله کرد و شروع به حرکت کرد و واقعا شروع کرد. خودم رو تسلیم ریتم ب

، م بودبه من رو که انعکاس من یکشیدم و نفسای خشن شده و نیازشاش کردم و هر فشارش رو به جون م

 خواسته شدن و عشق ...عشق از طرف این مرد  حس قدرت ، توانمندی ، حس میکردم. بهم احساس

میداد. نم در مقابل با تموم قلبم عاشقشم ، دلفریب و پیچیده که م  

ونم رو وقتی که منم رها شدم در دربودن و خودش شده محکمتر و محکمتر ضربه میزد و نفساش خشن 

کرد. ناله کرد:میخالی   

 " اوه عزیزم"

                                                             
 منظورش در مورد کاندوم هست که مجبوره تا 6 روز دیگه استفاده اش کنه  1
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کردن  دندوناش رو به فکم کشید و سخت ارضا شدم. ثابت شد و محکم گرفتم و به دنبال من با زمزمه

 اسمم ارضا شد. 

 

 

اده شده به دتکیه  ،نفساش اروم شده بودن و منم باالبوسیدم . یبه نرمی م ،بی رمق حاال کریستین اروم و

ف شده بود هامون رو بهم تکیه داده بودیم . بدنم مثل ژله و ضعیاسانسور نگه داشته بود و پیشونی دیوار 

رسیده بودم راحت و متشکر بودم.  زمزمه کرد: سیر کننده ای کهولی از ارگاسم   

من به تو خیلی نیاز دارم" " اوه انا،  

 پیشونیم رو بوسید.

 " منم به تو کریستین"

هام کرد و دامنم رو پایین داد و دو تا دکمه باالی بلوزم رو بست و بعد دکمه اسانسور رو زد  و ر

و دوباره به حرکت در اومد. با تکون اسانسور بلند شدم و دستم رو دراز کردم و بازوش ر راسانسو

 گرفتم. با نیش باز هرزه گونه ای بهم گفت:

یم"" تیلور با خودش فک میکنه که ما کجا موند  

 اوه گندش بزنن... انگشتام رو داخل موهام فرستادم و تالش بیهوده ای کردم که موهای بهم ریخته و

 ظاهر اشفته ام رو مرتب کنم و بعد موهام رو جمع کردم و دوباره باال دم اسبی بستم.

 " خوب شدی"

عاملی یراره چهره مدش فرستاد.دوبدر حالی که زیپش رو باال میکشید ریشخند زد و کاندوم رو داخل جیب

ی تفاوت خیل ،امریکایی خودش رو گرفت و از اونجایی که موهاش همیشه در هم ریخته و اشفته بود

ی نوجوون هایزد و ریلکس بود و چشماش مثل پسربه غیر از اینکه االن لبخند م .کوچیکی با قبل داشت

 چشمک میزدن . تموم مردا اینقدر راحت ، اروم میشن؟؟؟



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

424 | P a g e  
 

م بیرون قد یستین وقتی که جفتمون بهنسور باز شد بیرون منتظرمون بود. کرکه در اساتیلور وقتی 

 گذاشتیم زیر لب گفت:

 " اسانسور مشکل داشت"

ونجا دی نشیمن و از اوو منم نتونستم به صورت هیچ کدوموشون نگاه کنم . به حالت دو به طرف درور

تم. رف ،تازه به سمت اتاق کریستین، به دنبال شورت جدید    

 

 

 در حال صحبت و بروی صندلی بار صبحانه نشسته کریستین کتش رو در اورده بود و ،وقتی که برگشتم

بون بهم مهر غذای گرم روبرومون گذاشت با خانم جونز بود. خانم جونز وقتی که دو تا بشقاب  کردن

اه و قارچ. اگر اشتب . هوووم....بوی خوشمزه ای میده. مرغ سرخ شده در شراب قرمز با پیازلبخند زد 

 نکنم از گرسنگی در حال ضعف کردن بودم. خانم جونز گفت:

 " نوش جان اقای گری و انا"

 و بعد ترکمون کرد. 

برام ، م کریستین یه بطری شراب سفید از یخچال بیرون اورد و تا نشستیم و شروع به خوردن کردی

 ه خیلیدیک شده . در مورد کل پروژدی نزتعریف کرد که چقدر به رسیدن به موبایل های انرژی خورشی

هاش ازش پرسیدم  یشاداب و هیجان زده ست وفهمیدم که اون کل روزش مزخرف نبوده. در مورد دارای

اینجا،  سپن و همین اپارتمانو نیشخند زد و گفت که اون فقط یه اپارتمان در نیویورک و یکی هم در اَ 

داخل  وقتی غذامون تموم شد بشقاب خودم و اونو برداشتم وداره. هیچ چیز دیگه ای نیست.  اسکاال رو،

 سینک قرار دادم. گفت:

 " اونو ولش کن. گیل1 بهش رسیدگی میکنه"

سی چرخیدم و نگاش کردم . مشتاقانه و مصمم نگام میکرد. هیچ وقت میشه که من به این موضوع که ک

 پشت سرم کارای منو انجام بده عادت میکنم؟؟
                                                             
 اسم کوچیک خانم جونز 1
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ر براه و مطیع شدی خانم استیل، میشه در مورد امروز صحبت کنیم؟"" خب، حاال که س  

ب رام کردن تو کارم رو خو ، تویی . فک میکنم که من دره مطیع و سر براه شده" فک کنم اونی ک

 بلدم."

 نفسش رو با لودگی بیرون داد:

 " رام کردن من؟"

نه. کانگار که به حرفم فکر  ق تکون دادم اخم کردفوقتی سرم رو موا  

 " اره. شاید تو این کار رو میکنی اناستازیا"

 زیر لب گفتم:

 " تو در مورد جک درست میگفتی"

د شد و جدی شدم و به بار اشپزخونه تکیه دادم و واکنشش رو زیر نظر گرفتم. چهره کریستین سفی

 چشماش سخت و تیره شدن. زمزمه کرد:

 " کاری کرده؟"

برای اطمینانش سرم رو منفی تکون دادم:باری سرد شده بود. صداش به طرز مرگ  

کنار  " نه ، و انجام هم نمیده کریستین. من امروز بهش گفتم که دوست دختر تو هستم و اونم خودش رو

 کشید"

 عبوس گفت:

 " مطمئنی؟ میتونم اون هرزه رو اخراج کنم"

. توسط شراب جسور شده بودم :آه کشیدم  

ن حمایت ئم دنبال من باشی و از مخودم بر بیام. نمیتونی که دا م،ل" تو واقعا باید بزاری من از پس مسائ

ن کمی به کنی. این خفه کننده ست کریستین. من هیچ وقت از دخالت های بی وقفه تو خوشحال نمیشم. م

 ازادی نیاز دارم. من خودم هیچ وقت تمایلی برای دخالت کردن در کار تو رو ندارم"
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 بهم پلک زد:

که تو در امان باشی اناستازیا. اگر اتفاقی برای تو بیوفته من..."" من فقط میخوام   

 ساکت شد.

و و بخشی از وجودم اینمیکنی  تالش دونم و متوجه ام که چرا اینقدربرای محافظت کردن از من" می

تم. همونطور که من هس ،دوست داره. و میدونم که اگر بهت احتیاج داشته باشم تو همیشه کنارم هستی

ه عقل و ر ما بخواییم امیدی برای داشتن اینده ای با هم داشته باشیم باید به من اعتماد کنی و بولی اگ

 شعور من مطمئن باشی. اره، من گاهی اشتباه میکنم...  خطا دارم ، ولی باید یاد بگیرم"

ه روی ک برای همین در حالی بهم انگیزه داد که به طرفش برم. . نگام میکرد  اشفته خیره و با چهره ی

خودم  تایبه دور خودم قرارشون دادم و دسصندلی نشسته بود بین پاهاش ایستادم . دستاش رو گرفتم و 

: رو روی بازوهاش گذاشتم  

ه خدمت در اماده ب تو نمیتونی که در شغل من دخالت کنی. این اشتباهه. من به تو مثل یه شوالیه سفید   "

ل نا خوشاینده... تو باید یاد بگیری که رها کنی"م طول روزم احتیاج ندارم. این یه عموتم  

م:دستم رو بلند کردم و صورتش رو نوازش کردم و به چشمای گشاد شده اش خیره شدم. نرم ادامه داد  

منم به اینجا نقل مکان میکنم" بهم بدی، واین " و اگر بتونی این کار رو بکنی،  

 نفس سورپرایز شده تیزی گرفت. زیر لب گفت:

کار رو میکنی؟؟"" این   

 " اره"

 " ولی تو منو نمیشناسی"

 اخم کرد و یکدفعه وحشت زده و حالت خفگی بهش دست داد، کامال غیر پنجاه وار بود. 

نمیده" میرسونه و فرارن. هیچ چیزی در مورد تو منو نمیت" من تو رو به اندازه کافی میشناسم کریستی  

گفتم: استدعا گونه ه اش به بدگمانی تغییر حالت داد.انگشتام رو روی گونه اش کشیدم . چهره اشفت  
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تو بتونی به من ساده بگیری و ازادی بهم بدی" که رولی اگ"   

ون مرد زن " من دارم تالش میکنم اناستازیا. نمیتونم کنار بیاستم و بزارم که بری نیویرک اونم با.... ا

منشی هاش بیشتر از سه ماه پیشش دووم هرزه. اون شهرت هشدار دهنده ای داره. هیچ کدوم از  باز  

 نیاوردن و هیچ وقت دیگه به کمپانی بر نگشتن. من اینو برای تو نمیخوام عزیزم"

 آه کشید:

میکنه.  " نمیخوام هیچ اتفاقی برای تو بیافته. اسیب دیدن تو... فکرش من رو پر از خوف و نگرانی

زده بشه" ای م که قراره بهت صدمهنمیتونم قول بدم که دخالت نمیکنم نه وقتی که فک کن  

:و ادامه داد مکث کرد و نفس عمیقی گرفت  

تونم " من عاشقتم اناستازیا. من هر کاری که در توانم باشه انجام میدم که از تو محافظت کنم. من نمی

 زندگیم رو بدون تو تصور کنم"

. ه به پنجاه نگاه میکردیمهن ناخوداگاهم و خودم ، کپ کرده و شوکگندش بزنن.... ضمیر درونم ، ذ  

خدایا این سه تا کلمه1... دنیا برام ثابت شد، کج شد و در یه جهت جدید شروع به چرخش کرد. و من این 

 لحظات رو به جون خریدم و غرق صداقت و صمیمیت و چشمای خاکستری زیباش شدم. 

 " منم عاشقتم کریستین"

 خم شدم و بوسیدمش و بوسمون عمیق شد. 

شتاقانه نگام تیلور گلوش رو صاف کرد . کریستین عقب کشید و م بینی نشده ای وارد شد. شپی شخص  

ر توپید:و. به تیل. بلند شد و دستش به دور کمرم گذاشتکرد  

 " بله؟"

 " خام لینکلن اومدن اقا"

 " چی؟!"
                                                             
 منظورش جمله انگلیسی  1
I love you  
 هست
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د:زمه کرتیلور شونه اش رو عذر خواهانه باال انداخت . کریستین آه کشید و سرش رو تکون داد. زم  

 " خب این باید جذاب باشه"

 به من لبخند کج تسلیم شده ای زد. 

سر ما برنمیداره؟؟؟ لعنتی! چرا اون زن دست از  
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«فصل دوازدهم»  

 

 

 

 وقتی که برای اومدن خانم رابینسون منتظر ایستاده بودیم از کریستین پرسیدم:

 " امروز باهاش صحبت کردی؟"

 " اره"

ی؟"" چی گفت  

فتم که از " گفتم که تو نمیخوای اونو ببینی و منم دلیل اینکه چرا نمیخوای رو درک میکنم. همینطور گ

 این که کاری پنهون و پشت سرم انجام بده خوشم نمیاد"

 نگاهش خنثی بود و هیچی بروز نمیداد.  اوه خوبه.

 " اوه چی گفت؟"

"، ماست مالیش کرد" یکجوری که فقط النا میتونه  

نش به لبخند کجی کشیده شد. ده  

 " فک میکنی که چرا اینجاست؟"

نه اش رو باال انداخت:کریستین شو  

 " هیچ ایده ای ندارم"

اعالم کرد: .تیلور دوباره وارد نشیمن شد  

 " خانم لینکلن"
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پیراهن  یه ،و اون اینجاست.... چرا اون به طرز لعنتی جذابه؟؟ سر تا پا مشکی پوشیده بود : جین تنگ

ه خودش ه انحنای بدن خوش ترکیبش رو نشون میداد و هاله ی درخشان و براق موهاش. کریستین منو بک

 نزدیک کرد :

 " النا"

داش رو قبل از اینکه ص نگاه کرد و در یک نقطه یخ زد.لحن صداش متعجب بود. النا شوکه شده به من 

 پیدا کنه چند بار پلک زد. گفت:

ی باشی کریستین. امروز دوشنبه است"" ببخشید فک نمیکردم که با کس  

 جوری گفت که انگار توجیح دلیل اینجا بودنش بود .کریستین توضیح داد:

 "دوست دختر1"

ه مستقیما و سرش رو به یه طرف کج کرد و نیشخند زد . اونم لبخند زد . یه لبخند اروم و پر از اشتیاق ک

. ناراحت کننده ستبه سمت کریستین بود.   

. من اینو قبول الم اناستازیا. فک نمیکردم که اینجا باشی. میدونم که نمیخوای با من صحبت کنی" البته. س

 میکنم"

 سریع اظهار کردم:

 " واقعا؟"

وارد نشیمن شد : ی. با اخمی کوچیکبهش با خیرگی نگاه کردم و همه متعجب شدن  

تین معموال مونطوری که گفتم کریس" بله. من پیامت رو دریافت کردم . نیومدم اینجا تا تو رو ببینم. ه

 وسط هفته مهمونی نداره"

 مکث کرد:

 " من یه مشکلی دارم و احتیاج دارم که با کریستین صحبت کنم"

                                                             
النا به این دلیل گفت امروز دوشنبه است و فک نمیکردم با کسی باشی چون که  کریستین با فرمان بردار هاش فقط اخر هفته ها بوده و وسط هفته  1

اینکه انا جریانش متفاوته و فرمان بردارش نیستهمیشه تنها بوده و بعدم کریستین جواب داد که دوست دختر یعنی   
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 " اوه؟"

 کریستین هشیار شد:

 " نوشیدنی میخوری؟"

 تشکر امیز زمزمه کرد:

 " بله لطفا"

با انگشتر بزرگ  جام شرابی برداشت . النا ، بهم ناشیانه نگاه میکردیم ،کریستین وقتی که منو النا ایستاده

 باالخره م. نقره ای که در انگشت وسطش بود با بی قراری بازی میکرد و منم نمیدونستم به کجا نگاه کن

صا اون یه لبخند کوچیک سختی بهم زد و نزدیک میز بار اشپزخونه شد و بروی صندلی نشست. مشخ

خونه راحته. اینجا رو خوب میشناسه و در گشتن داخل   

اخم  بمونم؟ برم؟ اوه این خیلی سخته. ذهن ناخوداگاهم به اون زن با خصمانه ترین صورت ممکنش بهش

 کرده بود. 

دوست  بگم و هیچ کدومشون هم تقدیر و تشکر نیست. ولی اون یلی حرفا هست که میخوام به این زنخ

صمیم این زن، ذاتا مودب برخورد کردم. ت بیزاریم از کریستینه...تنها دوست اون... و با تموم نفرت و

ته بود نشستم. گرفتم که بمونم . تا جایی که میتونستم موقرانه بروی صندلی که کریستین قبلش نشس  

در نمیتونه بفهمه که این چقکریستین برای هر کدوممون تو جام ها شراب ریخت و بین ما نشست. 

؟؟ ازش پرسید:عجیبه  

 " چی شده ؟"

ت پرسش ه من نگاه کرد و کریستین دستشو دراز کرد و دستم رو گرفت . در جواب سکوالنا مضطرب ب

 امیز اون دستم رو فشار داد و گفت:

 " اناستازیا االن با منه"

 قرمز شدم و ذهن ناخوداگاهم بهش با خیرگی و ذوق نگاه کرد ، قیافه خصومت امیزش برطرف شد. 
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و اوه، من این زن رباشه نرم شد. واقعا براش خوشحال شد. چهره النا انگار که برای اون خوشحال شده 

 اصال نمیفهمم و از حضورش معذب و تلخ شدم. 

رگشت. ضطراب بی بار نشست و به صورتش اشفتگی و ابه صندللنفس عمیق گرفت و جابجا شد و 

ش کرد. نی او دیوانه وار شروع به چرخوندن انگشتر انگشت میا ب به انگشتای دستش پایین نگاهمضطر  

همین  تاثیری روی اون میزارم؟؟ بخاطر اینکه منم در مقابلشکلش چیه؟؟ بخاطر منه؟ من چنین خدایا، م

رد :و مستقیما توی چشمای کریستین نگاه کاون اینجا باشه. سرش رو بلند حس رو دارم. نمیخوام   

 " من اخاذی شده ام"

شد. کسی در  خارج بشه. کریستین بدنش منقبضگندش برنن.... این چیزی نبود که منتظر باشم از دهنش 

کردم و  شده؟؟ حس بیزاریم رو سرکوب و کردن پسرهای زیر سن قانونی با خبر ورد تمایل اون به زدنم

رد. فکر شناوری در مورد اینکه رفتار و اعمال نادرستش حاال داره حسابش رو میرسه به ذهنم خطور ک

سانه ای دستاش رو بهم مالید . خوبه!ی بدجننذهن نا خود اگاهم با شادی پنها  

 کریستین پرسید:

 " چطوری؟"

رو  و یادداشتیا دستشو به سمت کیف چرمی کوچیکش برد داش کامال مشخص بود. النوحشت در ص

 خارج کرد و به سمتش گرفت. کریستین گفت:

 " بگذارش پایین و بازش کن"

تر اشپزخونه با چونه اش اشاره کرد. نبه کا  

بهش دست بزنی؟"" نمیخوای   

 " نه. اثر انگشت روش میمونه"

تو میدونی که من با این نمیتونم پیش پلیس برم" ن" کریستی  

و دیگه ای رو میکنه؟؟ یادداشت ر هچرا دارم به این حرفا گوش میدم؟؟؟ اون باز داره یه بدبخت بیچار

 براش باز کرد ، کریستین خم شد تا بخونتش . گیج پرسید:



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

433 | P a g e  
 

الر خواسته؟ هیچ ایده ای داری کی میتونه باشه؟ یکی از گروهه؟"هزار د 5" فقط   

 با صدای نرم و لطیفش گفت:

 " نه"

 " لینک؟"

غرید: لینک؟ لینک کیه؟؟  

 " چی؟ بعد از این همه مدت؟ فک نمیکنم"

"" اسحاق میدونه؟  

 " بهش نگفتم"

 اسحاق کیه دیگه؟؟؟ کریستین گفت:

 " فک کنم که بهتره بدونه"

م ن داد و االن احساس کردم که مزاحمم. من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. سعی کردم دستسرش رو تکو

ام کرد. پرسید:رو از دست کریستین بیرون بکشم ولی کریستین دستم رو محکم تر گرفت و چرخید و نگ  

 " چیه؟"

 " خسته ام. فک میکنم که برم تو تخت"

تم خنثی ؟ پذیرش؟ دشمنی؟ چهره ام رو تا جایی که تونسچشماش سوالی نگام کردن. به دنبال چیه؟ انتقاد

 نگه داشتم. گفت:

 " باشه. خیلی طول نمیکشه"

رو  دستم رو رها کرد و منم ایستادم. النا محتاطانه نگام میکرد. با لبای منقبض مونده نگاه خیره اش

 جواب دادم و هیچی بروز ندادم. بهم لبخند کوچیکی زد:

 " شب بخیر اناستازیا"
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مزمه کردم:ز  

 " شب بخیر"

در حالی که  بیشتر از چیزی بود که من بتونم تحملش کنم. ،فضا صدام سرد بود. چرخیدم که برم . تنش  

گفت: النا من رو ترک میکردم اونا به صحبتشون ادامه دادن. کریستین بهینش  

..".نمیکنم که بتونم کار خاصی بکنم النا. اگر مسئله پوله " فک  

ادامه داد: خاموش شد، بعد  

لچ بخوام که تحقیق کنه"" میتونم از و    

 گفت:

فقط میخواستم که بهت بگم" ،" نه کریستین  

گفت: النا وقتی که از اونجا خارج شدم شنیدم که  

 " تو خیلی خوشحال دیده میشی"

 کریستین جواب داد:

 " هستم"

 " الیقشی که باشی"

داشت"امیدوار بودم که این حرف حقیقت "   

ر گفت:سرزنش وا  

 " کریستین"

 یخ زدم و دقیق گوش دادم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. النا گفت:

 " اون میدونه که تو چقدر در مورد خودت منفی نگری؟ در مورد تموم مشکالتت"

 " اون بهتر از هر کسی دیگه ای منو میشناسه"
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 "آخ! این حرف درد داشت1 ! "

و جدی ام ، دست از سرش بردار"اهاش بازی کنم. " این واقعیته النا. من الزم نیست که ب  

 " مشکلش چیه؟"

 " تویی.... چیزی که ما بودیم، کاری که ما کردیم. اون نمیتونه درکش کنه"

که درک کنه" " خب کاری کن  

، تیم ازار بدم؟؟؟ اون خوبگندی که داش ی " این مال گذشته است النا. و من چرا بخوام اونو با رابطه

عاشق منه" یمه و به طور معجزه وارمعصو شیرین،  

 " این معجزه نیست کریستین"

 النا استهزا امیز اضافه کرد:

اونم به  " کمی ایمان به خودت داشته باش. تو یه فرد فوق العاده و جذابی. من این رو بارها بهت گفتم. و

 نظر دوست داشتنی میرسه. قویه . کسی که کنار تو ایستادگی میکنه"

دامه داد:ب کریستین رو بشنوم. پس من قوی ام؟؟ من قطعا خودم این احساس رو ندارم. النا انتونستم جوا  

 " دلت براش تنگ نشده؟"

چی؟"برای "   

 " اتاق بازیت"

 نفس کشیدنم بند اومد. کریستین توپید:

 " این جدا هیچ ربطی به تو نداره"

 اوه... النا ریاکارانه نفسش رو بیرون داد و گفت:

 " ببخشید"

                                                             
 برای اینکه النا خودشو دوست و همراز کریستین میدونه وقتی که کریستین گفت انا از همه بیشتر  میشناسش ناراحت شد1
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 " فک میکنم که بهتره بری. و لطفا دوباره قبل اومدنت زنگ بزن"

 گفت:

 " کریستین من معذرت میخوام"

دوباره سرزنشش کرد:النا . صداش مشخص بود که واقعا متاسفهو این سری از لحن   

 " از کی تا حاال اینقدر حساس شدی؟"

. بی داره. بزار همین طوری بمونهکاری داریم که برای جفتمون سود خیلی خو نا ما یه رابطه ی" ال

جه این چیزی که بین ما بوده بخشی از گذشته است. اناستازیا اینده ی منه و من حاظر نیستم به هیچ و

 رابطه رو به خطر بندازم ، پس دست از این کارهای گندت بردار"

ینده اش!! آ  

 " متوجه ام"

خالی اونا رو  این مسئله رو حل کنی و تهدید تو دردسرت متاسفم . شاید بهتر باشه که تو ی" ببین من برا

 به چالش بکشونی"

 لحن صداش نرم تر شده بود. 

 " من نمیخوام که تو رو از دست بدم کریستین"

توپید: دوباره  

 " من مال تو نیستم که بخوای از دستم بدی"

 " منظورم این نبود"

 کریستین عصبانی تشر زد:

 " پس منظورت چی بود؟"

کشم ولی نمیخوام که باهات بحث کنم. دوستی تو برای من خیلی مهمه. من از اناستازیا دست می" ببین من 

 من وقتی که بهم نیاز داری هستم. همیشه خواهم بود"
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نه. چرا " اناستازیا فک میکنه که من شنبه هفته پیش تو رو دیدم. تو فقط به من زنگ زدی ، همش همی

 بهش جور دیگه ای گفتی؟"

بدونه که وقتی ترکت کرده چقدر ناراحت بودی. نمیخوام اون به تو صدمه ای بزنه" " میخواستم  

" اون میدونه. من بهش گفتم. دخالت کردنت رو تمومش کن. جدا دست از این دخالت های مادرانه ات 

 بردار"

ت:کریستین بیشتر تسلیم شده شنیده میشد و النا خندید ولی غمی در صدای خنده اش وجود داش  

ق و یدونم ، متاسفم. میدونی که من به تو اهمیت میدم. هیچ وقت فک نمیکردم که تو کارت به عش" م

دمه ای بزنه"عاشقی برسه کریستین. دیدنش رضایت بخشه. ولی من نمیتونم تحمل کنم که اون به تو ص  

 خشک گفت:

کنه؟"" شانسم رو امتحان میکنم. حاال تو واقعا مطمئنی که نمیخوای ولچ برات تحقیق   

آه عمیقی کشید:النا   

 " فک نمیکنم که صدمه ای بخواد بزنه"

 " باشه. فردا صبح بهش زنگ میزنم"

بودن،  در تاریکی به صحبت هاشون گوش میدادم و سعی میکردم که بفهمم. اونا مثل دو تا دوست قدیمی

ب کی از حد. خ همون طوری که کریستین میگفت. فقط دوست. و اون زن بهش اهمیت میده....شاید بیش

 اهمیت نمیده وقتی که کریستین رو بشناسه؟؟ 

ممنونم کریستین و متاسفم. نمخواستم مزاحم بشم. من میرم . دفعه دیگه زنگ میزنم" "  

 " خوبه"

ین چند لحظه بعد داره میره! لعنتی! سریعا به سمت اتاق خواب کریستین رفتم و بروی تخت نشستم. کریست

بررسی چهره ام گفت:وارد شد . محتاطانه با   

 " رفتش"
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 بهش نگاه کردم و سعی کردم که سواالتم رو بیان کنم:

ه تو " همه چیز رو در موردش بهم میگی؟من دارم تالش میکنم که بفهمم که چرا تو فک میکنی که اون ب

 کمک کرده"

با دقت به جمله ی بعدیم فک کردم: مکث کردم و  

وستی که اون به تو صدمه ی ناگفته ای رو زده. تو هیچ د " من ازش بیزارم کریستین. من فک میکنم

داشته؟؟"مینداری. اون همه رو از تو دور نگه   

 آه کشید و دستشو داخل موهاش برد:

مشروع طوالنی با هم داشتیم .اون بارها و بارها منو ی در موردش بدونی؟ما یه رابطه نا" چرا میخوا

مینه"بکنی کردمش. همش ه هم اصال نمیتونی تصورش رو که تو یتنبیه کرده و منم با هر روش ممکن  

 رنگم پرید. لعنتی، اون عصبانیه... از دست من. بهش پلک زدم:

 " چرا اینقدر عصبای هستی؟"

 داد زد:

 " بخاطر اینکه تموم اون کثافت کاری ها تموم شده!"

. لعنتی... به سفید شده بود با خشم بهم نگاه میکرد. کالفه آه کشید و سرش رو تکون داد. صورتم مثل گچ

تاط دستام که در اغوشم در هم قفل شده بودن نگاه کردم. من فقط میخوام که بفهمم. کنارم نشست. مح

 پرسید:

 " چی میخوای بدونی؟"

 " الزم نیست که بهم بگی. من نمیخواستم چیزی رو بهت تحمیل کنم"

اب رف صحبت کنم. من سالها توی یه حب" اناستازیا، این نیست. نمیخوام در مورد این موضوع مزخ

یح زندگی کردم. بدون هیچ چیزی که روی من تاثیر بگذاره و هیچ وقت هم خودم رو برای کسی توج

میکردم النا همیشه مثل یه محرم راز پیشم بوده. و حاال گذشته و اینده ی من، به طریقی که فک ننکردم. 

ن"شه ، با هم متضاد شدن و تداخل دارکه ممکن با  
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 سرم رو بلند کردم و به چشمای گشاد شده اش نگاه کردم. 

مکان فک کردم که با هیچ کسی اینده ای داشته باشم اناستازیا. تو به من امید دادی و به من ا" من فک نمی

 کردن به هر گونه احتمالی رو دادی"

 ساکت شد. دوباره به دستام خیره شدم . زمزمه کردم:

 " من داشتم گوش میکردم"

 " چی؟ به صحبت ها؟"

 " اره"

 " خب؟"

 به نظر تسلیم شده بود:

 " اون به تو اهمیت میده"

، ی که به تو دارم نزدیک هم نیست" اره همینطوره. و منم به اون . به روش خودم. ولی اصال به احساس

ر این مشکلی هست که داری"اگ  

 " من حسود نیستم"

زمزمه  شدم . حسودی میکنم؟؟ لعنتی... شاید مشکل همینه!از اینکه این فکر رو در موردم کرده ناراحت 

 کردم:

 " تو عاشق اون نیستی"

 دوباره آه کشید . واقعا کالفه بود. از بین دندون های بهم قفل شده گفت:

 " خیلی وقت پیش فک میکردم که عاشقشم"

 اوه...

 " وقتی که ما جورجیا بودیم تو گفتی که عاشقش نبودی"
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 " همینطوره"

کردم. زمزمه کرد:اخم   

هزار مایل رو برای دیدنش پرواز  3اون موقع عاشق تو بودم. تو تنها کسی هستی که من حاضرم  ن" م

 کنم"

ای اوه خدای من.... نمیفهمم. پس اون منو هنوز به عنوان فرمان بردار میخواسته. اخمم عمیق تر شد. بر

 توضیح ادامه داد:

از هر حسی هست که قبال به النا داشتم " " احساسی که به تو دارم خیلی متفاوت  

ی متوجه شدی؟"" ک    

 شونه اش رو باال انداخت:

ام "" حقیقتش این النا بود که بهم این نکته رو نشون داد. اون منو تشویق کرد که به جورجیا بی  

 میدونستم!! تو سوانا اینو میدونستم! مات بهش خیره موندم. 

ش دردناکه. قط نگرانه که من به کریستین صدمه بزنم. فکرفرف منه و چطور اینو درک کنم؟ شاید النا ط

ورده. به اندازه کافی صدمه خ نمن هیچ وقت نمیخوام که بهش صدمه بزنم. اون درست میگه... کریستی  

بول کنم. ن با اون رو قمن نمیخوام که رابطه کریستیشاید اون زن خیلی هم بد نباشه. سرم رو تکون دادم. 

ه رو شکار م. اره، این دقیقا همینه. اون زن یه شخصیت زننده ست که یه نوجوون اسیب دیدمیکنتائیدش ن

یای نوجوونیش دزدیده ، فرقی نمیکنه که کریستین چی بگه.نکرده. اونو از د  

 " پس تو میخواستیش؟ وقتی که جوون تر بودی"

 " اره"

 اوه...

که کمی بیشتر خودم رو باور داشته باشم" ن اموزش داده. بهم یاد داده" اون خیلی چیزا به م  

 اوه...
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 " ولی با این حال تنبیهت هم میکرده"

 لبخند مهربانانه ای از خاطره اش زد :

کرده"می" اره   

 " و تو اون کار رو دوست داشتی؟"

 " در اون زمان اره"

ن کارو با بقیه بکنی؟"" همون قدر که االن دوست داری او  

 چشماش گشاد و جدی شدن:

اره" "  

 " اون به تو در این زمینه کمک کرده؟"

 " اره"

 " به عنوان فرمان بردار برات بوده؟"

 " اره"

 گندش بزنن...

 " تو انتظار داری که من ازش خوشم بیاد؟"

فت:ام تند تیز و تلخ بود. محتاطانه گصد  

" نه. با وجود اینکه اگر میشد، زندگی من رو از این جهنمی که هست راحتر میکرد. من کم حرفی تو رو 

 درک میکنم1"

 " کم حرفی! خدایا، کریستین.... اگر اون فرد، پسر تو میبود، چه احساسی میداشتی2؟؟"

 پلک زد انگار که متوجه حرفم نشده باشه. اخم کرد . زیر لب گفت:

                                                             
 منظورش صحبت نکردن انا با الناست 1
 منظورش اینه که اگر پسر خودش زیر سلطه زنی این چنینی میرفت چه حسی میداشت 2
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پیشش بمونم. اون انتخاب خودم بود اناستازیا" ه" من مجبور نبودم ک  

گفتم:یرسونه. این بحث منو به هیچ کجا نم  

 " لینک کیه؟"

 " شوهر سابقش"

 " لینکلن تیمبر؟"

 نیشخند زد:

 " همینطوره"

 " و اسحاق؟"

 " فرمان بردار االنش"

 اوه نه.... سریع گفت:

یه بزرگسال کامال راضی"سالگیش هست اناستازیا میدونی...  20" اون در اواسط   

. زمزمه کردم:کامال متوجه چهره منزجر شده ی من شده بود. قرمز شدم  

 " هم سن تو"

ا قرار بگیره " ببین اناستازیا، همون طور که به اون گفتم اون بخشی از گذشته ی منه.نگذار که اون بین م

و حقیقتا من دیگه از این موضوع حوصله ام سر رفته. میرم کمی کار کنم."خواهش میکنم.   

 ایستاد و بهم نگاه کرد:

 " ولش کن، خواهش میکنم"

ه بهش خیره شدم. ادامه داد:لجبازان  

و داره"" اوه تقریبا یادم رفته بود، ماشینت یه روز زودتر رسیده. تو پارکینگه. تیلور سوییچش ر  

 واو... ماشین سب؟ 
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 " میتونم فردا باهاش رانندگی کنم؟"

 " نه"

 " چرا نه؟"

لش به من قب ،ت رو ترک کنی" میدونی چرا نه. و این به من یاد اوری میکنه که اگر که تو الزمه که دفتر

ه مراقب خبر میدی. سوایر اونجا بوده و نگات میکرده. به نظر میرسه که من نمیتونم بهت اعتماد کنم ک

 خودت باشی"

کنم  و میخوام باهاش بحث. .دوباره..با سرزنش نگام میکرد و احساس اینو بهم داد که یه بچه خطا کارم..

لی رش در اومده و نمیخوام که بیشتر از این بهش فشار بیارم وولی اون کامال توسط موضوع النا پد

 نتونستم یک اظهار نظر رو نگم:

بگی که سوایر مراقب منه" م"به نظر میرسه که منم نمیتونم به تو اعتماد کنم. میتونستی به  

 توپید:

 " می خوای سر این موضوع هم با من بحث کنی؟"

 گستاخانه زمزمه کردم:

داریم با هم بحث میکنیم. فک میکردم که داریم حرف میزنیم"" فک نمیکردم که   

طرب و مض چشماش رو کمی بست ، انگار که بخواد عصبانیتش رو کنترل کنه. اب دهنم رو قورت دادم

 نگاش کردم. خدایا، این نمیتونه به هیچ جایی برسه. اروم گفت:

 " من باید برم کار کنم"

رده بودم. .  نفسم رو بیرون دادم و متوجه شدم که نفسم رو حبس کاتاق رو ترک کرد ،و بعد از گفتن این

 خودم رو به پشت روی تخت پرت کردم و به سقف خیره شدم. 

 ت. نمیدونم کهمیتونیم اصال یه صحبت معمولی بدون تبدیل شدن به بحث جدل داشته باشیم؟ خسته کننده س

ول کارش میدونم که وقتی که مشغکنم؟ من حتی ن به خونه ی اون نقل مکان کدوم کار بهتره. واقعا میخوام
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رد براش یه فنجون قهوه یا چایی ببرم یا نه... اصال باید مزاحمش بشم؟؟ من هیچ ایده ای در مو هست

 عالیق و موارد دوست نداشتنی اون نمیدونم. 

 ب، حداقلبگذرم. رهاش کن. خ ازش ظاهرا از جریانات النا دیگه خسته شده... درسته. من احتیاجه که

باط دست از تالش برای برقراری ارت و امیدوارم که اون زنمانتظار نداره که من با اون زن دوست باشم 

 برداره.

شه ای به کنار محافظ شیاز تخت بلند شدم و قدم زنان به سمت پنجره رفتم. در تراس رو باز کردم و 

یم. چون که ما در ارتفاع بود . شفافیتش مضطرب کننده ست. هوا سرد و خنک بودبالکن ایستادم  

ه نظامی علی چیزهایی که هست در ق به چراغ های چشمک زن سیاتل خیره شدم. اون خیلی از همه

م این بحث تمو ،فاصله گرفته. به هیچ کسی پاسخگو نباشه. اون به من گفت که عاشق منه و بعد ،خودش

ست. اوه  ه رفتم. زندگی اون خیلی پیچیدهبوجود بیاد . چشم غر ه،چرند که بخاطر اون زن وحشتناکهای 

 خیلی پیچیده ست. 

ترده شده در زیر پاهای من مثل یه لباس طالیی گس هاخرین نگاه رو به سیاتل ک .با آه عمیقی که کشیدم

ثل همیشه . مچند وقتی هست که باهاش صحبت نکردم.بود انداختم. تصمیم گرفتم که به ری زنگ بزنم. 

مهم  بال  فوت ولی مشخص کرد که حالش خوبه و منم با زنگ زدنم یه مسابقه ی هستمکالمه ی کوتاهی 

 رو مختل کردم.  همینطوری تصادفا گفت:

 " امیدوارم که همه چی با کریستین خوب پیش بره"

 و میدونستم که به دنبال اطالعاته ولی واقعا دوست نداره که بدونه. 

 " اره ما خوبیم"

خونه ی اون نقل مکان میکنم. البته هنوز زمانش رو مشخص نکردیم.  یه جورایی... و منم دارم به  

 " دوست دارم بابا"

نی"" منم دوست دارم آ  
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هست. به خاطر بحثی که داشتیم به طرز  10گوشی رو قطع کردم و به ساعتم نگاه کردم. هنوز ساعت 

ی از لباس رفتم یکعجیبی خسته و عصبی ام. سریع دوش گرفتم و به اتاق خواب برگشتم و تصمیم گ

تی شرت  خواب هایی رو که کرولین اکتون از نیمن مارکوس تهیه دیده بپوشم. کریستین همیشه در مورد

تن زدم.  هایی که میپوشیدم ناله میکرد. سه تا لباس خواب بود.  صورتی کمرنگ رو انتخاب کردم و به

اس تجملی رو در بر گرفته بود. احس جنس لطیف پارچه اش به بدنم کشیده میشد و نوازشم میکرد و بدنم

 داشت.... اطلس مرغوب و نازکش....

ند و کشیده و فوق العاده بود و شدم. لباس خواب بل 1930گندش بزنن... در اینه شبیه ستارگان سینمایی 

مال منو از خود واقعیم دور کرده بود. کا  

روی آی پدم  شتن کتاب رفتم. میتونمروبدوشامبر ست شده باهاش رو برداشتم و به کتابخونه برای بردا

ه حال خودش رو میخوام. کریستین رو ب و قابل لمس کتاب بخونم ولی راحتی و اطمینان یه کتاب فیزیکی

 رها کردم. شاید وقتی که به کاراش میرسه خلق و خوی خوبش رو دوباره پیدا کنه . 

. مانگیرهوضوع های کتاب ها کلی زکتاب های زیادی در کتابخونه کریستین بودن. اسکن کردن تموم م

افتاده  قرمز شدم. وقتی که خط کش رو ختم و از یاد اوری اوایل شبتصادفا به میز بیلیارد نگاهی اندا

 روی زمین دیدم لبخند زدم. برش داشتم و کف دستم باهاش ضربه زدم. آی!! سوخت. 

به  ط کش رو روی میز گذاشتم وچرا من نمیتونم کمی درد رو برای این مرد قبول کنم؟؟ دلشکسته خ

خوندن یه کتاب خوب رفتم.دنبال   

رای ویرایش های اول بودن. چطور اون تونسته تو چنین زمان کمی این مجموعه رو ب کتاب ها، بیشتر

وریه ه دومخریدن هم باشه. کتاب ربکا از دافنکتاب  ،شرح وظایف تیلور در خودش درست کنه؟ شاید

یادیه لی های زدندم. لبخند زدم و به روی یکی از صکه این کتاب رو نخون انتخاب کردم . خیلی وقته

خونه گوله شدم و اولین خط رو خوندم:داخل کتاب  

 دیشب خواب دیدم که دوباره به ماندرلی برگشتم....
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 وقتی که کریستین منو روی دستاش بلند کرد از خواب پریدم. زمزمه کرد:

پیدات کنم" " هی، خوابت برده بود. نمیتونستم  

م رایحه اش رو به مشام لود دستام رو به دور گردنش حلقه کردم وآ بینیش رو به موهام مالید . خواب

تو رو ت درازم کرد و بروم پردوند. بروی تخخوبی میده. منو به اتاق خواب برگ وه اون بویکشیدم... ا

. زمزمه کرد:کشید  

 " بخواب عزیزم"

 لباش رو به پیشونیم فشرد. 

 

 

تخت رو  کدفعه از خواب به خاطر رویای ناخوشایندی پریدم و لحظاتی کامال گیج بودم. اشفته انتهایی

نیدم. چک کردم ولی کسی اونجا نبود. از سمت نشیمن بزرگ صدای ملودی بغرنجی توسط پیانو رو ش  

و از ر مصبحه. کریستین اصال اومده که بخوابه؟؟ پاها 2ساعت چنده؟؟؟ ساعت رو نگاه کردم ...

 ربدوشامبرم که هنوز تنم بود ازاد کردم و از تخت خارج شدم. 

ن در ون تو حباب روشکریستین در موزیک غرق شده بود. ا در نشیمن ، در سایه ایستادم و گوش دادم.

ی م اشنا بود ولامت دیده میشد. و اهنگی که میزد ملودی موزونی داشت. بخشی از اون برالامنیت و س

؟؟سوپرایز میکنه هشیده میشد. خدایا اون واقعا خوب میزنه. چرا این قضیه منو همخیلی استادانه ز  

احتی رو کمی این منظره یکجورایی متفاوت بود و متوجه شدم که در پوش پیانو بسته شده و بهم امکان ر

. چشماش دکریستین سرش رو بلند کرد و چشمامون بهم گره خورداده.  ،برای دیدن کریستین بدون مانع

 دم برداشتموقتی که به سمتش ق.ندیده میشد که منعکس کننده نور المپ بودن نرم ، خاکستری و درخشان،

ن و . چشماش منو دنبال میکردن و منو میبلعیداهنگ زدنش رو ادامه داد و اصال لغزشی درش ایجاد نشد

رو متوقف کرد: شان تر میسوختن. تا بهش رسیدم نواختنشدرخ  

قشنگ بود" " چرا متوقفش کردی؟؟  
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 گفت:

 " هیچ ایده ای داری که در این لحظه چقدر خواستنی شدی؟؟"

 صداش نرم بود. اوه.... زمزمه کردم:

 " بیا تو تخت"

ظره منو به وقتی که دستش رو به سمتم دراز کرد چشماش داغ شده بودن. وقتی دستش رو گرفتم غیر منت

روی گردنم ،قه کرد و با بینیش پشت گوشمم حلسمت خودش کشید و تو اغوشش افتادم. دستاش رو به دور

فرستاد. تم رو نوازش کرد و ارتعاشاتی رو به پایین ستون فقرا  

 وقتی که دندوناش رو به الله ی گوشم کشید زمزمه کرد:

 " چرا ما دعوا میکنیم؟"

بی نفس رد. گندش بزنن.... ضربان قلبم باال رفت و محکم نبض میزد و گرمایی رو در کل بدنم پخش میک

 زیر لب گفتم:

 " بخاطر اینکه داریم همو میشناسیم و تو لحباز ، چموش ، دمدمی مزاج و پیچیده ای"

نم کشید سرم رو جابجا کردم تا بهش دسترسی راحت تری رو به گلوم داده باشم. بینیش رو در طول گرد

خندش رو احساس کردم. بو ل  

به که تو داری تحملم میکنی"" من همه اونایی که گفتی هستم خانم استیل. تعج  

 الله گوشم رو گاز گرفت و ناله ام بلند شد . آه کشید:

 " همیشه همینطوره؟؟"

 " هیچ ایده ای ندارم"

 " منم همینطور"
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ام کشیده باز شد و دستاش بروی بدنم به سمت پایین و سینه ه ربدوشامبرم رو کشید و ازادش کرد.بند 

 ن. دستاشرمش و در مقابل پارچه اطلسی لباس خواب سفت شدنشدن. نوک سینه هام در زیر تماس 

 راهشون رو ادامه دادن و به سمت کمرم و بعد لگنم رفتن. 

 " خیلی در زیر این لباس خوب هستی و میتونم همه چی رو ببینم....حتی این"

اش در  گهم رو نرم کشید و باعث شد به نفس نفس بیوفتم. دست دیاز روی پارچه قسمت موهای شرمگاهی

د بود. در محتاج ، بیرحم و نیازمن ،موهام قفل شده بود و سرم رو به عقب میکشید و میبوسیدم و زبونش

که به پاسخش ناله کردم و صورت عزیزش رو نوازش کردم. دستاش اروم لباس خوابم رو باال داد تا این

ونم کشید.پشت برهنه ام رسید. نوازشش کرد و بعد ناخونش رو پایین به سمت کشاله ر  

ای پیانو یکدفعه بلند شد ، سورپرایزم کرد، و بلندم کرد و روی پیانو قرارم داد. پاهام رو بروی دکمه ه

نو هام ده شدن و زایگذاشته شد و صداهای ناهنجاری رو ایجاد کرد . دستاش بروی پاهام به سمت باال کش

 رو فاصله داد و دستام رو گرفت . دستور داد:

 " به پشت بخواب"

و رها کرد دستام رو وقتی به عقب دراز میکشیدم گرفته بود. سطح زیرنیم خشک و سخت بود . دستام ر

 اریخوردن و نت های زیر وبم ناهنجیانو تکون فاصله داد و بازم روی کلید های پ و پاهام رو بیشتر

 نواخته شدن.

د و به اخل زانوم رو بوسید ، مکیوقتی که که دیخواد چی کار کنه و انتظارش... . اوه پسر، میدونم که م

قتی که ناله بلندی کردم. پارچه نرم لباس خوابم باالتر رفت و و ،سمت باال و کشاله رونم حرکت کرد

ده کنارش زد بروی پوست حساس شده ام کشیده شد. پاهام رو جابجا کردم و دوباره نت های ناهنجار ز

خودم رو رها کردم . مام رو بستم وهنگامی که دهنش به باالی رون پام رسید، چششدن.   

یده بشه بوسیدم....اونجارو.... اوه پسر..... و قبل از اینکه زبونش رو دایره وار بروی کلیتوریسم کش

ترس قرار نفسش رو گرم بیرون داد. پاهام رو بیشتر باز کرد و احساس اینو داشتم که خیلی باز و در دس

اه و الی زانو هام بودن و زبونش شکنجه ام میداد و هیچ پندستاش با ،گرفتم. منو سر جام نگه داشت

رفته ام.  تحلیل... و مهلتی بهم نمیداد. لگنم رو به باال کشیدم و با ریتم حرکتش هماهنگ شدم. رخصت

 ناله کردم:
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 " اوه کریستین، خواهش میکنم"

 اذیتم کرد:

 " نه عزیزم، هنوز نه"

در درونم احساس کردم و اون هم کارش رو متوقف کرد.   ولی وقتی که به کارش ادامه داد لرزشم رو

 زاری کردم:

 " نه"

 نرم غرید:

 " این انتقام منه انا. با من بحث میکنی و منم اینجوری روی بدنت تالفی میکنم"

رکت کردن . نوازشم میکردن ، بوسه هایی رو در طول شکمم زد و دستاش به سمت باالی رونم ح

سیدن . وقتی که دستاش ... و شصتاش... اوه شصتاش، به باالی رون پاهام رلیدن و اذیتم میکردنمیما

دم :زبونش دایره وار به دور نافم میچرخید . یکی از شصتاش رو به داخلم فرستاد و بلند ناله کر  

 " آی"

ش به دست ایره وار میچرخید.وقتی که زیر لمسشصت دیگه اش به ارومی و شکنجه وار ازارم میداد  و د

بلند ناله کردم: میپیچیدم پشتم قوس برداشت. کامال غیر قابل تحمل بود. خودم  

 " کریستین"

 با حس شدید نیاز به طور کل کنترلم رو از دست داده بودم و به خودم میلولیدم. 

وی دلش برام سوخت و کارش رو متوقف کرد . پاهام رو از روی کلید های پیانو بر داشت ، یکدفعه ر

م باال اومد ، بر روی صفحه پیانو سر خوردم. اونم به دنبال ،داد و با لباس اطلس و نرم تنم میز پیانو هولم 

غیان طزد و منم نفس زنون با حس نیاز و  بین پاهم زانو زد و کاندوم رو روی التش کشید. بروم خیمه

 کرده بهش نگاه میکردم و متوجه شدم که اون لخته. کی تونسته لباساش رو در بیاره؟؟؟

فت:و این نفس گیر بود. گ ...بهم خیره شده بود و تعجبی در نگاهش بود... تعجب، عشق و اشتیاق   
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 " من تو رو خیلی میخوام"

 " و خیلی اروم و دلچسب به درونم نفوذ کرد.

 

 

مجلل  و روی پیانوی عظیم و هبرهنه بروی بدن کریستین خوابیدم و پایین تنه ام سنگین و بی حال

 و نرم تره... ز پیانو راحت ترکریستین ا چقدر خوابیدن روی بدنیدیم. اوه خدای من... ز کشاردکریستین 

ته ذاشگونه ام رو روی سینه اش گ، ب بودم که سینه اش رو لمس نکنم و فقط کامال بی حرکت مواظ

 رمیگوش میدادم. به ن ن،که مثل من در حال اروم شدن بود ،به نفساشمنم اونم چیزی نمیگفت و  بودم.

 موهام رو نوازش میکرد. خواب الود پرسیدم:

یا قهوه؟" چایی دوست داری " تو شبا  

 متفکرانه گفت:

 " چه سوال عجیبی"

ت داری یا " با خودم فک میکردم که برات به دفتر کارت چایی بیارم ولی بعد فهمیدم که نمیدونم که دوس

 نه"

رو هم امتحان کنم" " اوه متوجه شدم. اب یا شراب شب خوبه. البته شاید چایی  

 دستش ریتم وار به پشتم کشیده میشد و نوازشم میکرد. زمزمه کردم:

لی کم همو میشناسیم"ی" ما واقعا خ  

 گفت:

 " میدونم"

 صداش غمگین بود. نشستم و نگاش کردم. پرسیدم:

 " چی شده؟"
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ه ام رو نکرد و گوار که بخواد از افکار ناخوشایندی رها بشه و دستش رو بلند رو تکون داد انگسرش 

:. گفتنوازش کرد. چشماش براق و صادق بودن  

استیل" " من عاشقتم انا  

 

 

مو بلوند و  بیرحمانه از رویای مزخرفم در مورد زن فوق  رو صبح زنگ زد و من  6ساعت سر ساعت 

ون بیدار کرد. نمیتونم متوجه بشم که خوابم در چه موردی بود و سریعا حواسم پرت شد چ ،موتیره

قفسه سینه ام  بود و موهای اشفته و بهم ریخته ی سرش رویشده ریستین مثل ابریشم به دور بدنم پیچیده ک

ود. هنوز و سرجام محکم نگه داشته بو من ای بلندش کامال بروی بدنمبود و یک دستش روی سینه ام و پ

ام رو داخل کردم و انگشت خواب بود و منم خیلی گرمم بود. ولی ناراحتیمو نادیده گرفتم ، دستم رو بلند

نا گوش یشش تا بو خوابالود ندم. لرزید و بیدار شد . چشمای درخشان و خاکستریش باز موهاش فرستا

گفت: شد. گندش بزنن... اون قابل پرستشه... کشیده  

 " صبح بخیر زیبا"

 بهش لبخند زدم:

ح تو هم بخیر زیبا"" صب  

ش انداخت و بلند شد و خیره نگام کرد. پرسید:روی ارنج بوسیدم و خودشو جمع کرد و وزنش رو  

 " خوب خوابیدی؟"

دیشب" " اره، با وجود قطع شدن خوابم در  

 نیشش بیشتر باز شد :

ونطوری مزاحم خواب من بشی"م، تو میتونی هر وقت که دوست داشتی ا" هوو  

 دوباره بوسیدم.
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 " تو چطور؟خوب خوابیدی؟"

ازیا"" من همیشه با تو خوب میخوابم اناست  

 " دیگه کابوس نمیبینی؟"

 " نه"

 اخم کردم و سوالی رو امتحان کردم:

؟"نهست ی" کابوس هات در چه مورد  

 پیشونیش چین خورد و نیشش بسته شد. لعنتی... کنجکاوی احمقانه ای کردم. 

ح میگه. بعضی هاش واضح و بعضی هاش واضاینو " یه فلش بک از دوران طفولیتم. ، دکتر فلن 

 نیستن"

 حس وحشت از صورتش گذشت. حواس پرت شروع به نوازش کت شد .ولوم صداش پایین اومد و سا

 استخون ترقوه ام با انگشتش کرد و حواسم رو پرت کرد. بیهوده سعی کردم شوخی کنم:

 " تو با داد و گریه از خواب بیدار میشی؟"

 گیج شده نگام کرد:

ایی که یادمه"زیا. من هیچ وقت گریه نکردم. تا جا" نه اناست  

که  اخم کرد، انگار که به دنبال خاطره ای در ذهنش باشه. اوه نه.... این خیلی مکان تیره و تاری هست

 بخوایم اول صبح واردش بشیم. سریع پرسیدم:

 " تو خاطرات خوشی هم در دوران طفولیتت داری؟"

میکشید.  تش رو روی پوستمهدفم پرت کردن حواسش بود. لحظاتی پکر و افسرده دیده شد و هنوز انگش  

و بعد  " کیک پختن اون فاحشه هروئینی رو یادمه. بوش رو یادمه. کیک تولد بود فک کنم. برای من.

ن نگران واکنش من بود ولی من سریعا عاشق میای ایادمه. مامرو ش با مامان بابا مدنخاطره میا و او
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یم، فوق اموزش پیانوم رو یادمه . خانم کتی ، مرب ولین روزاولین کلمه ای که گفتم میا بود. انوزاد شدم. 

گهداری میکرد"نالعاده بود. اون اسب هم   

 حسرت بار لبخند زد.

 " تو گفتی مامانت تو رو نجات داده؟ چطوری؟"

نمیشم.  2بعالوه  2خیاالتش در هم ریخت و جوری نگام کرد که انگار من متوجه محاسبه ی ابتدایی 

 گفت:

ید پوشیده بود ستی گرفت. اولین باری که دیدیمش فک کردم که فرشته است. لباس سف" اون منو به سرپر

نکه ای و خیلی مهربون و اروم منو معاینه کرد. هیچ وقت فراموشش نمیکنم. اگر اون نه میگفت و یا 

 کریک نه میگفت..."

 شونه اش رو باال انداخت و از روی شونه اش به ساعت نگاه کرد . زمزمه کرد:

ن صحبت برای اول صبح خیلی جدی و عمیقه"" ای  

 " من با خودم عهد بستم که تو رو بهتر بشناسم"

 " واقعا خانم استیل؟ من فک میکردم که بخوای بدونی که من قهوه دوست دارم یا چایی"

 ریشخند زد :

 " در هر صورت فک کنم که یک راه هست که تو میتونی از طریقش منو بشناسی"

دهنده به من فشار داد. با نخوت و سرزنش گفتم:نهاد شلگنش رو پی  

 " من فک میکنم که تو رو به اون روش به اندازه کافی میشناسم"

 نیشش بیشتر باز شد . زیر لب گفت:

 در بشناسم. مزیت های مشخص شده ی واضحیبه اون روش هیچ وقت تو رو کامل  من فک نمیکنم که" 

وجود داره" ،کنار تو بیدار شدن  

ش نرم و فریبنده و استخون اب کن بود. لحن صدا  
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 " نباید بلند بشی؟"

 صدام اروم و خش دار شده بود. خدایا، کاری که اون با من میکنه...

 " امروز صبح نه. فقط یک جاست که االن من میخوام براش بلند بشم خانم استیل"

شوکه و نفس بریده گفتم: چشماش هرزه وار جرقه زدن.  

 " کریستین!!"

و باال  گرفتو به تخت میخکوبم کرد. دستام رو ه جابجا شد و برای همین روی من قرار گرفت یکدفع

 سرم برد و شروع به بوسیدن گلوم کرد. 

 "اوه خانم استیل"

و شروع  ن رفتنفرستاد و دستاش به سمت پاییدر برابر پوستم لبخند زد و تحریکات شیرینی رو در بدنم 

.زمزمه کرد:به باال کشیدن لباس خوابم کرد  

 " اوه، چی کار دوست دارم با تو بکنم"

 و من غرق شدم و پرسش و پاسخ تموم شد.

 

 

و  برای کریستین املت من رو که شامل پنکک و گوشت خوک بود و خانم جونز بشقاب صبحانه ی

یم . خونه نشستیگه روبروی کانتر اشپزار همدنجلومون قرار داد. در سکوتی لذت بخش کگوشت، 

:پرسیدم  

 " کی قراره مربیه شخصیه تو ، کالد ، رو مالقات کنم و مهارت هاشو ببینم؟"

ه کرد:کریستین با نیش باز بهم نگا  

ود در این و صبح زاینکه بخوای اون ر" بستگی داره که تعطیالت رو بخوای به نیویورک بری یا نه... 

ه"هفته ببینی. از اندریا میپرسم تا برنامه اش رو چک کنه و خبر بد  
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 " اندریا؟"

 " منشیم"

 اوه اره. اذیتش کردم:

 " یکی از بلوندهات"

 " اون مال من نیست . اون برای من کار میکنه. تو مال منی"

 زخم خورده زمزمه کردم:

 " منم برات کار میکنم"

.لبخند دندون نمایی زد مثل اینکه این موضوع رو فراموش کرده باشه  

 " همین طوره"

فتم:م سرایت کرد. بهش اخطار گونه گبهلبخند ذوق زده اش   

 " شاید کالد بتونه بهم کیک باکس اموزش بده"

 کریستین سرگرم شده ابروش رو باال انداخت:

 " اوه اره؟؟ خیال میکنی که شانسی در مقابل من داری؟؟ یاال خانم استیل"

اید همه زه... شانگیمهر رفتن النا، خوشحاله . کامال اون به طرز لعنتی در مقایسه با خلق گندش بعد از

شاید سکس چیزی هست که اونو اینقدر سر حال میکنه.اینا سکس باشه...   

 به پشت سرم به پیانو نگاه کردم و یاد خاطره دیشب افتادم. 

 " در پوش پیانو و رو دوباره باال فرستادی"

ه نبوده"خوشحالم ک ولی ،" دیشب بسته بودمش که صداش مزاحم تو نشه. به نظر میاد خیلی موثر نبوده  

ویی شدم و از املتش خورد به لبخند شهوت انگیزی مچاله شدن .البالای لبای کریستین وقتی که ی لقمه 

ه.... لحظات خوش روی پیانو...بهش نیشخند زدم. اوه ار  
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شم. خانم جونز پاکتی رو که شامل نهار امروزم بود روبروم قرار داد و باعث شد از احساس گناه قرمز ب  

 " برای بعد انا. گوشت ماهی تونا خوبه ؟"

 " اوه اره. ممنونم خانم جونز"

م که برای بهش لبخند خجالت زده ای زدم که اونم قبل از ترک کردن نشیمن متقابال بهم پاسخ داد. فک کن

 اینکه بهمون یه فضای خصوصی بده این کار رو کرد. به سمت کریستین چرخیدم:

م؟"" میتونم یه چیزی ازت بپرس  

 چهره سرگرم شده و سرخوشش از بین رفت:

 " البته"

 " و عصبانی نمیشی؟"

 " در مورد الناست؟"

 " نه"

 " پس عصبانی نمیشم"

 " ولی من یه سوالی دارم که شامل اونم میشه"

 " اوه؟"

 " که در مورد اون هست"

 چشم غره رفت. گفت:

 " چیه؟"

 حاال کالفه شده بود.

رد اون سوال میپرسم عصبانی میشی؟"" چرا اینقدر وقتی که در مو  

 " راستشو بگم؟"
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 بهش اخم کردم:

 " فک میکردم که همیشه با من صادق بودی"

 " تالش میکنم که باشم"

 چشمام رو براش باریک کردم :

 " این یه جواب حیله گرانه ست"

ا"خب ، نه اون مدل بازی ه باهات بازی کنم،ام وانا . من نمیخ " من همیشه باهات صادقم  

 همون طور که چشماش داغ شدن ، سر زنده شد. 

 " چه جور بازی هایی تو دوست داری با من انجام بدی؟"

 سرش رو به یه طرف متمایل کرد و نیشخند زد :

، تو خیلی راحت حواست پرت میشه"" خانم استیل  

 ریز خندیدم. راست میگه . 

ن رو پرت میکنی"روش های مختلف حواس مبا مقیاس ها و  تو در" اقای گری،   

نگاه کردم.  شبه چشمای رقصان و روشن شده از حس شوخ طبعی  

یت چی " مورد عالقه ترین صدا تو کل زندگیم صدای ریز خندیدنه تو هست اناستازیا. حاال، سوال اصل

 بود؟؟"

ام ضایتی نرم و روون پرسید و فک میکنم که داشت به من میخندید. سعی کردم که دهنم رو کج کنم و نار

پنجاه سر خوش رو دوست دارم...اون بامزه ست. من شوخی ها و دست انداختن من رو نشون بدم ولی 

 های سر صبح رو دوست دارم. اخم کردم و سعی کردم دوباره سوالم رو بگم:

هات رو اخر هفته ها میدیدی؟"" اوه اره. تو فقط فرمان بردار  

 " اره درسته"
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مایی بهش زدم:مضطرب نگام میکرد. لبخند دندون ن  

 " پس، در طول هفته سکس نداشتی؟"

 خندید:

 " اوه، این جایی هست که ما داریم میریم"

الش راحت شده بود. به طرز مبهمی خی  

 " چرا فک کردی که من هر روز هفته این کار رو میکردم؟"

ه های ...خب تجربحاال واقعا داره بهم میخنده. ولی برام مهم نیست. میخواستم از ذوق خودم رو بغل کنم.

داشتیم! یاولیه مختلف  

دیده میشی خانم استیل"و خوشحال " خیلی از خود راضی   

 " هستم اقای گری"

 نیشش باز شد:

 " بایدم باشی. حاال صبحانه ات رو بخور"

ارباب منش....هیچ وقت خیلی ازمون دور نیست! اوه... پنجاه    

 

 

رسونه ل رانندگیه و قصد داره اول منو به محل کارم بدر صندلی عقب ماشین آاودی هستیم. تیلور در حا

کنارش نشسته. کریستین پرسید: و ببره. سوایر هم مسلح و امادهو بعد کریستین ر  

هم خونه ات میرسه؟" " گفتی امروز برادر    

 سوالس کامال تصادفی بود و چهره اش هیچی بروز نمیداد. هول شدم:

ان برگردم"کریستین ممنونم که بهم یاد اوری کردی. باید به اپارتم " اوه ایتان! فراموشش کرده بودم. اوه  
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 صورت کریستین وا رفت:

 " چه ساعتی؟"

ی میرسه"د" نمی ونم که ک   

 تیز گفت:

 " من نمیخوام که تو هیچ جایی بری"

 زمزمه کردم:

 " میدونم"

چشم غره نرم.  ،تالش کردم که به اقای واکنش افراطی  

؟"پاسبانی میکنه  اممم... .جاسوسی..امروز " سوایر   

ده توپید:خجالت زده به سوایر نگاه کردم و دیدم که پشت گوشاش قرمز شدن. کریستین با چشمای یخ ز  

 " اره"

 با لبای اویزون و اخمای در هم گفتم:

دگی میکردم راحت تر بود"نبم ران" اگه با ماشین سَ   

"نت برسونه . بستگی داره چه زمانی باشه" سوایر ماشین خواهد داشت. میتونه تو رو به اپارتما  

ان امروز باهام تماس بگیره. بهت خبر میدم برنامه چیه"ت" باشه، فک میکنم که ای  

 بهم خیره نگاه کرد و هیچی نگفت. اوه، به چی فک میکنه؟ موافقت کرد:

فهمیدی؟" ،" باشه. هیچ جایی تنهایی نمیری  

من کردم : انگشت اشاره اش رو به سمتم تکون داد و من  

 " باشه عزیزم"

 ردی از لبخند بروی صورتش اومد. طعنه امیز گفت:
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ن میتونه جلوی اون برات ایمیل میفرستم. ای " و شاید بهتر باشه که فقط از بلک بریت استفاده کنی . به

 لذت تمام کمال مهندس ای تی من رو در صبح بگیره1 ، باشه؟"

 " باشه کریستین"

و گرفتم و اونم بهم نیشخند زد:جلوی چشم غره رفتنم ر  

 " ای بابا خانم استیل، فک میکنم که کف دست منو منقبض کردی"

ما با اون چی کار میتونیم بکنیم؟"" آه اقای گری، تو همیشه کف دستت منقبضه.   

نکه صدای خندید و بعد توسط بلک بریش حواسش پرت شد. احتماال باید در حالت ویبره باشه بخاطر ای

ومد. وقتی شماره ی روی گوشی رو دید اخم کرد. جواب داد و غرید:زنگی نی  

 " چی شده؟"

شیده، بعد دقیق گوش داد. از فرصت استفاده کردم و صورت زیباش رو نگاه کردم... بینی صاف و ک

ود. موهای پریشون شده روی پیشونش، حواسم کامال توسط چشم چرونی دزدانه ی چهره اش پرت شده ب

ندید:ناخواسته تو گلو خ .توجه کردم ،اش از حالت شک و تردید به تفریح تبدیل شدوقتی که چهره   

ی اینو بهت گفته؟ ... نه نگران نباش الزم نیست عذر  " شوخی میکنی........ برای یه صحنه2..... ک 

 د....مسخره دیده میش ،خواهی کنی . خوشحالم که توضیح منطقی وجود داره. کامال با درخواست کم پول

 شک ندارم که تو یه برنامه شیطانی و خالقانه به عنوان انتقام در نظر داری. بیچاره اسحاق"

لبخند زد:   

 " خوبه..... خداحافظ"

راحت  گوشی رو قطع کرد و به من نگاه کرد. چشماش یکدفعه محتاط شدن ولی به طرز عجیبی خیالش

 شده بود. پرسیدم:

 " کی بود؟"

                                                             
 منظورش به ایمیل های اشتباه و بد اناست که کریستین مهدنسشو میفرستاد تا از سرور پاکشون کنه 1
یادتون باشه در بی دی اس ام هر روش خاصی که رابطه ایجاد میکنن بهش ایجاد و یا خلق صحنه میگن. اینجا هم فرمان بردار النا)اسحاق( با  2

جاد یه صحنه جدید بوده.این تهدید الکی که کرده بوده قصدش ای  
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 اروم گفت:

بدونی؟"" واقعا میخوای   

کسی  و فهمیدم... سرم رو منفی تکون دادم و از پنجره به سیاتل غبار گرفته خیره شدم و احساس بی

 میکردم. چرا اون زن دست از سرش بر نمیداره؟؟

 " هی"

یکم رو محکم دستشو به سمتم دراز کرد و دستم رو گرفت و هر انگشتم رو بوسید و یکدفعه انگشت کوچ

فت.مکید و بعد نرم گاز گر  

وایر و واو! اون ارتباط مستقیم با کشاله ی رون های من داره. نفسم بریده شد و مضطرب به تیلور و س

نی زد . بعد به کریستین نگاه کردم. نگاهش گرم و چشماش تیره شده بودن. بهم یه لبخند اروم و شهوا

 زمزمه کرد:

اون مال گذشته است" و تو این قضیه غرق نکن اناستازیا." خودت  

گذرا  بوسه ای در وسط کف دستم زد و تحریکات شیرینی رو به همه نقاط بدنم فرستاد و به صورت

 ناراحتی و دلخوریم رو فراموش کردم. 

 

 

 

 در حالی که به سمت میزم میرفتم جک زیر لب گفت:

 " صبح بخیر انا. لباس قشنگیه"

مندم. ثروت هپسر باورنکردنیلباس جدیدمه، تعارفی از طرف دوست  . لباس بخشی از کمدقرمز شدم

ش پوشیده د هم باهانل های کرمی پاشنه بلدنتین حلقه ای ابی کمرنگ و کامال اندازه و صپیراهن کوتاه اس

ریعا لبخند مالیم پاشنه بلند دوست داره. مخفیانه از فکرش لبخند زدم ولی سکفش بودم. کریستین فک کنم 

م. و حرفه ای خودم رو برای رئیسم بازیابی کرد  
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 " صبح بخیر جک"

دفترش  ادن پیام برای پرینت کردن بروشور جک کردم. جک سرش رو ازتفرسو شروع به ترتیب دادن 

 بیرون اورد و گفت:

 " میشه برام قهوه بیاری انا، لطفا؟"

 " حتما"

ا به اشپزخونه رفتم و با کلر ، دختر تو پذیرش برخورد کردم . اونم داشت قهوه درست میکرد. ب

یی گفت:شرووخ  

 " هی انا"

 " سالم کلر"

ود و ت برده باخر هفته صحبت کردیم که بسیار لذ کمی در مورد جمع شدن خانواده ی پر جمعیتش در

 منم در مورد قایق سواری با کریستین براش گفتم. گفت:

 " دوست پسر تو رویاییه انا"

زدم:چشماش مات و بی اشتیاق شدن. وسوسه شدم که بهش چشم غره برم لبخند   

 " بدک نیست"

 و هر دومون زدیم زیر خنده. 

 

 

 

 وقتی قهوه جک رو براش بردم، توپید:

 " خیلی طول کشید!"
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 اوه...!

 " متاسفم"

له ای قرمز شدم و بعد اخم کردم. من مثل زمان همیشگی وقت گذاشتم . مشکلش چیه؟؟ شاید در مورد مسئ

 نگرانه. سرش رو تکون داد:

بهت بتوپم عزیزم" " ببخشید انا. نمیخواستم  

 عزیرم!؟

" اتفاقاتی در مدیریت مافوق در حال انجامه و نمیدونم که چی هست. حواست رو حسابی جمع کن ، 

.... میدونم که شما دخترا چه صحبت هایی میکنین"باشه؟ اگر هر چیزی شنیدی   

نیم. کرا چه صحبتایی میبهم لبخند دندون نمایی زد و کمی حالم بد شد. اون هیچ ایده ای نداره که ما دخت

فاقی داره میافته. در ضمن ، من میدونم که چه ات  

 " بهم خبر میدی مگه نه؟"

 زیر لب گفتم:

بر میگرده و اماده ست" 2" حتما. بروشور رو به پرینتر فرستادم و ساعت   

 " خوبه ، بیا"

 چندین دست نوشته بهم داد:

شن"بعدم بایگانی بل اول خالصه و " تمامی اینا احتیاجه که برای فص  

رسیدگی میکنم" ون" بهش  

تو از همه  ، احساس راحتی کردم. اوه خیلی سخته کهشت میزم نشستموقتی که از اتاقش بیرون اومدم و پ

میگفت که  ی بهم؟؟ خون در بدنم یخ زد. یه چیزی خبر داشته باشی. چی کار میکنه وقتی که متوجه بشهچ

اه کردم و لبخند زدم. یه ایمیل از کریستین داشتم:جک عصبانی میشه... به بلک بریم نگ  

______________________ 
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: طلوع خورشید

9:23   2011،ژوئن،14تاریخ:   

زیا استیلابه: اناست  

 

 دوست دارم که صبح کنار تو بیدار میشم.

 

 کریستین گری

 تمام و کمال تباه شده

______________________ 

 

ی دلنشکافته شد و ضمیر درونم از روی صکنم که صورتم از لبخند دندون نمام به دو قسمت  فک

ش پشتک بارو زد.مخصوص  

______________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع:غروب افتاب

9:35    2011،ژوئن،14تاریخ:   

 به: کریستین گری
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 تمام کمال تباه شده ی عزیز

و، میز انتو بیدار بشم. ولی عاشق اینم که با تو تو تخت ، تو اسانسور، روی پی منم دوست دارم کنار

ند و وسیله چوبی ایکس شکل به همراه دستببیلیارد،  قایق و میز ها ، زیر دوش ها و وان ها ی حموم ، 

اشیانه قایق ها و اتاق دوران کودکی ،  به همراه مالفه و تشک قرمز رنگ ، تخت چهار گوش بزرگ

م.باش  

دار تو دوست  

X X  دیوونه سکس و سیری ناپذیر  

____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: سخت افزار خیس شده

9:37   2011ن،،ژوئ14تاریخ:  

زیا استیلابه: اناست  

 

 دیوونه ی سکس و سیری ناپذیر عزیز

 من االن کل قهوه ام از دهنم بروی کیبوردم پاشیده شد.

ین اتفاق هیچ وقت قبال برام افتاده باشه.فک نمیکنم که ا  

 من زنی رو که بر روی جغرافیا تمرکز میکنه تحسین میکنم.1 

قط منو برای بدنم میخوای؟؟فدرست متوجه شدم که تو   
                                                             
 کنایه است به انا. برای اینکه همه مکان هایی رو که با کریستین سکس داشته رو براش گفته بود  1
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 کریستین گری

 تمام کمال شوکه شده

______________________ 

 

زیا استیلااز طرف: اناست  

س شدهموضوع: ریز خندیدن... و همینطور خی  

9:42     2011،ژوئن،14تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 تمام کمال شوکه شده ی عزیز

 بی وقفه. 

 باید برم کار کنم.

 مزاحم نشو.

X X  دیوونه ی سکس و سیری ناپذیر  

_________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: مجبورم؟

9:50     2011،ژوئن،14تاریخ:   
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 به: اناستازیا استیل

 

ونه ی سکس و سیری ناپذیردیو  

 مثل همیشه، ارزوی تو دستور منه. 

و خیس باشی.. یدعاشق اینم که ریز بخن  

 فعال عزیزم

X 

 

 کریستین گری

 تمام کمال تباه شده، شوکه شده و طلسم شده

_____________________ 

 بلک بریم رو گذاشتم و به سراغ کارام رفتم. 

 

 

 

دم به ازم برم پایین و براش نهار بگیرم. تا دفتر جک رو ترک کردر زمان نهار، جک ازم خواست که ب

 کریستین زنگ زدم. سریعا جواب داد:

 " اناستازیا"

 صداش نرم و گرم بود. چطوریه که این مرد از پشت تلفن باعث میشه که من اب بشم؟؟؟ 

 " کریستین ، جک ازم خواسته که برم براش نهار بگیرم"
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 غرولند کرد:

تنبل" " حرومزاده ی  

 حرفش رو نشدیده گرفتم و ادامه دادم:

 " برای همین دارم میرم بیرون . راحتره که شماره سوایر رو بهم بدی تا دیگه مزاحم تو نشم"

عزیزم" " مزاحم نمیشی  

 " تنهایی؟"

 که االن کی این موقع به من نفر در حال حاضر به من خیره شدن و با خودشون فک میکنن 6" نه، 

اره صحبت میکنه"ده و دزنگ ز  

 لعنتی... ترسیده و نفس زنون گفتم:

 " واقعا؟؟"

 " بله واقعا. دوست دخترمه"

به بقیه اعالم کرد. گندش بزنن...اینو   

 " میدونی، اونا احتماال فک میکردن که تو همجنس گرایی"

 خندید:

 " اره احتماال"

 نیش بازش رو حس میکردم. 

 " اممم.. من بهتره برم"

اونا میگه که چقدر شرمنده شدم که مزاحم کارشون شدم. دوباره خندید: مطمئنم که به  

 " به سوایر خبر میدم. از دوستت خبری نشد؟"

 " نه هنوز. تو اولین نفری هستی که خبر دار میشی اقای گری"
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 " خوبه. فعال عزیزم"

 نیشم باز شد:

داحافظ کریستین"" خ  

هم  هشتضاد پنجاه هست ولی یکجورایی شبیلی می...خخند میزنم.بهر سری که این جمله رو میگه من ل

 هست. 

 

 

 وقتی که چند لحظه بعد از ساختمون خارج شدم سوایر رو دم در ورودی منتظر دیدم. رسمی گفت:

 " خانم استیل"

 " سوایر"

سوایر تم با سرم رو متقابال تکون دادم و با هم به سمت فروشگاه راه افتادیم. به اندازه ای که با تیلور راح

این کار  نیستم. وقتی که در طول پیاده رو بلوک ها رو رد میکردیم مدام کل خیابون رو بررسی میکرد .

 در واقع من رو مضطرب میکرد و متوجه شدم که منم مثل اون در حال چک کرن اطرافم. 

ز ینم بخشی اا ؟؟ یا ما همگی بخاطر حس پارنوییدی کریستین تحت تاثیر قرار گرفتیم؟ همین اطرافهلیال

ش نه با دکتر فلن بهصحبت صادقا برای وقت ساعت نیمه من ک پنجاه سایه ست؟؟ این موضوعیه

تا متوجه بشم.  اختصاص میدم   

 هیچ چیزی غلط نبود، فقط زمان ناهار سیاتل بود و مردم به سمت غذا خوردن ، خرید کردن و مالقات

دن یکدیگر رو بغل کردن نگاه کردم. نه بودن. به دو زنی که تا هم رو دیشون روادوستان  

ه تو کل زندگیم دلم برای کیت تنگ شده . فقط دو هفته است که به مسافرت رفته ولی طوالنی ترین دو هفت

رایش قسمت بوده. کلی اتفاقات افتاده.... وقتی که براش تعریف کنم باورش نخواهد شد. خب، البته با وی

داشتی دم. باید با کریستین در موردش صحبت کنم . کیت چه برهای قرارداد عدم افشا سازی . اخم کر
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رش احساس میکنه؟ از فکرش رنگم سفید شد. شاید کیت با ایتان برگرده. هیجان شور انگیزی رو از فک

 کردم ولی سریعا فک کردم که این ناخوشانیده . قطعا پیش ایلیوت میمونه. 

رسیدم:یافت غذا ایستادیم از سوایر پوقتی که در صف در  

 " تو کجا می ایستی و منتظر میمونی و نگهبانی میدی؟"

ل داخ هنوز خیابون رو اسکن میکرد و هرکسی که ود و در وروردی رو نگاه میکرد ،سوایر روبروم ب

از نظر میگذروند. مضطرب کنندهست.رو فروشگاه می اومد   

تمون میشینم خانم استیل"" من در کافی شاپ روبرو ساخ  

کننده نیست؟" " خیلی خسته  

 خشک گفت:

 " برای من نیست خانم"

 قرمز شدم:

من منظوری نداشتم..." " ببخشید  

از مهربونی و چهره ای که نشون از درک کردنش میداد صدام خاموش شد.    

اد"که من انجامش خواهم د ه مراقب شما باشم. و این کاریه" خواهش میکنم خانم استیل. شغل من اینه ک  

از لیال نیست؟" " پس، هیچ اثری  

 " نه خانم"

 اخم کردم:

 " چطوری میدونی که اون چه شکلیه؟"

 " من عکسش رو دیدم"

 " اوه با خودت داری عکسشو؟"
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 " نه خانم"

 به سرش ضربه کوچیکی زد:

 " تو خاطرم هست"

در ه. کلی بودچه شکه ببینم  ز اینکه شبیه یه دختر روح شکل بشهالبته. واقعا دوست داشتم لیال رو قبل ا

نه.... به فکرم که ایا کریستین به منم یه عکس از لیال میده داشته باشم. اره، احتماال این کار رو میک

اخت و اند بهم خاطر امنیتم. برنامه اش رو ریختم و ذهن ناخوداگاهم نگاه تحسین امیز و تائید کننده ای

 سرش رو موافق تکون داد. 

 

 

ردم ، چشماش اید بگم که فوق العاده شده بودن. یکیشو به دفتر جک ببروشور ها اماده به دفتر رسیدن و ب

اور کنم. رو ب ور... تصمیم گرفتم که گزینه ی دومروشن شدن و نمیدونم که این بخاطر من بود یا بروش  

 " اینا فوق العاده شدن انا"

 بهش با انگشت ضربه ای زد :

 " اره، کارت خوب بود. شب دوست پسرت رو میبینی؟"

جمع شدن.  شی دوست پسر رو گفت لبا تی که کلمهوق  

 " اره، ما با هم زندگی میکنیم"

ردم که یکجورایی حقیقت بود . خب در این لحظه ما همین کار رو میکنیم و منم به صورت رسمی قبول ک

پیش اون نقل مکان میکنم. پس این خیلی هم دروغ سفید1 نیست. امیدوارم این قضیه اونو دیگه از این 

کار کردن دور کنه. ش  

                                                             
دروغ سفید یه اصطالحه یعنی دروغی که صدمه ای به کسی نمیزنه. اینجا انا توجیح کرد که با توفقاتی که با کریستین کرده حتی این حرفش  1

و واقعیته دروغ سفید هم نیست  
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ت " اون معترض میشه که امشب برای صرف نوشیدنیه سریع با هم بریم؟ برای جشن هفته ی سخ

 کاری؟"

 " من امشب یه دوستی دارم که از خارج از شهر میاد و ما قراره شام با هم بیرون بریم"

 و من همیشه و هر شب وقتم پره جک! کالفه آه کشید:

ه از نیویورک برگشتم، نه؟"" متوجه ام. شاید وقتی ک  

ه ابروش رو باال انداخت و چشماش وسوسه کننده تیره شدن. امیدواران  

لبخند زدم و نامحسوس شونه هام منقبض شدن. پرسیدم:اوه نه...   

 " چای یا قهوه میخوری؟"

 " قهوه لطفا"

کشه. اون عقب نمی ت میکنه. لعنتی...نگار که یه چیز دیگه ای رو درخواسدار بود ا صداش اروم و خش

 میتونم اینو االن ببینم.  اوه.... چی کار کنم؟؟؟

در موردش  وقتی که از دفترش خارج شدم نفس عمیق و راحتی کشیدم. اون منو متشنج میکنه. کریستین

ستم و بلک درست گفته و بخشی از وجودم عصبیه که کریستین در موردش درست گفته! پشت میزم نش

ورد. شماره اش رو نمیشناختم. بریم همون موقع زنگ خ  

 " انا استیل"

 " سالم استیل!"

 صدای ایتان لحظاتی سورپرایزم کرد . تقریبا جیغ زنان و با خوشحالی گفتم:

 " ایتان! حالت چطوره؟"

واهر خا خرخره تغذیه شدم و سط نور خورشید و شراب های مختلف ت" خوشحالم که برگشتم. و جدا تو

ده ای عاشق یه پسر گنده شده. جهنم بود انا"کنن عزیزمم به طور نا امید  

 ریز خندیدم:
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 " اره. دریا، ساحل، خورشید و مشروبات الکلی مختلف، مثل جهنم دانته دیده میشه! کجا هستی؟"

 من در فرودگاه سی تک هستم و منتظر بارمم. تو چی کار میکنی؟"

شدم"  " من االن سر کارم. اره، من به طور موفقیت امیزی استخدام  

 به نفس حبس شده اش پاسخ دادم:

 " میخوای بیای اینجا و کلید ها رو بگیری؟ میتونم بعدا بیام اپارتمان و ببینمت"

دقیقه ی دیگه میام میبینمت ، شایدم یک ساعت. ادرسش کجاست؟" 45" عالیه.   

 ادرس اس آی پی رو بهش دادم:

 " میبینمت ایتان"

 گفت:

 " فعال"

و گوشی رو قطع کرد. چی؟؟ ایتان دیگه نه! برام روشن شد که ایتان یک هفته رو با ایلیوت گذرونده1. 

 سریعا به کریستین ایمیل زدم:

________________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: مالقات کننده از سرزمین افتابی

14:55    2011ن،،ژوئ14تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

                                                             
 منظورش استفاده ایتان از تیکه کالمه ایلیوت هست: فعال 1
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وکه شده ی عزیزتمام کمال تباه شده و ش  

 ایتان برگشته و قراره بیاد اینجا و کلید های اپارتمان رو از من بگیره.

 من واقعا دوست دارم که مطمئن بشم که راحت در اپارتمان جابجا شده باشه. 

ن بریم؟ویررا تو بعد از کار نمیای دنبالم؟ میتونیم با هم به اپارتمان بریم و بعد همگی با هم شام بچ  

؟مهمون من  

 دوست دار تو 

X  انا  

 هنوز دیوونه ی سکس و سیری ناپذیر

______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: شام بیرون

15:05    2011،ژوئن،14تاریخ:  

 به : اناستازیا استیل

  

 برنامه ات رو قبول میکنم به غیر از قسمت مهمون تو بودن!

 مهمون من.

بدنبالت میام. 6ساعت   

X 
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 پ.ن: چرا از بلک بریت استفاده نمیکنی1 !!!!!

 کریستین گری 

 تمام کمال عصبانی

_____________________ 

 

زیا استیلااز طرف: اناست  

 موضوع: ارباب منش

15:11    2011،ژوئن،14تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 اوه اینقدر خشن و کج خلق نباش . 

 همگی رمز گذاری شده است.2

میبینمت. 6ساعت   

X  انا  

____________________ 

 

از طرف: کریستین گری   

رد کنوضوع: زن اعصاب خم  

                                                             
 ایمیلش رو انا دوباره از کامپیوتر اس ای پی زده بود 1
اون کلمات دیوونه ی سکس و سیری ناپدیر رو انا با حروف اول انگلیسی به صورت خالصه در ایمل نوشته که خوب در فارسی این کار مرسوم  2

لی نمیشه جز ماتش رو دوباره نوشتم و برای همین به کریستین گفت که همگی رمز گذاری شده است و کسی متوجه کلمات اصنیست و من کل کل
 خودشون.
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15:18    2011،ژوئن،14تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 خشن و کج خلق!

 بهت خشن و کج خلق رو نشون میدم. 

 و بی صبرانه منتظرشم.

  

 کریستین گری

 تمام کمال عصبانی ولی بخاطر دالیل نامعلومی لبخند زدن

___________________  

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: قولت قوله!

15:23    2011،ژوئن،14تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 یاال اقای گری

(منم بی صبرانه منتظرشم ؛  

X  انا  

____________________ 
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لفی که تجوابی نداد ولی توقع هم نداشتم که جواب بده. تصورش کردم که از سیگنال های متفاوت و مخ

براش میفرستم ناله میکنه1 و فکرش باعث شد لبخند بزنم.  کمی خیالبافی کردم که چی کار با من احتمال 

 لیم هستم. ذهن ناخود اگاهم بهمکه در حال پیچ تاب خوردن روی صند داره انجام بده ولی متوجه شدم

کرد:اراضی با عینک هاللی شکلش نگاه منتقدانه و ن  

 برو سر کارت!

 

 

وار گفت: ی بعد تلفنم زنگ خورد . کلر از قسمت پذیرش بود. توطعه گرانه پشت گوشی تلفن هیسکم  

طعا پسر " یه اقای فوق العاده جذاب اومده که تو رو ببینه. ما باید واقعا کمی با هم بیرون بریم انا. تو ق

 های جذاب  خوبی رو میشناسی"

به سمت راهرو رفتم. ایتان! کلید ها رو از تو کیفم برداشتم و سریع   

سبز رنگ  ق فندقی از کاناپه یبلوند موطالیی جذاب و چشمای برا نزه افتاب سوختهگندش بزنن.... یه بر

 بهم نگاه میکرد. تا من رو دید دهنش باز موند و بلند شد و به سمتم اومد. 

 " واااو انا"

رد . با نیش باز گفتم:کوقتی که خم شد تا بغلم کنه اخم   

ه نظر میرسی"" خوب ب  

ی؟ " تو هم ... وااااو! متفاوت شدی. مادی و به طور فزاینده ای فریبنده! چی شده؟ موهات رو تغییر داد

 لباس هات؟ نمیدونم استیل ولی خیلی هات دیده میشی!"

                                                             
منظورشون از این سیگنال های مختلف که گفته میشه اینه که انا هم از کارهای بی دی اس امی و خشن کریستین میترسه و هم در مواقعی اونو  1

این کار میکنه و این کریستین رو گیج کرده. تشویق به انجام   
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محتاط نگام  دیوانه وار قرمز شدم. غرولند کنان و سرزنش امیز وقتی که کلر با ابروی باال رفته و لبخند

رد گفتم:میک  

بادوس چطور بود؟". بار" اوه ایتان، من فقط لباس های محل کارم رو پوشیدم  

 گفت:

 " خوش گذشت"

 " کیت کی بر میگرده؟"

 " اون و ایلیوت پنجشنبه بلیط برگشت دارن. اونا واقعا در مورد همدیگه جدی هستن"

چشم غره رفت. و   

 " دلم براش تنگ شده"

چطوری؟" " واقعا؟  تو با اقای با نفوذ  

 بلند خندیدم:

 " اقای با نفوذ؟؟ خب، همه چی طبق میل بوده. اون امشب شام ما رو بیرون میبره"

 " عالیه"

 ایتان کامال راضی و خشنود دیده میشد. پوف!

 " بیا"

 کلید ها رو بهش دادم:

 " ادرسش رو داری؟"

 " اره، فعال"

ون ناپه سبز رنگ برداشت و از ساختمبهش لبخند زدم و اونم کیف بزرگ دوشی اش رو از کنار کا

ه ی دوری از خودم دیدم و با چهره ی غیر قابل خوندنی ب جک رو در فاصله، خارج شد . وقتی چرخیدم 
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ردم. من نگاه میکرد. بهش لبخند زدم و به سمت میز برگشتم و نگاهش رو روی خودم تموم مدت حس ک

ه کیت م؟؟ هیچ ایده ای ندارم. باید تا موقعی کروی اعصابم تاثیر میگذاشت. چی کار کن داشت کم کم

به سراغ  برمیگرده صبر کنم. اون بهم یه راه حل و نقشه ارائه میده. فکرش ناراحتیم رو بر طرف کرد و

 دست نوشته ی بعدی رفتم. 

 

 

 

تلفنم زنگ خورد . کریستین بود. گفت: 6دقیقه به  5  

 " خشن کج خلق اینجاست"

:ه شوخ طبعه. ضمیر درونم دستاش رو مثل یه بچه از ذوق بهم قفل کردنیشم باز شد. هنوز پنجا  

 " خب، این دیوونه ی سکس و سیری ناپذیره. میخوای مبارزه رو به سطح باالتری ببری؟"

 " قطعا خانم استیل. بیصبرانه منتظر دیدنت هستم"

 صداش گرم و اغوا کننده بود وقلبم رو به لرزه انداخت:

گری. االن میام بیرون" " منم همینطور اقای  

و کیفم و ژاکت کش بافت کرمی ام ر ش کردم و وسایل،گوشی رو قطع کردم، کامپیوتر رو خامو

. بلند گفتم: برداشتم  

 " من دارم میرم جک"

 " باشه انا. برای امروز ممنونم عزیزم! شب خوبی داشته باشی "

 " تو هم همینطور"

مش.چرا نمیتونه همیشه اینطور باشه؟ نمیفهم  
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. کتش رو ماشین آاودی در کنار پیاده رو پارک بود . وقتی که نزدیک شدم کریستین از ماشین پیاده شد

در اورده بود و شلوار طوسی اش رو ، اونی که مورد عالقه ی منه و جوری که از لگنش اویزونه ، 

لهانه ی بل نیش باز ابتنش بود. چطور میتونه این خدای یونانی برای من باشه؟؟؟ متوجه شدم که در مقا

 اون مثل فاحشه ها نیشم باز شده. 

ده و پیچی پرستیدنی، ... عاشق منه. این مرد  وست پسر های عاشق رفتار کردهاون تموم روز رو مثل د

ساس عاشق منه و منم عاشقشم. لذت پیش بینی نشده ای درونم منفجر شد و لحظاتی رو در اح ،عیب دار

به جوری که میتونستم به کل جهان غل ،کرد غرق شدم و به جون خریدم مختصری که در درونم ایجاد

 کنم. 

فریبنده و دلربا دیده میشی" ،" خانم استیل، تو هنوز مثل صبح  

 کریستین منو به اغوشش کشید و صدادار بوسیدم. 

 " اقای گری، تو همینطور"

 بهم لبخند زد و در رو برام باز کرد :

 "بیا، بریم دنبال دوستت"

خیلی از  مت اپارتمان من میرفت ، کریستین در مورد روزش برام گفت و به نظرستی که تیلور به وق

واشنگتون  دیروز بهتر بوده. وقتی که داشت تالش میکرد  تا در مورد پیشرفت در بخش علوم زیستی در

وسط شور ت کلماتش خیلی برام واضح نبود ولی ، ونکوور تعریف کنه با عشق و تحسین نگاهش میکردم.

 خوب و یشاید قراره همین شکل باشه. روزهاجادو شده بودم. ، و عالقه اش به این موضوع  و اشتیاق

هم .  بخیلی موردی برای شکایت کردن نمیبینمروزهای بد و اگر روز های خوب به همین شکله ، من 

 برگه ای رو داد و گفت:

"ایی هست که کالد در هفته ازاده" این زمان ه  

بی خصوصی. اوه! مر  

و جواب داد: وقتی که در مقابل اپارتمان من متوقف شدیم کریستین بلک بریش رو از جیبش بیرون اورد  
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 " گری، رز چی شده؟"

م و بهش لب دقیق گوش داد و میتونم بگم که صحبت پیچیده و طوالنی بود. دو انگشتم رو باال نگه داشت

 زدم:

م"دقیقه دیگه میا 2" من میرم سراغ ایتان.   

دندون  اشکارا حواس پرت سرش رو تکون داد . تیلور در رو برام باز کرد و بهم گرم لبخند زد. لبخند

ن رو زدم و خوشحال گفتم:لور هم احساسش خوبه. دکمه ی ایفونمایی بهش زدم ، حتی تی  

 " سالم ایتان، منم در رو باز کن"

پیش  . برام یاداوری شد که من از شنبه هفته در باز شد و منم به سمت طبقات باال از پله ها روانه شدم

از هربانانه در ورودی اپارتمان رو بم. ایتان رو احساس میکنم طوالنی تری دیگه اینجا نبودم. زمان  

خ زدم. ولی تا داخل قدم گذاشتم به صورت غریزی ی ،راوارد اپارتمان شدم و نمیدونم که چگذاشته بود . 

زخونه ایستاده و که کنار کانتر اشپ، سفید این بخاطر یه رنگ پریده ی  م کهچند لحظه ایستادم تا متوجه بش

لیال ست و بهم خنثی و خونسرد خیره شده.... ،یک هقت تیر در دستش هست  
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«فصل سیزدهم»  

 

 

 

 گندش بزنن....

و از  شد نگاه میکنه. ذهن ناخوداگاهم بیهوشبهم و اسلحه بدست  اون اینجاست، . مات و مضطرب کننده

 حال رفت و فک نمیکنم که حتی بو کردن نمک هم اونو دوباره هشیار کنه. 

شه؟؟ چطور تونسته وارد اپارتمان بوقتی که ذهنم شروع به کار کرد پشت سرم هم به لیال پلک زدم. 

 ایتان کجاست؟؟ گندش بزنن ! ایتان کجاست!؟

، قلبم رو ترس مشمئز کننده ی سردی ،نوقتی که تموم پیازهای مویی سرم از وحشت سفت و منقبض شد

درنالین هش صدمه زده باشه چی؟؟ وقتی که اپوست سرم شروع به سوختن کرد . اگر ببه چنگ گرفت و 

م تکرار و کرختی در بدنم منتشر میشد نفسام تند شدن. اروم باش، اروم باش... این ذکر رو دائم تو ذهن

 میکردم. 

رد . گاه کیب غریب تو یه نمایش هستم نثل اینکه یه مخلوق عجسرش رو به یه طرف کج کرد و بهم م

 خدایا، من یه هیوالی عجیب غریب نیستم.

ند ثانیه با اینکه در واقعیت فقط چ.احساس میکنم که هزاران سال گذشت تا این موارد رو بهش فک کردم 

ن وار بود. هنوز اوو ظاهرش همچنان کثیف و مریض  ت و خنثی باقی موندهطول کشید . چهره لیال ما

رب و کم کت بارونیه چرکین تنش بود و به طور ناامید کننده ای احتیاج به شسته شدن داشت. موهاش چ

ده پشت و چسبیده به سرش بودن و چشماش کرخت، قهوه ای رنگ ، ابر گرفته و طرز مبهمی گیج ش

 بودن. 

صحبت کنم:با وجود اینکه دهنم عاری از هر گونه اب شده بود سعی کردم که   
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 " سالم لیال، درسته؟"

لب گفت: صدام گشوخراش بود . لبخند زد ولی بیشتر کج شدگی ازار دهنده بود تا لبخند واقعی ... زیر  

 " حرف میزنه"

م گفتم:صداش نرم و در عین حال خش دار بود. تن عجیب غریبی داشت. مثل اینکه با بچه صحبت میکن  

ها هستی؟"" اره من صحبت میکنم. تو اینجا تن  

ونقدر که ید بهش صدمه زده باشه. چهره اش وا رفت ، ااایتان کجاست؟؟ قلبم از فکرش به تپش افتاد ، ش

 فک کردم االن میزنه زیر گریه. خیلی بی کس دیده میشد... زمزمه کرد:

 " تنها... تنها"

 اون؟ ه؟؟ من تنهامورش چیظمنو عمق ناراحتی و غمی که در بیان اون کلمه بود قلبم رو مچاله کرد . 

و گلوم تباید با حس ترس خفه کننده ای که تنهاست؟ اون تنهاست چون به ایتان صدمه زده؟؟ اوه... نه .... 

مبارزه میکردم.  ،نکه برای ریزش تهدیدم میکرد، بود و اشکام   

 " تو اینجا چی کار میکنی؟ میتونم کمکت کنم؟"

ش چین خورد . پیشونی ننرم و لطیف بود ،ع شده تو گلوممزپرسم علی رقم ترس خفه کننده ی جکلمات با

ستش انگار که کامال توسط سوالم گیج شده باشه.  ولی هیچ حرکت وحشیانه ای در مقابلم انجام نداد. د

و هنوز به دور اسلحه بود . روش دیگه ای رو امتحان کردم و سعی کردم پوست سر منقبض شده ام ر

 نادیده بگیرم:

"" چایی میخوری؟  

 که به خ ری به هر گونه وضعیت احساسیهچرا دارم ازش سوال میکنم که چایی میخوره؟؟ این پاس

 صورت ناخواسته بیان کردم.  خدایا، ری قطعا با دیدن من تو همچین وضعیتی بهم میریزه. مهارت

ر واقع و احتماال تا االن لیال رو خلع سالح کرده بود. اون د اش رو وارد عمل میکردارتشی و رزمی 

طرف  سمت من نگرفته. شاید من بتونم تکون بخورم. سرش رو تکون داد و به دو اسلحه رو باال و به

 کشید انگار که گردنش رو نرمش بده. 
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وم کنم یده ام رو ارنفس عمیق و شفا دهنده ی با ارزشی رو وارد ریه هام کردم و سعی کردم که نفس ترس

د تا به کرد. متوجه نمیشد که من میخوام چی کارکنم و کمی جابجا شخونه راه افتادم. اخم و به سمت اشپز

کت کرده رن در زیر شیر اب پرش کردم . چون حطرفم قرار بگیره. کتری رو برداشتم و با دستای لرزو

رده اون قطعا تا االن بهم شلیک ک بودم نفسام راحت تر شده بودن . اره، اگر اون میخواست منو بکشه

الم بد او نگاه میکرد. تا کتری رو روشن کردم از فکر ایتان دوباره حکسردرگم و کنجبود. بهم مات ، 

 شد.  صدمه دیده؟ بسته شده؟ امتحانی پرسیدم:

 " کس دیگه ای هم در اپارتمان هست؟"

د شاخه چن –دستی که اسلحه رو نگرفته بود  –سرش رو به سمت دیگه منحرف کرد و با دست راستش 

به  دور انگشتش کرد و  رفت . شروع به پیچ و تاب دادن مویشفش رو گاز موهای چرب و کثی

حواسم  یه عادتش موقع اضطراب بود و و وقتی که من توسط این حرکتشاین کار . مشخصا شمیکشید

والم پرت شد دوباره متوجه شدم که چقدر اون شبیه منه . نفسم رو حبس کردم  و منتظر موندم تا به س

عمال غیر قابل جنگیدن و تحمل بود. زیر لب گفت: ،یه ساخته شدهپاسخ بده . حس اشفتگ  

 " تنها. کامال تنها"

 برام ارامش بخش بود. شاید ایتان اینجا نیست. راحتی خیالش انرژی بخش بود:

 " مطمئنی که قهوه یا چایی نمیخوری؟"

 نرم جواب داد:

 " تشنه نیستم"

 نفس هوع بشر یدهترس ی و قدرتم ناپدید شد.  لعنتی!رژتموم احساس ان نه به سمتم قدم برداشت.و محتاطا

ود این اشفته حرکت میکرد حس میکردم. با وجرو که در رگهام  نفس زدن کردم، موج بزرگ و هنگفتی

فنجون ها برداشتم . ی و با احساسی که فراتر از شجاعت بود چرخیدم و دو تا فنجون از قفسه  

 پرسید:

 " تو چی داری که من ندارم؟"
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داش مثل اوای یه بچه پر توقع بود. تا جایی که تونستم نرم پرسیدم:ص  

 " منظورت چیه لیال؟"

 " ارباب... اقای گری.... اون به تو اجازه میده اسمشو بگی"

اون  بی لیاقت برای انجامو  ممم... ارباب متوجه است که من ناتوان" من فرمان بردارش نیستم لیال. ا

 نقش هستم"

دیگه کج کرد. اون کامال مضطرب کننده و غیر طبیعی ژست میگرفت. سمت  سرش رو به  

 " بی ...لیا...قت"

 کلمه اش رو مزه مزه میکرد، اینجوری احساس میشد، انگار که بفهمه بروی زبونش چطوری احساس

 میشه.

ون ی اها نادره... خیلی برامیخنده و لبخند میزنه. این واکنش  " ولی ارباب خوشحاله. من دیدمش . اون

 نادره..."

 اوه! 

 " تو شبیه منی "

. نچشماش به طور ویژه ای برای اولین بار روی من متمرکز شدرایزم کرد. رو عوض و سورپموضوع   

... همه شکل ان . هیهم ، همه  هیتو هستن. بق ایمن  هیکه شب ییرو دوست داره . کسا عیارباب افراد مط" 

"دمیمن تو رو د ،یخوابیتختش م یوجود تو تو نیشکل... با ا هی   

:نکردم. زمزمه کردم یالبافی!! اون تو اتاق خواب بوده. من خیلعنت   

" ؟یدیتو منو تو تختش د " 

:لب گفت ریز  

دمیوقت تو تخت ارباب نخواب چیمن ه " " 
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که   قتیحق نیالغر بود و با وجود ا یلیانسان... خ مهی. ن شدیم دهینزول کرده د هیشبح اسمون هیمثل  

ه دور اسلحه . دستش بقرار گرفتم  ریبراش، تحت تاث یبخاطر حس دلسوز کدفعهی یدر دستشه ول اسلحه

.بزنن رونیبود از حدقه ب کیچشمام گشاد شدن و نزد .محکم تر شد  

.... ارباب یزیچ هی...یزیچ هیفک کنم  یگاه شهیدوست داره؟ باعث م ینطوریچرا ارباب ما رو ا"

"من عاشقشم یولمرد شروره،  هیشروره. ارباب    

یست. اون نه، نه نیست. در درونم حالت تدافعی گرفتم. اون شرور نیست . اون مرد خوبیه و تو تاریکی ن

ه پوشیده ن زن اینجاست ، و سعی میکنه که اونو با ایده ی در لفافیدر روشنایی به من ملحق شده و حاال ا

 شده ای به قالب بندازه که بگه عاشقشه. نرم پرسیدم:

لیال میخوای اسلحه رو به من بدی؟""   

 دستش محکم تر شد و اسلحه رو بغل کرد:

که دارم"این مال منه . این تنها چیزیه "   

 اسلحه رو  نوازش کرد :

 " اینطوری اونم میتونه به عشق اون ملحق بشه"

ا چند لحظه تاشه. میدونم که گندش بزنن! کدوم عشق.... کریستین؟؟ انگار که اون یه مشت به شکمم زده ب

کنه؟؟؟ فکرش خیلی  ه کریستین میاد تا ببینه برای چی پایین بر نگشتم. میخواد به کریستین شلیکی دیگ

ل خفه بغض بزرگی درش ایجاد شد و در حا کردم که گلوم متورم شده بخاطر اینکه وحشتناکه. احساس

مثل ترسی که در شکمم گوله شده بود، درد گرفت .  ،کردنم بود  

ود. ر همون لحظه در به شدت باز شد و کریستین تو درگاه در ظاهر شد و تیلور پشت سرش بدقیقا د

ش سریعا بهم نگاهی انداخت و سر تا پامو چک کرد و متوجه ارامش کوچیک و راحتی خیالی در نگاه

کون و حتی ذره ای ت ن رفت، ثابت شد و بروی اون متمرکز موندمشش با دیدن لیال از بیاشدم. ولی ار

اد ، اال تو نگاهش ندیده بودم . چشماش گشی و نفوذی بهش نگاه میکرد که تا حنخورد. با چنان سخت

 وحشی ، عصبانی و ترسیده بودن.

 اوه نه.... اوه نه....
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که اسلحه  چشمای لیال گشاد شدن و برای لحظه ای دوباره انگیزه و دلیل کارش برگشت و چند باری وقتی

. رو محکم تر میگرفت پلک زد  

ام بشنوم. اوه نه ، اونقدر بلند که میتونستم ضربانش رو در گوش .نفسم حبس شد و قلبم شروع به تپش کرد

 نه!

ه هر . شلیک میکنه؟؟ ب، در دستان این زن بیچاره و تباه شده استتموم دنیام متزلزل و نواسان کنان

 دومون؟؟ به کریستین؟؟ فکرش فلج کننده ست.

مژه  رش رو پایین برد و از زیر، به خاطر طوالنی شدن گذر زمان ، کمی سولی بعد از گذشت یه قرن 

شد. دیده به کریستین نگاه کرد  و چهره اش نادم و پشیمون  هاش  

لور رنگ کریستین دستش رو باال گرفت و به تیلور عالمت داد که سر جاش ثابت بمونه . صورت تی

ریستین و لیال این شکلی ندیده بودم ولی وقتی که کپریده و عصبانیش بهش خیانت میکرد. هیچ وقت اونو 

 به هم خیره موندن سرجاش مثل چوب خشک ایستاد. 

ی بهم خیره چی کار میکنه؟؟ اونا ولمتوجه شدم که نفسم رو حبس کردم. لیال چی کار میکنه؟؟ کریستین 

، ترس، م ترحمتجدی و پر از احساسات غیر قابل بیان بود. میتونس موندن. چهره ی کریستین سخت ،

عشق نه!،؟؟ نه خواهش میکنم عالقه ... و یا عشق  

و جو  زار دهنده ای به ارومی ، فضا. به طرز انفوذ میکردن چشمای کریستین به درون چشمای لیال 

تم ارتباط اونا در ساختمون شروع به ساخته شدن کرد، اینقدر که میتونس ییر کرد. کششیداخل اپارتمان تغ

...رو خواستن بین اون دو تا رو احساس کنم ،  

ه اضافی ام. من ی تی که اونا بهم خیره موندن مننه! یکدفعه احساس کردم که این وسط مزاحمم و وق

یه صحنه ی ممنوعه رو دزدانه از پشت حجابی نگاه میکنه.  بیگانه ام... یه چشم چرون که  

ه نحوی بلندتر ، ب قدغییر کرد.نگاه نافذ و سخت کریستین سوزاننده تر شد و رفتارش به ارومی ت

 ن کریستینز ایستادن رو میشناسم. مرطاستخوانی تر ، سردتر و در فاصله ی بیشتر دیده میشد. من این 

 رو قبال این شکلی دیدم..... تو اتاق بازیش!
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ه. چه این پوست سرم دوباره به سوزش افتاد. این ارباب کریستینه و چقدر اینطوری در راحتی و اسایش

و شکمی در  رو بازی میکنه ، نمیدونم ، ولی با قلبی فرو ریخته شنقش کهلی به دنیا اومده باشه یا اینمد

ند شدن و هم فاصله گرفتن ، نفساش تنگاه کردم که لیال چطور پاسخ داد و لباش از  ،هم ریخته و مریض

، یه ینهگذشته ی کریست ، ازنه هاش رو سرخ کرد. نه ! این یه نمای گذرا و ناخوشایندیگو ،اولین رنگ

 حقیقت شکنجه کننده...

. رعت عمل کرد، ولی تاثیرش بروی لیال به سبفهمم چی مونستنباالخره کریستین کلمه ای بهش لب زد. ت

ر روی زمین چوبی سشد و اسلحه هم به کناری ب بروی زانو هاش روی زمین افتاد ، سرش پایین خم

 خورد. گندش بزنن...

. با رفت و خم شد و موقرانه از روی زمین برش داشتسمت اسلحه ی روی زمین کریستین خونسرد به 

به  نگاهی، جیبش گذاشت. یک بار دیگه سلحه نگاهی انداخت و بعد اونو داخل انزجار و ناراحتی به ا

انداخت. دستور داد: ،که کامال مطیعانه کنار کانتر اشپزخونه زانو زده بود ،لیال  

برو"" اناستازیا، با تیلور   

رد شد و به من خیره شد.  زمزمه کردم:در تیلور از درگاه   

 " ایتان"

گفت:کریستین   

 " پایینه"

 نگاهش رو از روی لیال بر نمیداشت. 

ردم که رامش به سرعت به درونم نفوذ کرد و لحظاتی فک کاپایینه... اینجا نیست. ایتان حالش خوبه. 

ای گفت: با لحن اخطار گونه ندارم غش میکنم. کریستی  

 " اناستازیا"
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ارم و برم... زنداشتم. من نمیخوام که کریستین رو اینجا ب نبهش پلک زدم و یکدفعه توانایی تکون خورد

ه زده بود . بروش خیمو محافظ گونه  به سمت لیال حرکت کرد و کنارش ایستاد اونو با لیال تنها بزارم...

یتونستم نگام رو ازشون بگیرم.لیال هنوز ثابت بود . غیر طبیعی دیده میشد. نم  

 " محض رضای خدا اناستازیا، یک بار تو عمرت به حرفی که بهت میزنن گوش بده و برو!"

بانیت  زیر وقتی که بهم غرید تو چشمام قفل شد، صداش به سردیه تکه های یخ بود. عص ننگاه کریستی

قابل فهم بود.  ،کلماتش کامال و عمدا  

ا میخواد با که نه . خواهش میکنم...نه ! احساس اینو داشتم که بهم سیلی زده. چر از دستم عصبانیه؟؟ البته

 لیال تنها باشه؟؟

همین االن" ل رو ببر پایین.یاست خانم ،" تیلور  

لور سرش رو تکون داد. زمزمه کردم:در حالی که به کریستین خیره بودم تی  

 " چرا؟"

 " برو. برگرد به اپارتمان"

ادامه داد: ته به سمتم شعله ور بودن. با لحن الزام امیزیچشماش سرد و یخ بس  

 " من احتیاج دارم که با لیال تنها باشم"

ه بودم که بهم ریخت ،ولی من اینقدر توسط اتفاقات ،پیامی رو بهم برسونه فک میکنم که سعی میکرد

ت شدم ولی ز لباش گذشمطمئن نبودم که همین طور باشه. به لیال نگاه کردم و متوجه لبخند کوچیکی که ا

کامل.... لعنتی! قلبم یخ زد.  ربه واقع صورتش خنثی مونده بود. یه فرمان بردادر هر حال   

 این چیزیه که کریستین نیاز داره. این چیزیه که اون دوست داره. نه !! میخوام زار بزنم. 

 تیلور دستش رو به سمتم دراز کرد :

 " خانم استیل، انا"
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ائید شده بود و تروبروم فلج شده بودم. شدیدترین ترسم  وحشتناک   ی بود. توسط منظره لحنش استدعا امیز

ش...لیال با هم .... ارباب و برده ا د. کریستین واطمینانم رو به بازی گرفته بو تموم حس امنیت و  

 کریستین در خواست کرد:

 " تیلور"

به نرمی  رو سر لیال بود که کریستین اروم دیدم اینو تیلور خم شد و بازوم رو گرفت . اخرین چیزی که 

بهش زمزمه میکرد. و و چیزی ر نوازش  

 نه!!

ه بفهمم که دم کیکروقتی که تیلور منو به پایین حمل میکرد ، شل و لنگان بهش تکیه داده بودم و سعی م

تم ن از دسطوالنی تر بوده؟؟ یا کوتاه تر؟؟ حساب زمازمانش .... دقیقه چه اتفاقی افتاده  10ین در ا

 خارج شده.

حاال باهاش چی کار کنه؟؟ دلیال، لیال و کریستین... با هم؟؟ میخوا و نیکریست  

 " خدایا انا! چه اتفاقی افتاده؟؟ "

اوه ش بود. ش به دوشکوچیک گذشت و هنوز کوله پشتی بزرگاز البی  .خیالم راحت شد که ایتان رو دیدم

ه دور خودمو تو اغوش ایتان انداختم و دستام رو ب ،رها کرد خدا رو شکر که سالمه! وقتی که تیلور منو

 گردنش حلقه کردم.

 " ایتان، اوه خدا رو شکر"

ز محکم بغلش کردم. خیلی نگران بودم و برای لحظات کوتاهی از ارامشی که بعد از وحشت زیادم ا

لذت بردم.  ،اتفاقی که باالی سرمون افتاده بود  

ن اقا کیه؟"" چه اتفاقی افتاده انا ؟ ای  

"م خونه من هسته . برای کریستین کار میکنه. تیلور ایشون ایتان برادر  وه متاسفم ایتان. ایشون تیلوره" ا  

 سرشون رو برای همدیگه تکون دادن.
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جا اباد پریدن م که این اقایون از نا ک" انا طبقه ی باال چه اتفاقی افتاده؟ داشتم کلید می انداختم که وارد بش

یکی از اونا کریستین بود..." و از من گرفتن.و کلید ر  

 ایتان ساکت شد.

 " تو دیر اومدی... خدا رو شکر"

 " اره. من یه دوستی رو از پولمن مالقات کردم. رفتیم یه نوشیدنی خوردیم. چه اتفاقی افتاده؟"

 " یه دختر هست، رابطه سابق کریستین. تو اپارتمان ماست. دیوونه شده و کریستین هم..."

زمزمه کرد: نصدام شکسته شد و اشکام در چشمام غوطه ور شدن. ایتا  

 " هی"

 و دوباره منو به اغوشش کشید:

 " کسی پلیس خبر کرده؟"

 " نه اونطوری نیست"

م رو لوی اشکاواقعا تکون میخوردم و نمیتونستم جروبروی قفسه ی سینه اش هق هق میکردم و حاال 

م تر محک از طریق اشکام رها میشدن. ایتان دستاش رو به دورماین بخش اخر  و اضطراب بگیرم. تنش

کرد:اروم خجالت زده پشتم رو نوازش  کردم.میگمی اش رو حس دررکرد ولی من س  

 " هی انا، بریم نوشیدنی بخوریم"

افق تکون وخجالت کشیدم و شرمنده شدم. و حقیقتش میخواستم که تنها باشم . ولی سرم رو میکدفعه منم 

می  پیشنهادش رو قبول کردم . میخوام از اینجا دور باشم ، از هر چیزی که داره باال سرم اتفاقدادم و 

 افته . به طرف تیلور چرخیدم . بینیم رو با پشت دستم پاک کردم و اشک الود پرسیدم:

 " اپارتمان چک شده بود؟"

گفت: شونه اش رو عذر خواهانه باال انداخت و همون طوری که بهم دستمال میداد  

امروز بعد از ظهر""   
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زیر لب گفت: .ن شده دیده میشدگیج و ویرا  

 " متاسفم انا"

اعث بشم احساس ده میشه. نمیخوام که باخم کردم. خدایا، اون خیلی عذاب وجدان داره و گناهکار دی

 بدتری داشته باشه. با اخم های دوباره در هم رفته ادامه داد:

اسرار امیزی برای فرار کردن از دست ما داره" و " اون به نظر مهارت عجیب غریب  

 چشمام رو خشک کردم:

ایتان میریم نوشیدنی بخوریم و بعد به اسکاال برمیگردم"و من "  

 تیلور معذب این پا اون پا کرد و اروم گفت:

"واستن که شما به اپارتمان برگردین" اقای گری میخ  

 " خب، ما االن میدونیم که لیال کجاست "

طعنه و نیش رو توی صدام مخفی کنم: نتونستم  

مش"" برای همین دیگه به تموم این موارد امنیتی احتیاجی نیست. به کریستین بگو بعدا میبین  

رسیدم:ردمندانه دوباره بستش. از ایتان پتیلور دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه ولی خ  

 " میخوای کیفتو پیش تیلور بزاری؟"

ن"" نه با خودم میارمش ، ممنو  

شدم که  د. دیر بود که متوجهایتان سرش رو برای تیلور تکون داد و بعد منو به سمت خروجی هدایت کر

ولم رو تو ماشین آاودی جا گذاشتم. هیچی نداشتم. کیف پ  

 " کیفم...."

 ایتان زیر لب گفت:

نباش" ن" نگرا  
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 چهره اش پر از نگرانی بود :

 " مشکلی نیست مهمون من"

 

 

یخوام خیابون رو انتخاب کردیم و بروی چهار پایه های چوبی کنار پنجره نشستیم. م ما بار اون طرف

و داد. نرم کی میره. ایتان بهم یه بطری ابج ،ببینم که چه اتفاقی داره می افته... کی میاد و مهمتر از اون

 گفت:

 " مشکل با یه دوست سابق؟"

 زیر لب گفتم:

 " کمی بیشتر از اون پیچیده ست"

دم. و گارد گرفته بودم. نمیتونم در موردش صحبت کنم... من قرارداد عدم افشا سازی امضا کرناگهان 

 اد به منیستین هیچی در مورد فسخ اون قراردبرای اولین بار ، واقعا ناراحت شدم از این واقعیت که کر

 نگفته. ایتان مهربون گفت:

 " من وقت دارم"

 یه جرعه طوالنی از ابجوش خورد. 

د اون شوهرش رو بخاطر فردی رها میکنه و بعد چنوست دختر سابق در سالهای گذشته بوده. " اون د

"اومده  دنبال کریستین اون الو حاهفته پیش اون پسر در یه حادثه ی رانندگی کشته میشه   

 شونه ام رو باال انداختم . بفرما، خیلی هم چیزی رو فاش نکردم. 

 " دنبال اون اومده؟"

اره"" اون اسلحه د  

 " خدای من لعنتی!"
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 ین دلیلت به خودش صدمه بزنه. ولی ایش" اون در واقع کسی رو باهاش تهدید نکرد. فک کنم که قصد دا

 بود که من خیلی برات نگران شده بودم. نمیدونستم که تو داخل اپارتمانی یا نه"

 " متوجه ام. اون به نظر متعادل نیست"

 " اره نیست"

ن داره باهاش چی کار میکنه؟"" و حاال کریستین اال  

 خون از صورتم رفت و زرداب تا گلوم باال اومد. زمزمه کردم: 

 " نمیدونم"

 چشمای ایتان گشاد شدن....حداقل االن دیگه گرفته که چی شده...

حبت غرنجه.... اون لعنتی ها دارن چی کار میکنن؟؟ صحبت میکنن؟ امیدوارم... فقط صاین یه مسئله ب

 کشیده میشه. ن تنها چیزی که جلوی چشمام میبینم دست کریستینه که به نرمی روی سر لیالکنن. ولی اال

س ولی در پ که هست. منطقی فک میکردملیال اشفته بود و کریستین بهش اهمیت میداد . این تموم چیزیه 

تکون میداد. راحت سرش رو به دوطرف ، ذهن ناخوداگاهم ناذهنم  

ضا کنه. ار ،که من نمیتونم یهای اونو به روشلیال قادر بوده که تموم نیازست. این بیشتر از این حرفا

 فکرش افسرده کننده ست. 

رافش به سعی میکردم که بروی تموم کارهایی که این چند روز گذشته با هم انجام دادیم تمرکز کنم. اعت

یزی کردن. هر چ من ، شوخ طبعی لوندش، سرخوشی و القیدیش. ولی کلمات النا به ذهنم رسوخ شعشق

گفتن حقیقت داره: کردنم که اونا موقع استراق سمع  

 دلت تنگ نشده؟؟ .... برای اتاق بازیت؟

یستم و خواست کرد. خیلی مصاحب خوبی نی دیگه دررکورد زنان ابجوی اولم رو تموم کردم و ایتان یک

ورد بهتر کنه و در محالم رو  به پشتوانه ی اون و اینکه مونده و صحبت میکنه و سعی میکنهفقط 

حبت ص رت کن بودواس پحبادوس میگه و در مورد دلقک بازی های کیت و ایلیوت که فوق العاده ربا

ط همینه... حواس پرت کن. قمیکرد. ولی ف  
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ست. ذهنم، قلبم، روحم هنوز داخل اپارتمان به همراه پنجاه سایه ام و زنی که قبال فرمان بردارش بوده ه

نوز عاشق کریستینه ، زنی که شبیه منه...زنی که فک میکنه ه  

گه در بین ابجوی سوم ، یه ماشین بزرگ با شیشه های دودی جلوی ماشین آاودی در مقابل اپارتمان ن

اده شدن از ماشین پی ،داشت. دکتر فلن رو وقتی که به همراه زنی که لباس ابی کمرنگی پوشیده بود

ان پرسید:ازه ورود به اپارتمان رو به اونها میداد انداختم . ایتشناختم. نگاه گذرایی به تیلور وقتی که اج  

ن؟"" اونا کی ا  

. کریستین میشناسش"" اسمش دکتر فلنه  

 " دکتر چی هست؟"

 " روان پزشک"

 " اوه"

یده بود حمل و چند دقیقه بعد برگشتن. کریستین لیال رو که به دورش پتو پیچ هر دومون نگاه میکردیم

فتن. زده بهشون نگاه میکردم که همگی سوار ماشین بزرگ کروز شدن وسریعا ر میکرد. چی؟؟ وحشت

کردم. کامال بی کس و منزوی شده...هم نگاه کرد و من احساس بی کسی ایتان دلسوزانه ب  

 با صدای ارومی از ایتان پرسیدم:

 " میتونم یه نوشیدنی کمی قوی تر بخورم؟"

 " حتما. چی دوست داری؟"

"" یه برندی لطفا  

یلور ایتان سرش رو تکون داد و به  سمت بار رفت. از پنجره به در ورودی خیره موندم.چند لحظه بعد ت

 خارج شد و سوار ماشین شد و به سمت اسکاال ... یا به دنبال کریستین؟؟ راه افتاد. نمیدونم...

 ایتان یه برندی بزرگ روبروم گذاشت:

استیل. بیا مست کنیم"" بفرما   
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زرگ ین پیشنهادی بود که در این چند وقت بهم شده. جام هامون رو به هم زدیم و جرعه ای ببه نظر بهتر

ده ز منو از درد دهشتناک شکوفهحواس و سوزان از شراب برندی خوردم . اتیش داغش خوشایند بود و 

پرت میکرد. در قلبم   

سکاال ون اصرار داشت که تا امان رسوند . اارتدیر وقت بود و احساس سر گیجه داشتم. ایتان منو تا اپ

ورن. از بین باهام پیاده بیاد ولی اونجا نموند. یه قراری با دوستی داشت که به بیرون برن و نوشیدنی بخ

 دندون های بهم چسبیده سوت زنان گفت:

با نفوذ اینجا زندگی میکنه" " خب این اقای  

. پرسید:متکون دادمثبت سرم رو   

تا باال بیام؟"" مطمئنی که نمیخوای باهات   

دارم که با این قضیه روبرو بشم... یا فقط برم تو تخت" " نه نیاز  

 " فردا میبینمت؟"

ممنونم ایتان"" اره .   

 بغلش کردم. زیر لب کنار گوشم گفت:

 " تو درستش میکنی استیل"

تمان میشدم نگام میکرد. بلند گفت:اررهام کرد و وقتی که وارد اپ  

 " فعال"

و براش دست تکون دادم و دکمه اسانسور رو زدم. بهش لبخند زدم   

تاده بود. در اسانسور رسید و درا باز شدن و وارد اپارتمان کریستین شدم. تیلور مثل همیشه منتظر نیاس

میزد. توپید: با تلفن صحبت میکرد و اطراف پیانو قدم نورودی رو باز کردم و وارد نشیمن شدم. کریستی  

 " اون اینجاست"

گوشی رو قطع کرد چرخید و بهم با خیرگی نگاه کرد . غرید: وقتی که  
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 " کدوم گوری بودی؟"

با دوست  به سمتم حرکت نکرد. گندش بزنن... از دستم عصبانیه؟؟ اون کسی بود که خدا میدونه چقدر ،

 دختر سابق دیوونه اش وقت گذرونده و حاال از دست من عصبانیه؟؟ با انزجار و ترس پرسید:

وردی؟؟"" مشروب خ  

 " یه کمی"

 فک نمیکردم که اینقدر واضح باشه.  نفسش بریده شد و دستشو داخل موهاش کشید:

 " بهت گفتم که برگردی اینجا"

 صداش به طرز تهدید امیز و ترسناکی اروم بود. 

شده و من نگرانت شده بودم" 10:15" االن ساعت   

 هیس وار بهش گفتم:

و نمیدونستم که  دیوقتی که تو به رابطه سابقت رسیدگی میکر دنی بخورمیه یا سه تا نوشی با ایتان" رفتم 

 چقدر میخوای زمانتو با ..... اون بگذرونی"

 چشماش رو باریک کرد و چند قدم به سمتم حرکت کرد ولی بعد ایستاد. 

 " چرا اینو اینطوری میگی؟"

 شونه ام رو باال انداختم و به انگشتام خیره شدم.

"" انا، چی شده؟  

ادم نیت حس کردم. چی؟؟ ترس؟؟ اب دهنم رو قورت دلین بار تو صداش چیزی غیر از عصبا  و برای او

 و خودم رو محکم کردم تا بتونم چیزی رو که میخوام بگم:

 " لیال کجاست؟"

 وقتی که سوالم رو پرسیدم بهش نگاه کردم. گفت:



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

498 | P a g e  
 

رمونت"" تو بیمارستان روانی در ف    

یکرد:صورتم رو با دقت بررسی م  

 " انا، چی شده؟"

 به سمتم حرکت کرد تا اینکه دقیقا روبروم قرار گرفت. نفس گرفت:

 " چی شده؟؟"

 سرم رو تکون دادم:

 " من برای تو خوب نیستم"

 با چشمای گشاد شده و هشیار نفس گرفت:

 " چی؟؟ چرا این فکر رو میکنی؟ چطور ممکنه که این فکر رو بکنی؟"

که تو نیاز داری باشم" " من نمیتونم هر چیزی رو  

 " تو تموم چیزی هستی که من نیاز دارم"

 " فقط دیدن تو با اون...."

 صدام خاموش شد....

ال در مورد تو نیست انا. این در مورد اونه"صااین کار رو با من میکنی؟؟؟ این  " چرا  

 نفس تیزی گرفت و دستش رو دوباره داخل موهاش کشید:

ریضه"" در این زمان اون خیلی م  

 " ولی من احساسش کردم.... چیزی که شما با هم داشتین"

 " چی؟؟ نه "

وری ج دستشو به سمتم دراز کرد و منم غریزانه به عقب قدم برداشتم. دستشو انداخت و بهم پلک زد.

رد:وحشت خلع سالح شده. با چشمای گشاد شده و وحشت زده زمزمه کنگار توسط حس ادیده میشد که   
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میکنی؟؟"" داری فرار   

اس امیز افکار پراکنده و اشفته ام رو سرو سامون بدم. التم داشتم سعی میکردم هیچی نگفتم چون که

 گفت:

 " نمیتونی "

 " کریستین .... من"

ین زمان نیاز دارم، زمان برای تحلیل تموم ابه ؟ من سعی کردم افکارم رو جمع کنم. چی میخوام بگم 

بهم زمان بده. گفت: مسائل...  

نه، نه ! ""   

 " من...."

نم.الهام؟؟ پادرمیانی و مداخله ی الهی؟؟ نمیدودریافت وحشی شده اطراف اتاق رو نگاه کرد. برای چی،   

بری. انا من عاشقتم!!"" نمیتونی   

 " منم عاشقتم کریستین ، من فقط..."

درموندگی و عجز گفت: با  

 " نه... نه!!"

 جفت دستاش رو روی سرش گذاشت.

 " کریستین"

 " نه "

پایین  نفس گرفت، چشماش ترسیده و گشاد شده بودن . یکدفعه روبروم روی زمین زانو زد ، سرش رو

 انداخت .جفت دستاش رو روی رون پاهاش قرار داد. نفس عمیقی گرفت و تکون نخورد.  چی؟!!

 " کریستین! چی کار میکنی؟؟"
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 به زمین خیره موند و نگام نکرد. 

نی!؟"" کریستین! چی کار میک  

 صدام بلند شده بود. تکون نخورد. ترسیده دستور دادم:

 " کریستین، بهم نگاه کن!"

... اون عمال نگاه کرد ،خنثی هو منفعل و پذیرا بهم با چشمای خاکستریسریعا باال اومد  بدون تعلل سرش

 صاف و اروم .... و منتظر بود.

کریستین. یه فرمان بردار...گندش بزنن...  
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«فصل چهاردهم»   

 

 

 

رانه ترین سردترین و موق این و ین جلوی پام زانو زده و منو با نگاه خاکستریش میخکوب کردهکریست

اشی از ن ی حتی بیشتر از لیال و اسلحه اش. سرگشتگی و سرگیجهمنظره ای بود که تا حاال دیدم... 

زن زن سوبه پوست سر سو مصرف الکل که ازش رنج میبردم به سرعت تبخیر شد و جای خودش رو

داد و خون از صورتم رفت.  یفیانه شومشده و یه حس دزدانه و مخ  

 شوکه شده نفس تیزی گرفتم . نه ، نه ، این اشتباهه . خیلی اشتباهه و خیلی ازار دهنده ست. 

 " کریستین خواهش میکنم. این کار رو نکن . من اینو نمیخوام."

کون نمیخورد ، هیچی نمیگفت.همچنان منعفل منو نگاه میکرد ، ت  

. کرد قلبم فشرده و مچاله شد. من چه غلطی کردم؟؟ اشک چشمام رو پر نتی... پنجاه  بیچاره ی من.اوه لع

 زمزمه کردم :

 " چرا این کار رو میکنی؟"

 یکبار پلک زد. مالیم و نرم پرسید:

 " چی دوست داری که بهت بگم؟"

یکنه ولی نه اینطوری.... نه ، نه !برای لحظاتی خیالم راحت شد که صحبت م  

مثل  ،اشکام خروشان و روان جاری شدن و یکدفعه دیدن اون بروی زمین و افتاده بروی دو زانو

حقیقتا  شد. تصویر مرد قدرتمندی ، کسی که متحمل موجودات ترحم بر انگیز ، مثل لیال ، بیش از حد  

ی که فاده قرار گرفته ، کسوجهی و سواسترز وحشتناکی مورد بی تهنوز بچه است ، کسی که به ط
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رش خودش رو الیق عشق خانواده ی فوق العاده اش نمیدونه و خودش رو خیلی کمتر از دوست دخت

قلبم رو میشکونه.پسر گمشده ی من،  میدونه....  

رده و حس خفه کننده ی ناگزیری رو ایجاد ک ترحم، سردرگمی، نومیدی ، همگی در قلبم متورم شده ان

ی منزجر ن. باید بجنگم که برش گردونم ، اونو برگردونم ، پنجاهم رو ! فکر اربابیت من روی کسبود

که این  زنی همون ،زنه. من رو شبیه اون زن میکنهکننده ست. حمکرانی بروی کریستین حالم رو بهم می

 بال رو سرش اورده.

ی نداره ونم انجامش بدم. هیچ راهاز فکرش لرزیدم، بر بغض داخل گلوم غلبه کردم . راهی نیست که بت

 که من این کار رو بکنم. 

بروش زانو ، تونستم فقط یه راه رو ببینم. نگاهم رو ازش برنداشتم ، منم روتی که افکارم روشن شدنوق

 زدم. 

هم  زمین چوبی زیر ساق پاهام سخت بود و اشکام رو خشن با پشت دستم پاک کردم. اینطوری ما با

نم بهش وقتی که م، این تنها راهی هست که من بتونم اونو برگردونم. چشماش طحیم. برابریم. در یک س

 خیره شدم کمی گشاد شدن ولی بعد دوباره چهره اش ثابت و بدون تغییر موند. التماس کردم:

گفتم و گفتم. من  الزم نیست که این کار رو بکنی. من فرار نمیکنم. من اینو قبال بهت گفتم و ،" کریستین

نیاز  ند.... از پا دراورنده ست. من فقط کمی زمان برای فک کرنمیکنم. تموم اتفاقاتی که افتادهار فر

 دارم.... یه زمان فقط با خودم. چرا تو همیشه فاجعه بار ترین اتفاق ممکن رو فرض میکنی؟؟" 

قیر میبینه. رو ح قلبم مچاله شد برای اینکه میدونستم چرا. بخاطر اینکه اون خیلی بدبینه ، خیلی خودش  

 صحبت های النا به ذهنم خطور کردن :

گر هستی؟؟ در مورد تموم مشکالتت؟ناون میدونه که تو چقدر در مورد  خودت منفی   

 اوه کریستین... ترس قلبم رو تو مشتش گرفت و دوباره شروع به حرافی کردم:

تی برای به من هیچ وقتی نمیدی... وق من میخواستم پیشنهاد بدم که امشب من به اپارتمان خودم برم. تو "

 فک کردن به مسائل "
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 هق هق کردم و شبحی از اخم از صورتش گذشت. ادامه دادم:

 و بهناسیم و تموم این حواشی که از طرف تش" فقط زمان برای فک کردن. ما خیلی کم همدیگه رو می

... ال که لیال.... خب هرچی که هستسمتم میاد ... من نیاز دارم.... نیاز دارم که بهشون فک کنم. و حا

 از خیابون ها جمع شده و تهدیدی نیستش .... فک کردم.... فک کردم...."

میکنم که به حرفام گوش میداد.  کساکت شدم و بهش خیره موندم. با دقت نگام میکرد و ف  

 " بودن تو با لیال..."

، ومدبردار سابقش نیش زنان به ذهنم اوقتی که خاطره دردناک فعل و انفعاالتش با فرمان  چشمام رو

  بستم:

... و ایجاد شد. اینکه تو چطور زندگی میکردی از ه اجمالی و خالصهنگا " شوک بزرگی بود. برام یه

".... 

م هنوز بروی گونه هام روون بودن:هم قفل شده ام خیره شدم . اشکابه انگشتان در  

لی ترسیدم این یک بینش در مورد زندگی تو بود و من خی" این منم که به اندازه کافی برات خوب نیستم. 

اطر اینکه که تو حوصله ات از من سر بره و بعد ترکم کنی... و منم مثل لیال بشم....یه شبح و سایه. بخ

حض فرو من عاشقتم کریستین و اگر تو ترکم کنی مثل جهانی بدون نور برام میشه. من تو تاریکی م

م. من فقط خیلی میترسم که تو ترکم کنی...."میرم. من نمیخوام فرار کن  

چیه. من  وقتی که این کلمات رو بهش میگفتم و امیدوار بودم که گوش بده فهمیدم که مشکل اصلیه من

ب واقعا نمیفهمم که اون چرا از من خوشش میاد. من هیچ وقت نمیفهمم که چرا از من خوشش میاد. زیر ل

 گفتم:

تو هستی.... و من...." ،جذاب میدونی. تو ، خب تو" من نمیفمم که تو چرا منو   

و باال انداختم و بهش نگاه کردم:شونه ام ر  

ین .... تموم اموفق و مرد خوب و مهربون و با مالحظه ای هستی  ، سکسی ،" من متوجه نمیشم. تو زیبا

رو که  تونم چیزییمستم. و من نمیتونم کاری رو که تو دوست داری انجام بدم.من نویژگی ها ... و من نی
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گه نیاز داری بهت بدم. چطور میتونی با من خوشحال باشی؟؟ من چطوری میتونم تو رو برای خودم ن

 دارم؟؟ "

 وقتی که ترس های تاریک وجودم رو بیان میکردم صدام شبیه زمزمه بود:

د ."هنم برگردون" من هیچ وقت نفهمیدم که تو در من چی دیدی. و دیدن تو با اون، تموم افکار رو به ذ  

یلی بینیم رو باال کشیدم و با پشت دستم خشکش کردم و به چهره خنثی اش نگاه کردم. اوه... اون خ

 رنجیده. باهام حرف بزن لعنتی! بهش توپیدم:

 " میخوای کل شب رو زانو زده اینجا بمونی؟؟ به خاطر اینکه منم همین کار رو میکنم"

. میتونم شاید کمی سرخوش شده بود ولی سخت بود که اینو بگیفک کنم که چهره اش کمی نرم تر شد.

فاده یه حرکت سو است این خودش رو قرار داده ،در این وضعیتی که خودش جلو برم و لمسش کنم ولی

ه من گرانه و وقیحانه ست. من اینو نمیخوام ولی نمیدونم که اون چی میخواد و یا سعی میکنه چی رو ب

اسش کردم:بگه. متوجه نمیشم. التم  

ستین، خواهش میکنم، خواهش میکنم باهام حرف بزن" ی" کر  

 دستام رو در اغوش خودم در هم میپیچوندم. بروی زانو هام معذب و ناراحتم ولی بازم زانو زده موندم و

 به چهره  جدی ، زیبا و چشمای خاکستریش خیره موندم و صبر کردم.

 و صبر کردم...

 و صبر کردم...

سش کردم:دوباره التما  

 " خواهش میکنم"

 نگاه نافذ  دقیقش تیره شد و یکدفعه پلک زد. زمزمه کرد:

 " من خیلی ترسیده بودم"
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ا اوه خدایا شکرت... ذهن ناخود اگاهم تلو تلو خوران به صندلی دسته دارش مخصوصش برگشت و ب

خیال راحت رها شد و جرعه ی طوالنی از شراب جین1 خودش خورد. صحبت میکنه! حس قدر دانی و 

وجودم رو تحت تاثیر قرار داد و اب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم احساسات و اشک های  ،شکر

کنترل کنم. رو تازه شده  که تهدیدم میکردن   

 صداش نرم و اروم بود:

م من هم " وقتی که دیدم ایتان تازه از بیرون رسیده فهمیدم که یکی تو رو داخل اپارتمان نگه داشته. ه

م که هزاران . میدونستیم و دیدن تو اونجا با اون ... اونم مسلح... فک میکنمیلور از ماشین بیرون پریدیت

یلی از اختم. خردم و زنده شدم انا. کسی داشت تو رو تهدید میکرد.... و بدترین ترس وجودم رو شنبار م  

از دست تو ، از دست تیلور، از دست خودم" دستش عصبانی بود؛  

ب و رنجی رو که میکشید نشون داد:کون داد و عذاسرش رو ت  

ون چه واکنشی " نمیدونستم که لیال چقدر متزلزل و ناپایداره. نمیدونستم که چی کار کنم. نمیدونستم که ا

 نشون میده"

 مکث کرد و اخم کرد:

کار  باید چید. و من دیگه فهمدیم که د: چهره اش خیلی پشیمون و نادم شیی داا" و بعد اون بهم یه راهنم

 کنم."

 مکث کرد و نگام کرد و واکنشم رو بررسی کرد . زمزمه کردم:

 " ادامه بده"

 اب دهنش رو قورت داد:

..."ا ذهن از هم پاشیده اون انجام دادمدیدن اون به این شکل و دونستن اینکه شاید من کاری ب"   

 چشماش رو دوباره بست:

 " اون همیشه خیلی دو بهم زد و شرور بود"

                                                             
 مشروب قوی از تخمیر جو سیاه 1
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انو زده یه نفس صدا دار که مثل هق هق بود گرفت. این یه شکنجه است که این حرفا رو بشنوی ولی ز

اگاه بشم.تا از این درون نگری  موندم و  

بود"می" اون ممکن بود به تو صدمه بزنه. و اگر این طور میشد تقصیر من   

ه ساکت شد. زمزمه کردم:چشماش روی هم افتادن و پر از حس وحشت انعطاف ناپذیری شدن و دوبار  

 " ولی صدمه ای ندیدم. و تو مسئول این که اون در اونجا بوده نیستی کریستین"

 بهش پلک زدم و تشوش کردم تا ادامه بده. 

یال... ده برای این بوده که از من محافظت کنه. شایدم از لکرو بعد برام اشکار شد که هر کاری که اون 

شد.  یت میده. ولی چقدر بهش اهمیت میده. این سوال درذهنم ناخواسته زندهبخاطر اینکه اون به لیال اهم

اون گفت که عاشق منه ولی بعد اونجا خیلی خشن بود . من رو از اپارتمان شخصی خودم بیرون 

 انداخت. زیر لب با توانایی عجیب غریب ذهن خونیش گفت:

... تو نمیرفتی"" فقط میخواستم که بری.. میخواستم که از خطر دور بشی و .  

بهم نافذ  مش قابل لمسه.ن داد . عصبانیت و خشاز بین دندون های بهم قفل شده اش گفت و سرش رو تکو

 نگاه کرد:

 " اناستازیا استیل تو لجباز ترین زنی هستی که میشناسم"

کننده ه تصفی هچشماش رو بست و دوباره سرش رو ناباورانه تکون داد. اوه، برگشته! آه عمیق و طوالنی

درمونده و بی ریا بود . ی نوا ، دوباره چشماش رو باز کرد و چهره اش بای با خیال راحت کشیدم. 

 پرسید:

 " تو نمیخواستی که فرار کنی؟"

 " نه !"

رد و رنج چشماش رو دوباره بست و کل بدنش ریلکس شد. وقتی که چشماش دوباره باز شدن میتونستم د

 و اندوه رو درشون ببینم. 

فک کردم..." " من  
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 مکث کرد:

من تو رو  این منم انا. تمام من.... و من تماما مال توام. چی کار باید بکنم که متوجه این بشی؟ که ببینی" 

باشم میخوام. اینکه من عاشقتم"به هر نحوی که بتونم داشته   

 " منم عاشقتم کریستین، دیدن تو اینجوری..."

 هق هق کردم و اشکام دوباره جوشیدن:

من فک میکردم که تو رو نابود کردم " "  

نه انا. دقیقا بر عکس" " نابود کردی؟؟ منو؟؟ اوه  

دستشو دراز کرد و دستم رو گرفت . زمزمه کرد:   

 " تو نجات دهنده ی زندگی منی"

تام رو قبل از اینکه کف دستم رو به بدنش بچسبونه بوسید. انگش  

وبروی کشید و کف دستم رو روی قفسه ی سینه اش ر با چشمای گشاد شده و پر از وحشتش ، دستم رو

تام گشیر انتند شدن . ضربان قلبش دیوانه وار و وحشیانه ز شقلبش گذاشت.... تو منطقه ی ممنوعه! نفسا

فکش منقبض شده بود و دندون هاشو قفل کرده بود.  ،نبض میزد . چشماش رو از من نگرفت  

که  ن اجازه داد تا لمسش کنم. و مثل این بود که تمامی هواییبه نفس نفس افتادم . اوه ، پنجاه من! او

. خون تو گوشام نبض میزد ضربان قلبم باال رفت. هدرون ریه هام بودش ناپدید و تبخیر شد  

تش رو در کمی تکون دادم و گرمای پوسدستم رو رها کرد و دستم بروی سینه و قلبش موند. انگشتام رو 

دارم سریع رو حبس کرده بود. نمیتونم تحمل کنم. خواستم دستم رو برزیر پیراهنش حس کردم. نفسش 

 گفت:

 " نه"

گشتام رو به خودش فشار داد :نو دستش رو روی دستم گذاشت و ا  

 " نکن"
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گه توسط این حرفش جسور شدم ، نزدیک تر رفتم برای همین زانو هامون بهم مماس شد . اروم دست دی

قفم نکرد. بشه چی کار میخوام بکنم. چشماش بیشتر گشاد شدن ولی متو ام رو باال اوردم تا دقیقا متوجه  

ه ام دیگ نجام این کار سخت بود . دستش رو باز کردم . با یک دست کمی ابه ارومی دکمه های پیراهن

. دستم رو رها کرد و اجازه داد تا با دو تا دست دکمه هاش رو باز کنم رو زیر دستش تکون دادم اونم

سینه اش در معرض نمایش قرار  مزش نمیگرفتم. حینی که دکمه هاش رو باز میکردچشمام رو ا

ال گرفت. اب دهنش رو قورت داد و نفساش تند و لباش از هم فاصله گرفتن و من حس ترس در حمی

قب نکشید. هنوز تو حالت فرمان برداریه ؟ هیچ ایده ای ش رو حس کردم. ولی خودش رو عافزایش

 ندارم.

که  بکنم؟؟ نمیخوام بهش صدمه بزنم. چه جسمی چه روحی روانی. دیدن اون در این موقعیت این کار رو

.ارائه داده هشدار مهم و حیاتیهسپرده و  نخودشو به م  

اجازه میخواستم. کمی  شدستم رو دراز کردم و روبروی سینه اش قرار دادم و بهش خیره شدم....از

 محکم و قوی کرد. تنش و استرس ازش ساطع میشد سرش رو کج کرد و خودشو در انتظار لمس من

بکنم؟؟  ولی این سری از عصبانیت نبود.... از ترس بود. تردید کردم. واقعا میتونم این کار رو باهاش

 نفس گرفت:

 " اره"

دستم رو اروم و نرم روی دوباره توسط مهارت عجیب ذهن خونیش جواب سوال نپرسیده ام رو داد. 

ماش رو اش گذاشتم و اونا رو به سمت پایین و جناغ سینه اش شونه وار کشیدم. چشموهای کم روی سینه 

ن خیلی بست و چهره اش مچاله شد انگار که درد غیر قابل تحملی رو تجربه میکنه. شاهد این صحنه بود

فسه دردناک و سخته برای همین سریعا دستم رو برداشتم ولی اون زود دستم رو گرفت و محکم روی ق

ت سخدادن. با صدای خشک و سینه اش کف دستم رو غلغلک  برهنه اش گذاشت موهای کم جناغسینه 

 گفت:

 " نه. من بهش احتیاج دارم"
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تاط محچشمام محکم بسته شدن .این یه عذاب و شکنجه است. دیدن و نگاه کردن این صحنه عذاب اوره. 

این  گفت و حیرت لمسش بودم. ازو دقیق انگشتام رو نوازش وار به سمت قلبش حرکت دادم ، و در ش

 قدم بزرگی که برداشته بودیم وحشت زده بودم. 

سخت و  تر به اتیش کشیده شده و درخشان بودن. گندش بزنن.... نگاهشد و اونا خاکسچشماش رو باز کر

در زیر  زخم خورده ، وحشی، فراتر از تند و نافذه و نفساش تند هستن. خون در بدنم بر انگیخته شد .

اهش به خودم لرزیدم . نگ  

نش اون منو متوقف نکرده . برای همین دوباره انگشتام رو نوازش وار به سمت قلبش حرکت دادم و ده

ته که دلم باز و شل شد. نفس نفس میزد و نمیدونم که این بخاطر ترس بود و یا یه چیز دیگه. خیلی وق

و  ش رو متوجه خودم کردمو نگاه خیره ا میخواست اونجارو ببوسم برای همین روی زانو هام بلند شدم

طر ت گرم و عنرم باالی قلبش زدم. پوس م رو براش واضح کردم. بعد خم شدم و بوسه ایکامال قصد

 شیرینش رو زیر لبهام حس کردم. 

ش بینم خفه شده اش باعث شد که عقب بکشم و روی پاشنه پاهام بشینم. از چیزی که تو صورت ناله ی

ماش محکم مچاله شده و بسته شده بودن ولی تکون نخورد. زمزمه کرد:ترسیده بودم. چش  

 " دوباره "

یده شد و من دوباره به سمت قفسه سینه اش خم شدم و ایندفعه یکی از زخم هاشو بوسیدم. نفسش بریده بر

ام موه یکی دیگه از زخم هاشو بوسیدم. بلند ناله کرد و یکدفعه بازوهاش به دورم اومدن و دستاش داخل

ه رو دیگرش رو مالقات کرد. همو سرم رو دردناک باال کشید و برای همین لبهام دهن و لبهای م ص رفتن

ت:فم داخل موهاش قفل شدن. نفس گربوسیدیم. انگشتا  

 " اوه انا"

ر و زیرش قرار گرفتم. دستام رو باال اوردم تا صورت زیباش رو د چرخوندم و روی زمین خوابوندم

اون لحظه من اشکاش رو حس کردم. داره گریه میکنه.... نه ، نه !!دستم بگیرم. ودر   
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اگر هر   " کریستین خواهش میکنم گریه نکن . من جدی گفتم که هیچ وقت ترکت نمیکنم. جدی بودم.

خش. من بب وفکرو اندیشه ی دیگه ای رو بهت منتقل کردم ، متاسفم... خواهش میکنم ، خواهش میکنم من

عاشقت میمونم. "عاشقتم. من همیشه   

.و چهره اش به طرز فوق العاده ای درد کشیده بود من خیمه زده و بهم خیره شد  بروی  

 " مشکل چیه؟"

 چشماش گشاد تر شدن.

که  م؟کنی  من از دست تو فرار میکنم و سر به بیابون میزار ه رازی هست که باعث میشه تو همش" چ

میرم؟" باعث میشه اینقدر مطمئن باشی که من  

 صدام لرزون مرتعش و امیخته به التماس بود:

 " بهم بگو کریستین، خواهش میکنم..."

دم که چی طور نشستم. با خودم فک کرننشست ولی این سری چهار زانو بود و منم به دنبالش رفتم و همو

اد ره میخومیشه که ما از روی زمین بلند شیم؟ ولی نمیخوام که افکار قطار مانند اونو بهم بزنم. اون باالخ

اشه.تی... قراره خیلی بد بنو کامال ویران و نابود شده دیده میشد. اوه لع به من اعتماد کنه. بهم خیره  

 " انا...."

یم؟؟؟اوه؟؟ قراره به کدوم جهنمی برمکث کرد . به دنبال کلمات بود . چهره اش در عذابه....   

 نفس عمیق گرفت و اب دهنش رو قورت داد:

ی م انا. من دوست دارم دختر کوچولو های مو قهوه ای رو شالق بزنم بخاطر اینکه همگ" من سادیسم دار

"اونا شبیه اون فاحشه هروئینی هستن... مادر اصلیم. مطمئنم که میتونی دلیلش رو حدس بزنی  

رده و انگار که این جمله رو بارها و بارها تمام روزها تو سرش تکرار کاین جمله رو اینقدر سریع گفت 

ا امید شده بود که از شرش خالص بشه. ن  

 دنیا برام متوقف شد. اوه نه....
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عی میکردم این چیزی نبود که منتظرش باشم . این خیلی بده . واقعا بده. بهش کپ کرده نگاه میکردم و س

ین فکری این دلیل و توجیح اینه که چرا ما همگی شبیه هم هستیم. اولمعنی حرفی رو که زده بود بفهمم. 

ه به سرم اومد این بود که لیال درست میگفت .... ارباب شروره!ک  

 یاد اولین صحبت که تو اتاق قرمز درد کشیدن در مورد گرایشش کردیم افتادم. زمزمه کردم:

 " تو به من گفتی که سادیسم نداری"

 نا امیدانه سعی میکردم بفهمم... یه دلیل موجهی برای این کارش پیدا کنم. 

ذف کردم. تم که من اربابم. اگر بهت دروغ گفتم ، این یه دروغی بوده که فقط قسمتی رو ح" نه ، من گف

 متاسفم. "

ده ن. شرمکمی به انگشتای مانیکور شده اش نگاه کرد. فک میکنم که احساس شرمندگی و خجالت میکرد

لب گفت: راز اینکه به من دروغ گفته؟؟ یا در مورد چیزی که خودش هست؟ زی  

ن سوال رو از من پرسیدی، من تصورات دیگه ای در مورد رابطه مون داشتم"" وقتی او  

مه چی ت. بعد مثل اینکه توپی بهم زده بشه برام هجه به چهره اش بگم که وحشت زده اسمیتونم با تو

 روشن شد . اگر اون سادیسم داره، اون واقعا به تموم اون اعمال شالق و تازیانه زدن احتیاج داره. اوه

ی... سرم رو روی دستام گذاشتم.  زمزمه کردم:لعنت  

 " پس این واقعیت داره"

 سرم رو بلند کردم و نگاش کردم:

 " من نمیتونم چیزی رو که تو بهش نیاز داری بهت بدم"

معنی عدم سازگاری بین ما رو میده.  نهمینه... این دقیقا همی  

ه بحس وحشت گلوم رو به چنگ میگرفت در حالی که دنیا شروع به خراب شدن به دور پاهام کرد... 

. این همینه... ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. اخم کرد:دورم فرو میریخت   

 " نه ، نه ، نه انا. نه تو میتونی. تو به من چیزی رو که نیاز دارم بهم میدی"
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 دستشو مشت کرد و زیر لب گفت :

 " خواهش میکنم باورم کن"

ز بودن. زمزمه کردم:کلماتش پر شور و استدعا امی  

 " من نمیدونم که چی رو باور کنم کریستین. این خیلی مزخرف و نابود شده است"

رد. وقتی گلوم گرفته بود و از هق هق و بغضی که توسط اشکای نریخته شده محاصره شده بود درد میک

 که خیره بهم مونده بود چشماش گشاد شده و درخشان بودن. 

یر کرد . من از اینکه تو رو تنبیه کردم و تو منو ترک کردی ، نگاهم به زندگی تغی" انا ، باورم کن. بعد 

ردم"وقتی که گفتم که هر کاری میکنم تا از تکرار دوباره اون تجربه جلوگیری کنم شوخی نمیک  

: و درد کشیده ای بهم خیره شد مندبا نگاه خواهش  

مثل این بود که  هیچ کس قبال اینو بهم نگفته بود و" وقتی که تو بهم گفتی عاشقمی . یه افشا گری بود . 

ر وز دنمن چیزی رو خاک کرده باشم... و یا شاید تو خاکش کرده باشی ، نمیدونم. منو دکتر فلن ه

 موردش بحث عمیقی داریم"

 اشیم.اوه... امید کمی در درون قلبم شعله کشید. شاید ما با هم خوب باشیم. من میخوام که ما با هم خوب ب

 زمزمه کردم:

ی چی؟"" اینا یعن  

 " یعنی اینکه من بهش احتیاجی ندارم . نه االن"

 چی؟؟

 " چطوری اینو میدونی؟ چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟"

 " فقط میدونم. فک صدمه زدن به تو .... به هر طریقی ... برام منزجر کننده است"

کار های کینکی فاکری چی پس؟" " من نمیفهمم. پس خط کش و در باسنی زدن و تموم اون  

در عوض سوگوارانه آه کشید: زد ولیاخل موهاش کشید و تقریبا لبخند دستشو د  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

513 | P a g e  
 

ارهایی با من چه ک" من صحبتم در مورد کارهای خیلی جدی تر سخت تره اناستازیا. تو بهتره ببینی که 

میکنم" ترکه و زنا  

 دهنم شوکه شده باز موند:

 " ترجیح میدم نبینم"

وجه شدم. یدونم. اگر تو میخواتستی که از اون کارا بکنی مشکلی نبود.... ولی تو نمیخوای و منم مت" م

قبال  باهات انجام بدم. یک بار دیگه هم ،من نمیتونم تموم اون کارهای مزخرف رو وقتی که تو نمیخوای

نیرومند  ه اون احساسمن دیگ ،  از وقتی که تو برگشتی،بهت گفتم، تموم قدرت دست تو هست . و حاال، 

 اجبار به انجام اون کار رو اصال احساس نمیکنم"

 چند لحظه کپ کرده بهش خیره موندم و سعی میکردم که حرفاش رو بفهمم:

 " اما وقتی که ما همو مالقات کردیم ، این چیزی بوده که تو میخواستی1؟"

 " اره ، بدون تردید"

دارو ام  فشارش از بین بره کریستین؟ من مثل یه نوش " چطور میتونه این حس خواستن این موضوع و

 تو هم ... به بیان بهتر... درمان شدی؟ من نمیفهمم"

 دوباره آه کشید :

 " من نمیگم که درمان شدم .... منو باور نمیکنی؟"

 " من فقط این موضوع.... برام غیر قابل باوره. این متفاوته"

رک قت من به احتمال زیاد االن این احساس رو نداشتم . ت" اگر تو هیچ وقت منو ترک نمیکردی اونو

چقدر  کردن تو بهترین کار ی بود که تو برای رابطه مون انجام دادی . باعث شد که من متوجه بشم که

اشته تو رو میخوام . فقط تو رو ، و جدی بودم که میگفتم من تو رو به هر طریقی که بتونم میخوام د

 باشم"

                                                             
 در تموم این مکالمات منظورشون همون رابطه خشن بی دی اس ام هست چیزی که کریستین از اول با همون قصد سراغ انا اومده 1
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ین یتونم اینو باور کنم؟ سرم ازرده خاطر بود و فقط سعی میکردم که به همه ی ابهش خیره بودم. م

 مسائل فک کنم و در اعماق وجودم احساس.... کرختی داشتم.  زمزمه کرد:

از در بیرون زده باشی" ن" تو هنوز اینجایی. فک میکردم که تا اال  

 با صدای خش دار و خشن بهش گفتم:

تن رو د فک میکردم که تو یه مریض روانی که زنایی که شبیه مادرت هس" چرا؟ بخاطر اینکه من شای

رو توی ذهن تو بوجود اورده؟ " شالق میزنی و میکنیشون؟ چه چیزی چنین خیالی  

 با لحن خشن و عصبانیم رنگش پرید. با چشمای گشاد شده و رنجیده گفت:

 " خب، من اینو دقیقا این شکل نمیدونم ولی اره"

ان اب وجدذو جدی بود و منم از لحن پرخاشگرم پشیمون شدم. اخم کردم. احساس تیز عچهره اش متین 

د. داشتم . اوه من چی کار کنم؟ بهش نگاه کردم . صادق و پشیمون دیده میشد.... شبیه پنجاه من بو  

دیده نا ناخواسته یاد عکس داخل اتاق کودکیش افتادم. و در این لحظه متوجه شدم که چرا اون زن خیلی اش

 میشد. اون شبیه کریستین بود. اون باید مادر اصلیش باشه...

فرد مهمی نیست...رد کردن راحت و سریع کریستین در مورد اون زن به ذهنم اومد:   

 اون زن مسئول تموم این مسائله.... و منم شبیه اونم .... لعنتی!

شد. بود . بی غل و غش دیده می بهم خیره شده بود ، چشماش زخمی و میدونم که منتظر حرکت بعدی من

مورد  گند و مزخرفن. اون منو در ،ه عاشقمه ولی من واقعا گیج شدم. همه ی این مسائلکاون به من گفته 

ن رو داشته. ولی حاال با قطعیت میدونم که لیال چقدر توانایی انجام خواسته های کریستیلیال مطمئن کرد   

ه شدم. فکرش ماللت اور و ناجوره. من خیلی خست  

 " کریستین من خیلی خسته ام. میشه فردا در موردش صحبت کنیم؟ میخوام برم تو تخت"

 سورپرایز شده بهم پلک زد :

 " نمیخوای بری؟"
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 " میخوای که برم؟"

 " نه ! من فک میکردم که وقتی که بفهمی منو ترک میکنی"

اومدن.... و  همم ترکش میکنم به ذهنموقتی من تاریک ترین راز اونو بفتموم زمان هایی که گفته بود که 

 حاال من میدونم . لعنتی. ارباب شروره...

کنم؟ من  عاشقشم ، اره عاشقشم. میتونم ترکش نیوونه ای که مه برم؟؟ بهش نگاه کردم، این مرد دبهتره ک

و با وجود نیک بار قبال ترکش کردم و تقریبا این کار منو از هم پاشوند... و اونو هم.. من عاشقشم. من ای

 این افشا سازی میدونم. زمزمه کرد:

 " ترکم نکن"

 داد زدم:

 " محض رضای خدا ... نه ! من نمیخوام که برم"

 و این تصفیه کننده بود. بفرما گفتم . من جایی نمیرم. با چشمای گشاد شده گفت:

 " واقعا؟"

میتونم بگم؟" " چی کار میتونم بکنم که بهت بفهمونم که من قرار نیست فرار کنم؟ چی  

 بهم خیره نگاه کرد. دوباره ترس و اندوه و اضطرابش اشکار شد.اب دهنش رو قورت داد:

ی هست که میتونی انجام بدی"ر" یه کا  

 توپیدم:

 " چیه؟"

 زمزمه کرد:

 " باهام ازدواج کن"

 چی؟! اون االن واقعا...
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 برای دومین بار در کمتر از نیم ساعت دنیا دور برم متوقف شد. 

حرفی رو  ندش بزنن.... به مرد عمیقا تباه شده و نابود شده ی روبروم که عاشقشم خیره موندم. نمیتونمگ

 که االن زد باور کنم. 

یز و ازدواج؟؟ داره بهم پیشنهاد ازدواج میده؟؟ داره شوخی میکنه؟ نتونستم خودمو کنترل کنم ... خنده ر

و از ر شد . لبم رو گاز گرفتم تا بتونم خنده ام ری از اعماق وجودم منفجکوچیک ناباورانه و مضطرب

مام شکست خوردم. ارگی تجلوگیری کنم که با بیچ ،تبدیل شدن به قهقه ی  بلند هیستیریکی در مقیاس زیاد

اال زمین دراز کشیدم و خودم رو تسلیم خنده ی بلندم کردم . جوری میخندیدم که تا ح به پشت روی

خلیه بزرگ روانی از طریق خنده...نخندیده بودم. یک انفجار و ت  

، یه  ناک و مزخرفی که درونش بودم نگاه میکردمفو برای چند لحظه فقط خودم بودم، به وضعیت اس

ه اشکای فوران سر زیبای تباه شده . وقتی که خنده ام تبدیل ب، در کنار یه پدختر خنده کنان در هم شکسته

نه .... این دیگه زیادیه. کرده شد با دستام چشمام رو پوشوندم . نه ،  

خیدم و وقتی که حمله ی عصبیم فرو نشست، کریستین نرم دستام رو از روی صورتم برداشت و چر

:. دهنش سرگرم شده مچاله شد بهش نگاه کردم.  بروی من خم شده بود  

 " تو پیشنهاد ازدواج منو شوخی و مسخره فرض کردی خانم استیل؟"

ردم. دم و گونه اش رو نرم نوازش کردم. از ته ریشش زیر انگشتام لذت باوه پنجاه! دستم رو بلند کر

 خدایا، من عاشق ایم مرد ام.

وقت شناسی تو بدون شک...." " اقای گری... کریستین. حس  

شیار خیره بهش ساکت شدم. بهم نیشخند زد ولی چین های کنار چشمش بهم نشون میداد که ازرده شده. ه

 کننندهست. 

رها کردی انا. باهام ازدواج میکنی؟" نینطور بین زمین اسمو" تو منو هم  

دم. نشستم و بروش خم شدم و دستام رو روی زانو هاش گذاشتم. به صورت دوست داشتنیش خیره ش  
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یرون " کریستین ، من رابطه ی سابق دیوونه شده ی تو رو با اسلحه مالقات کردم، از اپارتمان خودم ب

نفجار هسته ای رو به صورت پنجاه وار داشتم ...."انداخته شدم ، یه تجربه ا  

 دهنش رو باز کرد که چیزی بگه ولی دستم رو بلند کردم و اونم مطیعانه دهنش رو بست:

 هم " تو همین االن به من مسائلی رو در مورد خودت اشکار کردی که به واقع شوکه کننده بودن و حاال

 از من درخواست ازدواج میکنی"

. خدا و طرف کج کرد انگار که داره به این واقعیت ها فک میکنه. سرگرم شده و مشتاقهسرش رو به د

 رو شکر... خشک گفت:

 " اره فک میکنم که یه خالصه ی منصفانه و درست از این وضعیته"

 سرم رو براش تکون دادم:

 " چه اتفاقی افتاده که این رضایت به تاخیر افتاده بوده؟"

 زمزمه کرد:

م. تا وقتی ش غلبه کنم و االن من یه خواسته ی محکم و قوی و یه رضایته پر رنگ و ناگزیر" تونستم به

 که زمان و وقت هست خوش باش انا"

ید در که با " ببین کریستین، من تو رو تقریبا سه دقیقه است که میشناسم و کلی مسائل دیگه هم هست

و میخوام که برم تو تخت. من باید در خوردم ، گرسنه ام ، خسته ام موردت بفهمم. من کلی مشرب 

 خواست ازدواج تو رو دقیقا مثل قراردادی که بهم دادی بررسیش کنم. و ..."

ر کنم :رو بهش نشون بدم و همینطور جو بینمون رو کمی سبک ت لبامو بهم فشار دادم تا نارضایتی ام  

 " این اصال یه درخواست ازدواج رمانتیک نبود"

ج کرد و لباش به لبخندی کشیده شدن. نفس گرفت:سرش رو به یه طرف ک  

خوبی بود خانم استیل" " مثل همیشه نکته ی  

 صداش اغشته با خیال راحت بود:
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 " پس این به معنی نه نیست؟"

 آه کشیدم:

نکه " نه اقای گری به معنی نه نیست ولی به معنی اره هم نیست. تو االن این کار رو فقط بخاطر ای

عتماد نداری کردی"ترسیدی و به من ا  

" نه من این کار رو کردم چون من باالخره یکی رو پیدا کردم که میخوام باقی عمرم رو باهاش 

 بگذرونم"

ر نین وضعیت مزخرف و نابود کننده ای اینقدزد و از درون اب شدم. چطور در چ اوه... قلبم تند تر

داد:. ادامه دمیتونه حرفای رمانتیک بزنه؟ دهنم از شوک باز مون  

 " من فک نمیکردم که این اتفاق هیچ وقت برای من بیوفته"

مات چهره اش خلوص عمیق و بی ریایی رو بهم ساطع میکرد. کپ کرده نگاش میکردم و به دنبال کل

 درست برای گفتن بودم. 

" میتونم در موردش فک کنم.... خواهش میکنم؟ تو از من درخواست ایمان و صبر کرده بودی. خب 

وبت تو هست گری . منم به اون دو تا احتیاج دارم"حاال ن  

 تو چشمام جستجو کرد و بعد از لحظاتی خم شد و موهام رو پشت گوشم فرستاد :

 " میتونم باهاشون زندگی کنم"

 لبام رو سریع بوسید ادامه داد:

 " پس خیلی رمانتیک نبود ها؟"

دادم .نرم پرسید:ابروش رو باال انداخت و منم سرم رو سرزش وار براش تکون   

 " عشق و عاشقی؟"

 سرم رو تکون دادم و لبخند کوچیکی زد :

 " گرسنه ای؟"
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 " اره"

 " غذا نخوردی؟"

 چشماش یخ زدن و فکش منقبض شد.

 " نه غذا نخوردم"

 روی پاشنه پاهام نشسته بودم و بهش نگاه میکردم:

یرون رمان بردار سابقش بودم بف " از اپارتمان خودم وقتی که شاهد واکنش صمیمانه ی دوست پسرم و

اخته شدم و این به طرز چشمگیری اشتهای منو سرکوب کرد "اند  

و موقرانه  بهش با خیرگی نگاه میکردم و دستام رو روی لگنم مشت کردم. کریستین سرش رو تکون داد

د و گفت:ز کراز روی زمین بلند شد . اوه باالخره میتونیم از روی زمین بلند شیم. دستشو به سمتم درا  

 " بزار برات یه غذایی درست کنم"

 محتاطانه زیر لب در حالی که دستم رو توی دستش میگذاشتم گفتم:

 " میشه فقط برم تو تخت؟"

 بلندم کرد . بدنم خشک شده بود .بهم با چهره نرم خیره شد:

 " نه تو احتیاج داری غذا بخوری ، بیا"

راحتی خیاله... کریستین رئیس منشانه برگشته و این باعث  

. به ساعتم منو به سمت فضای اشپزخونه برد و بروی صندلی بار هدایتم کرد و بعد به سمت یخچال رفت

بود و منم صبح زود باید بیدار بشم تا به سر کار برم.  11:30زدیک ننگاه کردم. خدایا،   

 " کریستین من واقعا گرسنه نیستم"

جو میکرد. پرسید:داخل یخچال عظیم الجثه رو جستو  خودشو مشغول کرد و منو نادیده گرفت  

 " پنیر؟"
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 " نه این ساعت شب"

 " چوب شور؟"

 توپیدم:

 " تو یخچال؟ نه! "

 چرخید و با نیش باز نگام کرد :

 " چوب شور دوست نداری؟"

 ن خرت وتموم شب رو بی ،شب. کریستین من میرم تو تخت. تو هم اگر میخوای 11:30" نه ساعت 

. من خسته ام و یه روز جالب رو گذروندم . روزی که دوست دارم خل یخچال بگردپرت های دا

 فراموشش کنم"

رم تو کرد ولی االن اصال اهمیت نمیدم. میخوام بشدم اونم بهم با ترشرویی نگاه  از روی صندلی بلند

 تخت. واقعا هالکم. 

 " ماکارونی و پنیر؟؟"

نی بود. لند کرد . چهره اش خیلی امیدوار و دوست داشتیه کاسه سفید که روش فویل کشیده شده بود ب

 پرسیدم:

 " تو ماکارونی و پنیر دوست داری؟"

ریستین ذوق زده سرش رو تکون داد و قلبم اب شد. یکدفعه خیلی جوون دیده شد. کی فکرشو میکرد؟؟ ک

 شبیه یه پرستار مسئول غذا .... پر از امید پرسید:

 " میخوری؟"

یش باز مقاومت کنم و خودمم گرسنه ام. سرم رو تکون دادم و لبخند ضعیفی زدم. ن نتونستم در مقابلش

ت. پاسخ دهنده اش نفسم رو قطع کرد. فویل رو از روی ظرف برداشت و ظرف رو داخل ماکروفر گذاش

ی بود نگاه کردم ، دوباره به صدنلی بار کنار کانتر برگشتم و به این خوشگله که اسمش اقای کریستین گر

:. دستش انداختمو متین داخل اشپزخونه چرخ میخورد ردی که میخواد با من ازدواج کنه ... موقرانهم  
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 " خب پس تو بلدی با ماکروفر کار کنی؟"

هاش غذا اماده و در بسته بندی باشه اره. معموال میتونم باهاش کار کنم. غذا درست کردنه که با " اگر

 مشکل دارم"

همیشه  . اون االن مثلهمون مردیه که نیم ساعت پیش در مقابل من زانو زده بودنمیتونم باور کنم که این 

نه خوقابی و همه رو روی میز کانتر اشپزر بشیست. بشقاب ها رو بیرون اورد ، کارد و چنگال و ز

 گذاشت. زیر لب گفتم:

 " خیلی دیر وقته"

 " فردا نرو سر کار"

نیویورک میره"" من باید فردا برم سر کار. رئیسم فردا به   

 کریستین اخم کرد:

 " تو هم میخوای اخر هفته به اونجا بری؟"

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

  " پیش بینی اب و هوا رو چک کردم و به نظر قراره بارونی باشه"

 " اوه، پس چی کار میخوای بکنی؟"

 زنگ ماکروفر بلند شد و خبر غذای گرممون رو داد. 

ات... از لحظه از روزم بهترین استفاده رو بکنم و زندگی کنم . تموم این هیجان" من فقط میخوام در این 

 پا دراورنده ست"

ذاشت و بعد ابروم رو براش باال انداختم و اونم عاقالنه نادیده گرفت . کریستین کاسه سفید رو بینمون گ

ارونی هامون ماکو حواسش پرت بود. من تو بشقاب  کنارم روی صندلی نشست. به نظر عمیقا تو فکر

 ریختم . بوی خوشمزه ای میداد و دهنم اب افتاد. حسابی گرسنه ام. زیر لب گفت:

 " در مورد لیال متاسفم"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

522 | P a g e  
 

 " چرا متاسفی؟"

. شکمم قدر دان قار و قور کرد. قعا مثل بویی که میداد خوشمزه ستاوووم ماکارونی وا  

رو چک بوده باشه. تیلور خودش قبال اونجا تو اپارتمانت وحشتناک و ترسناک ،" باید قطعا دیدن اون

 کرده بود . اون خیلی ناراحته"

 " من تیلور رو سرزنش نمیکنم"

 " منم همینطور. اون بیرون به دنبال تو بوده"

 " واقعا ؟ چرا؟"

م ردیابی ات " من نمیدونستم که تو کجایی. تو هم کیف و موبایلت رو جا گذاشته بودی . حتی نمیتونست

فته بودی؟"کنم.کجا ر  

بود.  تهدید امیزی زیر کلماتشی وقتی اینو پرسید صداش نرم بود ولی جریانات و احساسات نهفته   

اره می افته"" منو ایتان به یه بار اون طرف خیابون رفته بودیم . برای اینکه بتونم ببینم چه اتفاقی د  

 " که اینطور"

و راحت نیست. جو و فضای بینمون به ارومی تغییر کرد . دیگه سبک   

ثی و باشه، خب... دو نفر میتونن این بازی رو بکنن. بیا حاال سراغ تو بریم پنجاه. سعی کردم خن

س باشم . میخوام که حس کنجکاوی سوزاننده ام رو اروم و سیراب کنم ولی از جوابش در هرا دخونسر

 بودم. پرسیدم:

 "خب، تو با لیال تو اپارتمان چی کار کردی ؟"

ب کردم و اونم با چنگال پر از ماکارونی بین زمین اسمون یخ زد. اوه نه... این جوابش خو بهش نگاه

 نیست...

اقعا میخوای بدونی؟"و"   

 گره ای سخت  در شکمم زده شد و تموم اشتهام رو تبخیر کرد. زمزمه کردم:
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 " اره"

ته رد و روی صندلی دسواقعا؟؟ واقعا؟؟ ذهن ناخود اگاهم بطری مشروب جینش رو به روی زمین پرت ک

 دارش صاف نشستو با وحشت و ترس بهم خیره شد. 

: بدیل به یه خط صاف شد و تردید کرددهن کریستین ت  

 " ما صحبت کردیم و من اونو به حموم بردم"

 صداش خش دار بود و سریعا وقتی که هیچ واکنشی نشون ندادم ادامه داد:

ثیف وارم که به خاطرش ناراحت نشی ولی اون خیلی کیداز لباس های تو پوشوندمش . ام " و با بعضی

 بود"

 گندش بزنن... حموم  بردش؟؟!!

تهوع  چه کار ناشایستی. گیج زدم و به بشقاب نخورده ماکارونیم زل زدم. حاال منظره ماکارونی ها برام

ت . این ه گرفاگاهم مسئولیتش رو به عهدن ناخوداور بود. سعی کردم که اینو برای خودم توجیح کنم . ذه

ای این کامال غیر دوستانه بوده . بخش عقالنی و منطقی مغزم بهم میگفت که اون فقط این کار رو بر

تونست انجام داده چون اون خیلی کثیف بوده. ولی این خیلی سخته... حسادت و نازک نارنجی بودنم نمی

 اینو تحمل کنه.

نه هام بریزن انه که اشکام با نزاکت و زیبا بروی گویکدفعه میخواستم که گریه کنم.... نه گریه ی خانوم

و سرکوب بلکه مثل یه گرگ به سمت ماه زوزه بکشم و عربده بزنم. نفس عمیق گرفتم که حس شدیدش ر

 کنم ولی گلوم از اشک و هق هقی که درونش جمع شده  خشک و ناراحت بود . نرم گفت:

م انا"" این تموم کاری بود که میتونستم براش انجام بد  

 " تو هنوز بهش احساسی داری؟"

 ترسیده گفت:

 " نه !"
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روبروم  خیدم و دوباره به غذای حال بهم زنچشماش رو بست و چهره اش معذب و مضطرب شد . چر

ادامه داد:خیره شدم. نمیتونستم به کریستین نگاه کنم.   

یگه اهمیت سان به یه انسان دان " دیدن اون به این شکل ... اینقدر متفاوت و شکسته شده. من بهش مثل یه

 میدم"

 خاطرات ناخوشایندی رو از ذهنش بیرون کنه. خدایا.. اون اش رو باال انداخت انگار که بخوادشونه 

 انتظار داره من همدردی و دلسوزی کنم؟؟ 

 " انا بهم نگاه کن"

. من وانمهیش از حد تدرک این قضیه بنمیتونم. میدونم که اگر این کار رو بکنم گریه ام منفجر میشه. 

ایی برای االن مثل یه انبار و مخزن بنزین بیش از حد پر شده و لبریزم و فراتر از ظرفیتمم. هیچ فض

و منفجر  گند دیگه ای بر بیام. شعله ور مسئله ی چیز دیگه ای وجود نداره. دیگه نمیتونم از عهده ی هیچ

. خدایا! میشم و اگر امتحانش کنم بسیار بد و کریه خواهد بود  

نم خطور کریستین به فرمان بردار سابقش به چنین روش گرم و صمیمی اهمیت میده...تصویرش به ذه

بدنم رو در هم شکست . ،سخت و دردناکی کرد ، حموم برده اش ، خدای بزرگ ... لخت! لرز    

 " انا "

 " چیه؟"

 زیر لب گفت:

ده "بچه بود ، یه بچه شکسته شده و داغون ش " نکن . اون کار هیچ معنایی نداشته. مثل مراقبت از یه  

نسی اون لعنتی چی در مورد مراقبت از به بچه میدونه؟؟ این زنی بوده که اون زمانی باهاش یه رابطه ج

و به منحرف شده کاملی داشته. اوه این دردناکه... یه نفس عمیق و یکنواخت گرفتم. یا شادم اون این

ال معنی دم اصیر هم شکسته و داغونه. این بیشتر معنی میده... یا شاخودش ارجاع میده. کریستین بچه د

خستگی  نمیده. اوه . این خیلی مزخرف و نابود کننده ست و یکدفعه به طرز استخون شکننده ای احساس

 کردم. من احتیاج دارم بخوابم. 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

525 | P a g e  
 

 " انا؟"

اشغال خالی کردم .ل طب رو در سابشق ی داخلایستادم و بشقابم رو به سمت سینک بردم و غذا  

 " انا ، خواهش میکنم"

 به سمتش چرخیدم. داد زدم:

 " فقط تمومش کن کریستین! تمومش کن. اینقدر نگو انا خواهش میکنم!"

 اشکام شروع به ریختن کردن :

ود خسته و زکردم. میخوام برم تو تخت. من االن " من به اندازه ی کافی امروز این چرندیات رو تحمل 

هم تنهام بزار" رنجم. حاال  

روی پاشنه پام چرخیدم و عمال به سمت اتاق خواب دویدم و با خودم خاطره ی چشمای گشاد شده و 

بعد از  اوردم و ونو شوکه کنم. سریعا لباسام رو درشوکه شده اش رو بردم. خوبه که میفهمم منم میتونم ا

ویی راه یدم و به سمت دستشی شرت هاشو بیرون کشی دراور کریستین یکی از تزیر رو کردن کشو

 افتادم. 

ه ککی مکی گونو چشمای ترسیده  ی نگاه خیره ی فرد الغر و تکیده وبه خودم تو اینه نگاه کردم. به سخت

اسات بد عنق تو اینه رو میشناختم. و این بیش از حد بود. روی زمین سر خوردم و خودم رو تسلیم احس

االخره ون کنم. هق هق تکون دهنده و بلندی سر دادم و بشلطاقت فرسام کردم که نمیتونستم دیگه تحم

 اجازه دادم که اشکام بدون مقاومت رها بشن.
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«فصل پانزدهم»  

 

 

 

 " هی"

 کرستین وقتی که بازو هاش رو به دورم میاورد نرم اینو گفت . التماس کرد:

هش میکنم گریه نکن انا، خواهش میکنم"ا" خو  

ق بودم. دستام رو به دور گردنش بردم و تو گودی گردنش هق ه شم و منم تو اغوشبروی زمین بودی

 کردم.داخل موهام نجوا کنان وقتی که پشتم و سرم رو نوازش میکرد گفت:

 " متاسفم عزیزم"

یم. باالخره برای همیشه اینطور نشستو این باعث شد شدید تر گریه کنم و اونم منو محکم تر بغل بکنه. 

برد و  مت اتاقداشت و به س م کرد و نگمبلند لند شد وستین بروی پاهاش بیمی گریه کردم کروقتی که ک

 غوششچند لحظه کنارم قرار گرفت و چراغ رو خاموش کرد . منو تو اروی تخت درازم کرد . بعد از 

به خواب تاریک و ازار دهنده ای فرو رفتم.  کشید و محکم بغل کرد باالخره  

 

یچیده بود. پریدم. سرم گیج بود و خیلی گرمم بود. کریستین مثل گیاه تاک بدورم پ از تکونی از خواب

به ساعت  وقتی که از بین بازوهاش خودمو بیرون کشیدم تو خواب غر غر کرد ولی بیدار نشد. نشستم و

مت س نوشیدنی نیاز دارم. پاهام رو روی زمین گذاشتم و به صبح بود. به قرص ادویل و یه 3دم. نگاه کر

 نشیمن و اشپزخونه راه افتادم. 

رگیجه پرتقال پیدا کردم و برای خودم یه لیوان ریختم. هووم... خوشمزه ست و س در یخچال یه پاکت اب

الستیکی ه پن مسکن گشتم و باالخره یه جعبو منگیم سریعا بهتر شد. داخل کابینت ها رو برای پیدا کرد
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م. به سمت برداشتم و یه لیوان اب پرتقال دیگه برای خودم ریختپر از دارو پیدا کردم. دو تا قرص ادویل 

توی  ه ای بزرگ نشیمن قدم زدم و به سیاتل خواب رفته نگاه کردم. چراغ ها در زیر قصردیوار شیش

 اسمونهای کریستین یا شایدم باید بگم قلعه ی نظامی کریستین چشمک و برق میزنن. 

ای فک ی موضع برلرامش بخشه... بعد از افشاسازی دیروز کپیشونیم رو به شیشه سرد تکیه دادم. ا

رو پشتم رو به دیوار شیشه ای زدم و روی زمین سر خوردم . نشیمن در تاریکی عمیقی ف کردن دارم.

 رفته بود و تنها نوری که ساطع میشد از چراغ های باالی کانتر اشپزخونه بود. 

اده؟ تموم نم؟ بعد از تموم کارهایی که اون اینجا انجام دمیتونم اینجا زندگی کنم، با کریستین ازدواج ک

 گذشته تاریکی که این مکان برای اون داره؟

رد ازدواج... این غیر قابل باورترین و کامال غیر منتظره ترین موضوع بود . ولی خب همه چی در مو

گری، منتظر غیر  ستینکریستین غیر منتظره ست.گوشه لبام به لبخند کنایه امیزی باال کشیده شدن. کری

 منتظره ها باشید... پنجاه سایه نابود شده.

ا لبخدم محو شد. من شبیه مادرشم... این منو عمیقا ازار میده و هوای داخل ریه هام سریعا تخلیه شد. م

 همگی شبیه مادرش ایم. 

ته اینو نمیخواس نبوده که مبه راهم ادامه بدم؟ عجیب ،من چطوری بعد از فاش شدن این راز کوچیک لعنتی

باشه که با  بهم بگه. ولی اون قطعا خیلی نمیتونه که مادرش رو یادش باشه. دوباره در فکرم که شاید بهتر

ده رو پر کنه.این موارد هنوز خالی مون بهم اجازه میده؟ شاید دکتر بتونه دکتر فلن صحبت کنم. کریستین  

 ولی من از این ارامش نشیمن بزرگ و اثار هنریاوره  تکون دادم احساس کردم که  دنیا ماللسرم رو 

ی رم...  سرد ، خشک ولی به خوبی در روش خودشون همچنان زیبا... در سایه و ثروتبزیباش لذت می

قطعی، کامیاب کننده. میتونم اینجا زندگی کنم؟ در زمان های بد و خوب؟ در مریضی و سالمتی1؟ چشمام 

و نفس عمیق و پاک کننده ای گرفتم. رو بستم ، سرم رو به شیشه تکیه دادم  

نده ام توسط گریه ای درونی و فطری از هم پاشید و باعث شد تمام موهای وجودم دهمش تسکین اار

بل از اینکه هشیار و سیخ بشن. کریستین! گندش بزنن... چه اتفاقی داره می افته؟ سریع بلند شدم و و ق

د . سمت اتاق خواب دویدم. قلبم با ترس میتپی اون صدای وحشت زده و منعکس شده خاموش بشه به  
                                                             
 بخشی از سوگندی هست که موقع ازدواج عروس داماد بهم میگن 1
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ید و چراغ خواب کنار تخت رو روشن کردم و کریستین در کنار نور چراغ دیده شد. به خودش میپیچ

د کننده میلولید ، بی قرار و در حال درد کشیدن بود. نه ! دوباره ناله بلندی کرد و صدای ترسیده و خر

 اش دوباره درونم رو نیشتر زد. 

عنتی ... کابوسها !ل  

 " کریستین!"

ده و رو باز کرد ، وحشت زبروش خم شدم و شونه اش رو گرفتم و تکونش دادم تا بیدار بشه. چشماش 

:، سریعا داخل اتاق خالی رو قبل از اینکه دوباره به من نگاه کنه چک کرد.  من من کرد گنگ بود  

بوده باشی" " تو رفته بودی، تو رفته بودی . تو حتما باید رفته  

اله ، قلبم رو مچشکست خورده و تباه شده دیده میشد امیز شدن.... و خیلیچشمای گشاد شده اش اتهام 

 کرد. پنجاه بیچاره.... کنارش روی تخت نشستم زیر لب برای دادن اطمینان خاطر گفتم :

 "من اینجام ، من اینجام"

زمه سعی کنم تسلی اش بدم. دوباره زم دستم رو دراز کردم تا کف دستم رو روی صورتش بگذارم و

 کرد:

 " تو رفته بودی"

 چشماش هنوز ترسیده و گشاد بودن ولی به نظر میرسید داشت اروم میشد. 

بخورم . تشنه بودم" ی" من رفتم یه نوشیدن  

یشد. چشماش رو بست و صورتش رو مالید. وقتی که بازشون کرد خیلی حواس پرت و بی کس دیده م  

ی. اوه خدا رو شکر"" تو اینجای  

 دستشو به سمتم اورد و محکم منو گرفت و روی تخت کنار خودش کشوند. زیر لب گفتم:

 " من فقط رفته بودم نوشیدنی بخورم"
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غلم کرد تی شرتش کامال خیس از عرق بود وقتی که باوه شدیدترین ترسش... میتونم احساسش کنم. 

نگاه ق دقیمن واقعا اینجا هستم که خودشو مطمئن کنه محکم میزد . بهم انگار که بخواد  شضربان قلب

 میکرد. به ارومی موها و گونه اش رو نوازش کردم. تسلی دهنده گفتم:

 " کریستین خواهش میکنم. من اینجام . من هیچ جایی نمیرم"

 نفس گرفت:

 " اوه انا"

نم از سمتش به درو استنهنش رو روی دهنم قرار داد. خوچونه ام رو گرفت تا ثابت نگهم داره و بعد د

م و دوباره گلو ون وابسته و هماهنگه. لباش روی گوشم،رسوخ کرد و ناخواسته بدنم پاسخ داد .بسیار به ا

باال از  پایینم رو کشیدن و دستاش بروی بدنم به سمت لبام حرکت میکردن. دندوناش نرم لب به سمت

بروی  رد . حسش رویرون اورد. نوازشم میکمیشدن. تیش شرتم رو از تنم ب لگنم تا سینه هام کشیده

وقتی که  وست بدنم حس میکردم و اونم همین واکنش رو فرا خوند و لمسش لرزشی به بدنم میفرستاد .پ

فت:ناله کردم.  زیر لب گدستاش سینه هام رو گرفتن و انگشتاش به دور نوک سینه ام سفت شدن   

 " من میخوامت"

ریستین"" من برای تو اینجام. فقط تو ک  

رده بودم. با اشتیاق و استیصال که هیچ وقت از طرفش حس نک باره بوسیدم ؛ پر حرارت ،ناله کرد و دو

. ن بکشمدو طرف تی شرتش رو گرفتم و باال کشیدم و اونم کمک کرد تا از بدنش و از روی سرش بیرو

د و تی شرتم رو از سرم بیرون کشید. بین پاهام زانو زد و منم بلند کر  

 ماش جدی، پر از خواستن و پر از راز های تاریک برمال شده بودن. دستاش رو دو طرف صورتمچش

ه بروی اش بین پاهام بود برای همین نصفه نیمباره بروی تخت فرود اومدیم. رون پدم و دویاورد و بوس

اون  یده بود. الت تحریک شده اش سفت و محکم در مقابل لگنم در زیر شورت حس میشد.شمن دراز ک

منو میخواد ولی کلمات اخیرش این زمان رو انتخاب کردن که به ذهنم برگردن ، چیزی که در مورد 

ین کارو مادرش گفت. و این مثل یه سطل اب یخ برای حس جنسی و لیبیدو من بود. لعنتی... نمیتونم ا

 بکنم. االن نه. فورا در مقابل دهنش زمزمه کردم:
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انجامش بدم" " کریستین... صبر کن.  نمیتونم  

 با دستام بازو هاشو به سمت عقب هل دادم. زیر لب گفت:

 " چیه ؟ چی شده؟"

 و شروع به بوسیدن گردنم کرد و سر زبونش رو نرم روی گردنم به سمت پایین کشید. اوه... 

دارم خواهش میکنم" زاامش بدم. االن نه. من به زمان نی" نه خواهش میکنم. نمیتونم انج  

 زمزمه کرد:

اوه انا بیش از حد بهش فک نکن" "  

 الله گوشم رو گاز گرفت.

ی""آ  

گیج کننده  نفسم بند اومد در کشاله رون هام حسش کردم و بدنم قوس برداشت و بهم خیانت کرد. این خیلی

 ست. بینیش رو به بینیم مالوند:

"" من همون ادم قبلی ام انا. من عاشقتم و بهت نیاز دارم. لمسم کن خواهش میکنم  

 و التماس صمیمانه اش تکونم داد و ابم کرد. 

 لمسش کنم... وقتی که داریم عشق بازی میکنیم لمسش کنم. اوه خدای...

بگم که  و خودشو عقب کشید و بهم نگاه کرد و زیر نور نصفه نیمه و کدر چراغ خواب میتونم بلند شد

منتظر فراخوان و اجازه ی من... ،منتظر بود.منتظر تصمیم من  

ار و انگ تم رو بلند کردم و امتحانی دستم رو روی موهای کم جناغ سینه اش گذاشتم. نفسش بند اومددس

ردم . ولی این سری دستم رو عقب نکشیدم. به سمت شونه اش حرکت ککه درد داره چشماش مچاله شدن 

 رو لرزش بدنش رو در زیر دستم حس کردم. ناله کرد و منم به سمت خودم کشیدمش و جفت دستام

 پشتش قرار دادم. جایی که تا حاال لمسش نکرده بودم، بروی کتف هاش ، و به سمت خودم نگه اش

 داشتم. ناله عجیب و نا مانوسش منو مثل هیچ چیز دیگه ای تحریک نمیکرد. 
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بوسم سرش رو توی گودی گردنم فرو برد و قبل از اینکه بینیش رو به سمت باال و چونه ام بیاد و ب

تاش سیدن و مکیدن و گاز گرفتنم کرد . زبونش دهنم رو در مالکیت خودش قرار داد و دسشروع به بو

مت سینه هام و دوباره روی بدنم کشیده شدن. لباش به سمت پایین حرکت کردن ... پایین تر... پایین به س

من هنوز روی شونه ها و پشتش بودن .  که میرفت من رو میپرستید و دستای همینطور  

ود وز به خاطر کابوسی که دیده بنف و حرکات ریز عضالت سختش لذت میبردم. پوستش هانعطااز 

ای احترام نه هام برمرطوب بود. لباش بروی نوک سینه ام بسته شدن و مکید و کشید برای همین نوک سی

دهن ماهرش سفت و سخت شدن.  و قدر دانی از  

کرد. به  اش رو خفه سش بریده بریده شد و نالهناله کردم و ناخون هام رو بروی پشتش کشیدم و اونم نف

که نصفش ناله و گریه بود گفت: حالت خفه گی  

 " اوه لعنتی انا"

 قلبم رو مشوش کرد ولی همونطور در اعماق وجودم تموم عضالت زیر کمرم رو منقبض کرد. اوه، چی

زدم و مثل نفس نفس میپیچید و منم م باهاش بکنم! ضمیر درونم با حس خواستن به خودش میر میتونکا

مم به سمت ایین حرکت کردن. بروی شکه شده ی اون بودم. دستاش به سمت پنفسای زجر کشیده و شکنج

کت داد سم... و بعد انگشتاش بروی من و بعد به داخلم رفتن. تا انگشتاش رو دایره وار حرپاهام و سک

ت:ستش خوشامد بگم.  نفس گرفلگنم رو به سمتش به باال حرکت دادم تا به لمس د وناله کردم   

 " انا"

اورد.  یکدفعه رهام کرد و نشست و شورتش رو در اورد و به سمت پا تختی خم شد یه بسته کاندوم در

 وقتی که کاندوم رو به من داد چشمای خاکستریش میدرخشیدن زیر لب گفت:

نه بگی"" میخوای که این کار رو انجام بدی؟ هنوزم میتونی نه بگی. همیشه میتونی   

 " بهم زمان برای فک کردن نده کریستین. منم میخوامت"

عش کاندوم نگشتای لرزون و مرتبا دندونام بسته کاندوم رو باز کردم و وقتی که بین پاهام زانو زد و با ا

روی التش کشیدم گفت:رو   

 " اروم باش. منو االن از مردی می اندازی انا"
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وم شک و کار میتونم باهاش بکنم. بروم خیمه زد و برای االن تمدر شگفت بودم که من با لمس دستم چی 

 شدن. من توسط س و هراس به اعماق پس ذهنم فرستادهدو دلی هام به درون تاریکی هل داده شدن و تر

دنش اال منو سورپرایز کرد و روی بجاه سایه ام. یکدفعه جابجا شد و ح، مرد من ، پن این مرد طلسم شدم

ا! زیر لب گفت:قرار گرفتم. واو  

 " تو... منو تصاحب کن"

و اروم ، خیلی اروم روی بدنش نشستم.  ..ر خروش و وحشیانه میدرخشیدن. اوه خدای منچشماش پ

وع به شماش رو بست . دستاش رو گرفتم و شرفرستاد و در حالی که ناله میکرد چسرش رو به عقب 

شاد  ،داون که در زیر بدنم از هم می پاشیحرکت کردم و از پر شدگی و تصاحبی که میکردم و واکنش 

روی و دندون هام رو ردم. احساس خداوندگاری داشتم. خم شدم و چونه اش رو بوسیدم ببودم و لذت می

وم و فک ته ریش دارش کشیدم . خوشمزه ست. لگنم رو گرفت و ریتم حرکتم رو یکنواخت کرد . ار

 نرم... 

 " انا لمسم کن... خواهش میکنم"

رد . ناله کف دستام روی قفسه سینه اش استوار کردم . ناله بلندی ک با گذاشتن خم شدم و خودم رو اوه...

د. جیغ کوتاهی زدم:د و محکم و عمیقا به درونم ضربه زای که شبیه گریه بو  

 " آی"

ای همین ناخون هامو نرم بروی قفسه سینه اش کشیدم. ناله بلندی کرد و یکدفعه جابجا شد و چرخید بر

زاری کرد : دوباره زیر بدنش قرار گرفتم.  

 " بسه.بیشتر نمیتونم . خواهش میکنم"

وی گونه قلب اب کننده ای بود. دستم رو بلند  کرد و صورتش رو بین دستام گرفتم . عرق ر استدعای

 اش رو حس کردم . پایین کشیدمش تا ببوسمش و دستام رو بدور گردنش حلقه کردم. 

جلو هل  با حرکتش منو به باال و ،اله کرد . وقتی که دوباره به درونم رسوخ کردعمیق و اروم تو گلو ن

ه الود میداد ولی من نمیتونستم رهایی خودم رو بدست بیارم. سرم ابر الود و بخاطر مسائل پیش اومده م

 بود. با پافشاری ازم درخواست کرد:
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 " خودتو رها کن انا"

 " نه"

 غرید :

 " چرا"

لگنش رو چرخوند . دوباره و دوباره. خدایا... آی! کمی جابجا شد و   

 " یاال عزیزم. من بهش نیاز دارم . بهم بدش"

م رو اونم ناله بلندی کرد و اسم رو به دور بدنش پیچوندم .و منفجر شدم. بدن من برده ی اونه و خودم 

نش من رو وزن کامل بدبهش مثل پیچک چسبیدم و بعد روی بدنم افتاد و  .صدا زد با من به ارگاسم رسید

میخکوب کرد. تخت به تشک   

 

ر شور و کریستین بین بازوهام گوله شده و سرش رو روی قفسه سینه ام گذاشته، و بعد از عشقبازی پ

موهاش  نفساش که دوباره اروم میشدن گوش میدادم انگشتام رو داخل هحالمون دراز کشیدیم. وقتی که ب

 می چرخوندم. زمزمه کرد:

ت ترکم نکن"" هیچ وق  

 با اگاهی کاملی از اینکه نمیتونه منو ببینه چشم غره غلیظی رفتم. زیر لب گفت:

 " میدونم داری بهم چشم غره میری"

 متوجه لحن شوخی تو صداش شدم. زیر لب گفتم:

 " تو منو خوب میشناسی"

 " دوست دارم بهتر بشناسمت"

 " بریم سراغ تو گری. کابوست در چه موردی بود؟"

ل همیشه"" مث  
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 " بهم بگو"

 اب دهنش رو قورت داد و قبل از اینکه اه بلند و طوالنی بکشه بدنش منقبض شد:

کشید یگار میی بود . سن" باید تقریبا سه سالم بوده باشه. جاکش  اون معتاد هروئینی دوباره به شدت عصبا

"..و نمیتونست که زیر سیگاری رو پیدا کنه. و میکشید، سیگار پشت سیگار ،  

نده ای قلبم رو مچاله کرد یخ زدم. ادامه داد:رساکت شد و منم وقتی که سرمای تیز و ب  

 " درد داشت. دردش رو یادمه. این چیزیه که باعث کابوسم میشه. اون و واقعیت این که اون زن هیچ

"داد. میکاری برای اینکه جلوی اون مرد رو بگیره انجام ن  

ه اش پاها و بازو هام محکم نگبا غوشم رو بدور بدنش محکم تر کردم و اوه نه... این غیر قابل تحمله. ا

ری رفتار داشتم. و سعی کردم که نگذارم حس ناامیدی و دلسردی خفه ام کنه. کی میتونه با یه بچه اینطو

 کنه؟ سرش رو بلند کرد و با نگاه خاکستری نافذش منو میخکوب کرد:

فکر رو نکن ، خواهش میکنم"" تو شبیه اون زن نیستی . هیچ وقت این   

ذاشت و بهش پلک زدم. شنیدن این حرف خیلی اطمینان بخش بود. دوباره سرش رو روی قفسه سینه ام گ

مه داد:موم شده ولی سورپرایزم کرد و ادافک میکردم که حرفش ت  

ه ولی د" گاهی اوقات تو رویاهام میبینم که اون فقط روی زمین دراز کشیده و من فک میکنم که خوابی

. خیلی خیلی گرسنه.." ماون تکون نمیخوره. هیچ وقت تکون نمیخوره.و منم گرسنه ا  

 اوه گندش بزنن...

رین روئینی رو لعن و نفو منو محکم میزنه و اون فاحشه ه صدای بلند میاد و اون مرد برگشته. " یه

 میکنه. اولین واکنش همیشگیش استفاده از مشت و کمربندش بود"

ی هست که تو دوست نداری لمس بشی؟"" این دلیل  

تر بغلم کرد . زیر لب گفت: مکچشماش رو بست و مح  

 " پیچیده ست"
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گفتم: بینیش رو بین سینه هام مالوند، عمیقا دم گرفت و سعی میکرد که حواسم رو پرت کنه. سریع  

 " بهم بگو"

 آه کشید:

و  ی که من میشناختم.... خیلی سخت" اون زن منو دوست نداشت. منم خودمو دوست نداشتم. تنها لمس

 خشن بود. از اونجا ریشه داره. فلن بهتر از من میتونه توضیحش بده"

 " میتونم با فلن صحبت کنم؟"

 سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد:

 " پنجاه سایه ای بهت سرایت کرده و مالیده شده؟"

شده رو دوست دارم" " حتی بیشتر از اون. االن در این لحظه جوری که بهم مالیده   

م لبخند زد:ز زیر بدنش پیچ و تاب خوردم و اونتحریک امی  

 " اره خانم استیل منم اینو دوست دارم"

 خم شد و بوسیدم. چند لحظه بهم نگاه کرد:

م همو " تو خیلی برای من با ارزشی انا. من در مورد پیشنهاد ازدواجم به تو جدی بودم. اون وقت میتونی

ا بچه داشته باشیم . میتونم مراقب تو باشم تو هم مراقب من باشی . میتونیم اگر بخوای چند تبیشتر بشناسیم

و من تموم دنیام رو به پات میریزم اناستازیا. من تو رو میخوام. بدن و روحت رو برای همیشه... 

 خواهش میکنم بهش فک کن"

 مطمئنش کردم:

رو میکنم"" بهش فک میکنم کریستین. این کا  

ه گیج و سرگشته شدم. چندتا بچه؟ خدایا...دوبار  

 " من واقعا دوست دارم با دکتر فلن صحبت کنم . البته اگر تو مشکلی نداری"

ی دوست داری ببینیش؟"" هرچیزی که تو بخوای عزیزم. هر چیزی.ک    
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 " هر چی زودتر بهتر"

 " باشه. صبح یه قراری رو ترتیب میدم."

 به ساعت نگاه کرد:

بهتره بخوابیم" " دیر وقته .  

ن زنبه ساعت نگاه کردم. گندش ب خاموش کنه و بعد منو محکم بغل کرد. ورتا چراغ خواب جابجا شد 

ر لب گفت:و بینیش رو به گردنم مالوند. زی م حلقه کرد و پشتم بهش چسبیدبود . دستاش رو بدور 3:45  

 "من عاشقتم انا استیل و میخوام که همیشه پیشم باشی. "

بوسید: گردنم رو  

 " حاال بخواب"

 چشمام رو بستم. 

ه الرو احاطه کرده بود. ن ردم و نور درخشان و روشنی کل اتاقپلک های سنگینم رو باز ک ناخواسته

دورم پیچیده بود. با بخش پایینی بدنم داشتم و کریستین مثل پیچک ب کردم.احساس گرفتگی و عدم ارتباط

صبح باشه. ساعت هنوز زنگ نخورده بود. خودم رو کش  5باید مثل همیشه خیلی گرمم بود . قطعا االن 

و زیر زی رو قوس دادم تا از گرمای شدید بدنش دوری کنم. بروی بازوش به سمت دیگه چرخید و یه چی

بود. 8:45غر کرد. به ساعت نگاه کردم. لب نامفهوم تو خواب غر  

دقیقه دوش گرفتم و  4ل حموم رفتم. تو ن. از تخت پایین پریدم و به داخلعنتی! دیرم شده. گندش بزن

 بیرون اومدم. 

ر حال منم د .بهم سرگرم شده و همینطور محتاط و هشیار نگاه میکرد .کریستن روی تخت نشسته بود

ل یروز واکنشم رو ببینه. در حاه در مورد دجمع اوری لباسام بودم. شاید منتظر خشک کردن خودم و

ر من اصال وقت ندارم. حاض  
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لباسام رو چک کردم....شلوار راحتی مشکی ... پیراهن مشکی .. کمی شبیه خانم  » ر«1 ولی خوب 

ه کامال زمانی برای تغییر نظرم نداشتم. سریعا شورت و سوتن مشکی رو پوشیدم و کامال اگاه بودم ک

 حرکات منو زیر نظر داره. مضطرب کننده ست. کریستین خر خر کنان از روی تخت گفت:

میشی . میتونی زنگ بزنی و بگی مریضی، میدونی که"" خوب دیده   

ه. ضمیر زد . اوه اون خیلی وسوسه انگیز ای غوا کنندهبهم یه لبخند کج یه طرفی بدجسانه ، شرورانه وا

 درونم خشمناک بهم نگاه میکرد. 

قت که دلش ر ون مدیر عامل خود بزرگ بین با یه لبخند زیبا ، کسی که میتونه ه" نه کریستین نمیتونم. م

 خواست بیاد و بره نیستم"

 " من دوست دارم که هر وقتی خواستم بیام"

رزنشش زد و لبخند یک طرفیش کامل و گسترده شد و یه تصویر فول و کامل رو ایجاد کرد. س نیشخند

 کردم:

 " کریستین!!"

 حوله ام رو سمتش پرت کردم و اونم بلند خندید. 

 " لبخند زیبا اره؟"

یری رو که روی من داری رو میدونی"" اره. تو تاث  

 ساعتم رو دستم کردم معصومانه پلک زد:

 " واقعا تاثیر دارم؟"

" بله داری. همون تاثیری رو که روی تموم خانم ها میزاری. واقعا دیدن غش و ضعف رفتن اونا 

 ناخوشاینده"

 ابروش رو باال انداخت و سرگرم شده گفت:

                                                             
 منظورش خانم رابینسونه حرف اولش » ر« فقط گفته . 1

 منظورش و کنایه اش به اونجایی که النا به خونه کریستین اومده بود و کامال مشکی پوشیده بود هست
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 " واقعا اینطوره؟"

یدم گفتم:موهام رو دم اسبی بستم و کفشای پاشنه بلند مشکیم رو میپوش رت وقتی کهزیر لب حواس پ  

 " مظلوم بازی در نیار اقای گری. اصال بهت نمیاد"

 مو رو خب، تموم شد . وقتی که خم شدم تا ببوسمش و خداحافظی کنم منو گرفت و روی تخت خوابوند

اه . اوه اون خیلی زیباست ....چشمای براق به همرای ...ذشش تا بنا گوش باز شد. اوه خیخیمه زد و ن

گوشه. شیطنت بچه گانه ، موهای نرم و پریشون و اون لبخند خیره کننده اش . حاال اون سرخوش و بازی  

به  گیج و گنگم در حالی که اون  اینقدر سر حال و خوشحاله و خسته ام. هنوز از افشا سازی دیروزمن 

نجاه کالفه کننده . نرم گفت:طرز وحشتناکی سکسیه. اوه، پ  

 " چی کار میتونم بکنم تا وسوسه ات کنم تا بمونی؟"

غر کردم:تش محکم شد. اغواگریش دیدنیه. غرضربان قلبم باال رفت و ضربا  

 " نمیتونی"

 سعی کردم بشینم:

 " بزار برم"

رده اش تراش خو لباش اویززون شدن و اخم کرد و منم تسلیم شدم. با نیش باز، انگشتام رو روی لبای

دوست دارم. من هنوز به مسائل  کشیدم... پنجاه سایه من. من اونو با تموم مسائل چرت و حواشیش

سمش و شکر تحلیل نکردم . به جلو رفتم تا ببو یه ویروز فک نکردم و احساسی رو که بهشون دارم تجزد

زل و بی بلندم کرد و گیج متزل گذار شدم که مسواک زدم. منو طوالنی و سخت بوسید و سریعا روی پاهام

 نفس رهام کرد. مهربون گفت:

 " تیلور می رسونت. برای پیدا کردن جای پارک از تو سریعتره . بیرون اپارتمان منتظرته"

رده به نظر خیالش راحت شده. در مورد واکنش من نگران بوده؟ قطعا دیشب ...امم.. امروز صبح ثابت ک

زمه کردم:زمکه من قرار نیست فرار کنم.   

 " باشه ممنونم"
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ین سبم م با ماشلیش گیج شدم و ناراحت شدم که بازناامید شدم که روی پاهام هستم ، بخاطر تردید و دود

 رانندگی نمیکنم. ولی اون درست میگه. البته که با تیلور زودتر میرسم. 

صاحب  ی فردی که" از صبح تنبلی خودت لذت ببر اقای گری. ارزو میکردم که میتونستم بمونم ول

ل سکس دیر نان به خاطر گیر کردن در گودامیکنم هست تائید نمیکنه که کارک کمپان که من در اونجا کار

 به محل کارشون برسن1"

 کیفم رو برداشتم.

کید هم ئید میکنه. در واقع در موردش تاخانم استیل ، شک ندارم که اون قطعا این کار رو تا " از نظر من

 داره"

وز تو تختی؟ اصال شبیه تو نیست"" چرا هن  

کرد :مینگام  زدستاش رو پشت سرش قالب کرد و با نیش با  

نم خانم استیل"و" بخاطر اینکه میت  

ون دادم:سروم رو براش تک  

 " فعال عزیزم"

 براش بوس فرستادم و از در بیرون رفتم. 

 

 

ده رک مثل یه خفاش از جهنم فرارتیلور بیرون منتظرم بود و به نظر میاومد که میدونه دیرم شده چون 

ه رو نگه داشت... به محل کارم رسوند . قدردان شدم که کنار پیاد  9:15رانندگی میکرد و منو ساعت 

ر نکردم. فقط شدم که خیلی دیرانندگیش خیلی ترسناک بود. و شکر گذار دانم که سالم و زنده رسیدم...قدر

من کنان گفتم: دقیقه دیر رسیدم. با صورت رنگ پریده من 15  

ممنونم تیلور" "  
                                                             
 رئیس اصلی کمپانی انا خود کریستینه. کنایه است 1
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یادم اومد که کریستین بهم گفته بود که اون تانک رو بلده برونه. شاید اون تو مسابقات ناسکار1 هم 

 شرکت میکنه . به عنوان خداحافظی سرش رو تکون داد:

 " انا"

به  یلورت م کهشد رد پذیرش شدم. در همون حین متوجهسریعا به طرف دفتر رفتم و در رو باز کردم و وا

 حالت رسمی خانم استیل گفتنش غلبه کرده. باعث شد لبخند بزنم. 

ند صدام زد:کرد . به سمت میزم رفتم. جک بلارد پذیرش شدم با نیش باز نگام کلر وقتی که با سرعت و  

 " انا! . بیا اینجا"

 اوه لعنتی... بهم توپید:

به این ساعت تو چی میگی؟؟" ن" اال  

 البالویی شدم:

 " متاسفم. خواب موندم"

 داد زد:

اش"" دیگه تکرار نشه. برام قهوه درست کن و بعد هم نیاز دارم که چند تا نامه برام بنویسی. زود ب  

ار م عقب برم. چرا اینقدر عصبانیه؟؟ مشکلش چیه؟ من چی کباعث شد یکه بخورم و از ترس یه قد

بح گیر م. شاید بهتر بود که تو اون گودال صکردم؟ سریعا به اشپزخونه رفتم و براش قهوه درست کرد

 میافتادم.... خب، یه کاری با کریستین انجام میدادم و یا باهاش صبحانه میخوردم و یا فقط حرف

 میزدیم.... شروع خوبی میبود. 

متم . یه برگه رو به سوقتی که به دفترش با قهوه برگشتم جک خیلی اعتنایی به حضورم نکرد 

نوشته با دست خط خرچنگ قورباغه ناخوانا. انداخت...یه دست  

ی"ری و به بقیه نویسنده ها ایمیل میکنی" ایتو تایپ میکنی، میاری امضا کنم بعد کپی میگ  

                                                             
 انجمن مسابقات ملی اتومبیل رانی 1
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 " بله جک"

یه... نوقتی که داشتم میرفتم بهم اصال نگاه نکرد. پسر، اون واقعا عصبا  

بشه یه  ظر بودم تا کامپیوتر روشنتروم شدم. وقتی که مناروی صندلی و پشت میزم نشستم کمی تا 

ایمیل هامو چک کردم:جرعه از چایم خوردم.   

____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: دلم برات تنگ شده

05:9   2011،ژوئن، 15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 خواهش میکنم که از بلک بریت استفاده کن.

X 

_____________________ 

 

ف: اناستازیا استیلاز طر  

 موضوع: خوش شانس

9:27   2011،ژوئن ، 15تاریخ:   

 به: کریستین گری
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 رئیسم عصبانیه.

کت. نگه داشتی ، اونم با... شیطنت و دوز و کل بیدار من تو رو سرزنش میکنم که منو تا دیر وقت  

 باید خجالت زده باشی.

____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

یطنت و دوز و کلک؟موضوع: ش  

9:32    2011،ژوئن 15تاریخ:  

 به: اناستازیا استیل

 

 تو مجبور نیستی کار کنی اناستازیا.

زدم منزجر شدم.  که از دوز و کلکی چقدر هیچ ایده ای نداری که من  

 ولی من دوست دارم که تو رو تا دیر وقت بیدار نگه دارم؛(

 لطفا از بلک بریت استفاده کن. 

هش میکنم.امن ازدواج کن ، خواوه، و با   

___________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: خرج زندگی

9:35   2011،ژوئن ، 15تاریخ:   
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 به: کریستین گری

 

 من میل طبیعی تو رو برای غر زدن رو میشناسم ولی تمومش کن. 

 من احتیاج دارم که با روانپزشک تو صحبت کنم. 

م رو به تو میدم. فقط بعد از اون جواب  

 من مخالفتی با زندگی با گناه ندارم1

_______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: بلک بری! 2

9:40   2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

ن!!! در مورد دکتر فلن شروع به صحبت کنی پس از بلک بریت استفاده ک هاناستازیا اگر قرار  

رخواست نیست. این یه د  

 

 کریستین گری

 حاال مدیر عامل عصبانی

                                                             
این اعتقادی هست که کسانی که بدون اینکه ازدواج کنن با هم زندگی میکنن و اینو گناه نمیدونن. منظور انا اینه که ازدواج هم نکنیم من با زندگی  1
 کردن کنار تو مشکلی ندارم و گناهش برام مهم نیست 
 با حروف بزرگ نوشته شده. به معنی داد زدن و پرخاش 2
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____________________ 

 

از کیفم  اوه لعنتی ... حاال اونم عصبانیه. خب اون میتونه بجای من حسابی حرص بخوره. بلک بریم رو

ت از در اوردم و با شک و تردید نگاش کردم.تا این کارو کردم شروع به زنگ خوردن کرد. نمیتونه دس

برداره؟ توپیدم: سرم  

 " بله؟"

 " سالم انا"

 " خوزه! حالت چطوره ؟"

 اوه شنیدن صداش خوبه. 

 " من خوبم انا. ببین هنوز داری اون پسره گری رو میبینی؟"

 " اممم... اره.... چرا؟"

 می خواد به کجا برسه؟ 

اه ارم . نمایشگاونا رو به سیاتل بی " خب اون تمام عکس های تو رو خریده و فک کردم بتونم خودم

ون و نوشیدنی م با هم بریم بیریپنجشنبه تموم میشه برای همین جمعه شب میتونم بیارمشون و شاید بتون

 بخوریم. در واقع امید داشتم که یه زمانی رو با هم بیرون بگذرونیم"

کنم و بهت  تین صحبتس" خوزه، خوبه اره. مطمئنم میتونیم یه زمانی رو با هم بیرون بریم. بزار با کری

 خبر میدم ، باشه؟"

 " خوبه، منتظر خبرت هستم. خداحافظ انا"

 " خداحافظ "

 گوشی رو قطع کرد. 
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م که گندش بزنن... من اصال خوزه رو از زمان نمایشگاهش ندیدم و حرفم باهاش نزدم. من حتی نپرسید

. نمایشگاهش چطور پیش رفته و عکس های دیگه هم فروخته یا نه. چه دوستی ام من  

دم که ین چطور از این ایده خوشش میاد؟ متوجه شپس میتونم جمعه عصرم رو با خوزه بگذرونم. کریست

. اون های غیر منصفانه ای داره...ردم گرفت.  اوه اون مرد استاندارددارم گاز میگیرم تا اینکه دلبم رو 

 یه ببره ولی من احتمااللعنتی  ومهمیتونه... از فکرش به خودم لرزیدم.... معشوق سابقش رو به حم

میتونم  کامیون غم و اندوه دریافت میکنم چون که میخوام با دوستم خوزه بیرون نوشیدنی بخورم. چطور

 این موضوع رو مدیریت کنم؟ 

 " انا !"

 جک بیرحمانه منو از افکارم بیرون کشید. هنوز عصبانیه؟ 

 " اون نامه کجاست؟"

 " اممم... میارم"

میخوردش؟لعنتی... چی داره   

گرفتم و مضطرب به دفترش بردم.  چند دقیقه نامه رو تایپ کردم ، پرینت سریعا در  

 " بفرمایید"

 .مه انداختروی میزش گذاشتم و چرخیدم تا از دفترش بیرون برم . نگاه سریع و منتقدانه ی نافذی به نا

 خشن گفت:

برای کار کردن پول میدم"" من نمیدونم که اون بیرون داری چی کار میکنی ولی من به تو   

 عذر خواهانه زیر لب گفتم :

جه ام جک"و" کامال مت  

 احساس گر گرفتگی و سرخی ارومی روی گونه هام کردم. توپید:

 " این پر از اشتباه تایپیه. دوباره انجامش بده"
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تونم تحمل نمی کریستینه ون تر از میشناسم میشه ولی بی ادبانه و خش لعنتی... داره کم ک شبیه کسی که

ابم رو خرد میکنه. کنم.  جک دیگه داره اعص  

"راقتی که داری انجامش میدی برام بی" یه قهوه دیگه هم و  

 زمزمه کردم:

 " متاسفم"

ندلی پشت تا جایی که تونستم سریعا دفترش رو ترک کردم. گندش بزنن... غیر قابل تحمل شده. روی ص

وندمش و ط دو تا غلط داشت . قبل از پرینت کردنش دوباره خمیزم نشستم و ناباورانه نامه رو خوندم. فق

ردسر چکش کردم. حاال عالیه. یه قهوه دیگه براش درست کردم و به کلر با چشم غره ام رسوندم که تو د

یکرد با بی بزرگی گیر کردم. نفس عمیقی گرفتم و دوباره به دفترش رفتم. در حالی که نامه رو امضا م

 میلی زیر لب گفت:

ی؟"بهتر شد. ازش کپی بگیر، فایل اصلیش رو درست کن و به همه نویسنده ها بفرست، فهمید "  

 " بله"

احمق نیستم!  که من  

 " جک مشکلی پیش اومده؟"

زد.  سرش رو بلند کرد و چشمای ابی تیره شده اش از باال تا پایینم رو چک کردن. خون در بدنم یخ  

 " نه "

احمقا اونجا  قیر امیز بود. در حالی که تظاهر میکنه که اونجا نیستم مثلجوابش مختصر ، بی ادبانه و تح

وووف، ایستادم و بعد به سمت میزم از دفترش خارج شدم. شاید اونم از اختالل شخصیتی رنج میبره. ا

چپونده  به قسمت دستگاه فتو کپی راه افتادم ... که اونم توسط جمع شدن ومن توسط اونا محاصره شدم. 

ز اصال لی برگه در عذاب بود و وقتی که درستش کردم متوجه شدم که برگه سفیدی نداره . امروشدن ک

 روز من نیست! 
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ز پشت بود. بلک بریم زنگ خورد . اشده وقتی که باالخره به میزم برگشتم پر از برگه های مختلف 

 دیوار شیشه ای دیدم که جک در حال صحبت با تلفنه. ایتان بود.

دیشب چطور پیش رفت؟"" سالم انا،   

زیش، در دیشب... تصاویر بهم پیوسته ای از دیشب به ذهنم خطور کردن. کریستین زانو زده، افشا سا

ردنش خواست ازدواجش، ماکارونی و پنیر، اشک ریختن و گریه کردنم، کابوس اون، سکسمون، لمس ک

 ... ناباورانه زمزمه کردم:

 " اممم... خوب بود"

عد تصمیم گرفت تا بیشتر از اینا پرده برداری نکنه:ایتان مکث کرد و ب  

 " خوبه، میتونم بیام کلیدارو بگیرم1؟"

 " حتما"

 " تا نیم ساعت دیگه میام. زمان داری بریم قهوه بخوریم؟"

نش " امروز نه. صبح دیر اومدم سر کار و رئیسم مثل یه خرس وحشی که سرش زخمی شده و از تو باس

ه هستش. "گیاه سمی پیچک در اومد  

 " اوه به نظر زننده و کثیفه "

 ریز خندیدم:

 " کثیف و زشت "

 ایتان خندید و خلق و خوی منم بهتر شد. 

 " باشه . نیم ساعت دیگه میبینمت"

به  گوشی رو قطع کرد . به جک نگاه کردم و دیدم بهم خیره شده . اوه لعنتی... خودمو مشغول کردم و

  کار باقی نامه ها رسیدگی کردم.

                                                             
 کلید ها رو کریستین تیلور دیروز ازش گرفتن پریدن داخل خونه  1
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 نیم ساعت بعد تلفن روی میزنم دوباره زنگ خورد . کلر بود. 

 " دوباره اون اینجاست ، تو پذیرش . خدای بلوند رو میگم"

دم ن کننده و غمناک دیروز و اعصاب داغون رئیسم که امروز دچارش شاردیدن ایتان بعد از تجربه نگ

 باعث شادی و خوشحالی بود . ولی خیلی سریع خداحافظی کرد :

 " امشب میبینمت؟"

 قرمز شدم:

 " من احتمال زیاد پیش کریستین میمونم1 "

 " عاشق شدی رفت"

ت و در اون ایتان به نظر پاک نیت دیده میشد. شونه ام رو باال انداختم. حتی نصف اینی که گفت هم نیس

وت ز مبهلحظه متوجه شدم که من خیلی بدتر از عاشق و شیدام... من زندگیم بهش وصل شده. و به طر

 کننده ای کریستین هم همینطوره. ایتان کوتاه و سریع بغلم کرد:

 " فعال انا"

اشه به میزم برگشتم و با افکارم دست و پنجه نرم میکردم  . اوه ، چه کاری وقتی که روز مال خودم ب

 میکنم، فقط به تموم این مسائل فک میکنم. 

 " کجا بودی؟"

 جک یکهو سر میزم پیداش شد. 

کار مهمی داشتم که به پذیرش رفتم"" یه   

 جک دیگه واقعا داره اعصابم رو خرد میکنه. خارج از نزاکت گفت:

 " من نهار میخوام. همون همیشگی"

 و بعد به اتاقش رفت. 

                                                             
 انا هنوز به هیچ کسی نگفته که کال به خونه کریستین میخواد نقل مکان کنه برای همین ایتان پرسد شب خونه میبینش   1
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شرد . اونم چرا امروز من پیش کریستین تو خونه نموندم؟؟!! ضمیر درونم دست به سینه شد و لباشو بهم ف

کردم. مت در رفتم و پیام هامو چکس یخواست . بلک بری و کیفم رو برداشتم . بهجواب این سوال رو م  

______________________ 

 

 از طرف:کریستین گری

 موضوع: دلم برات تنگ شده 

9:06   2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 تخت من بدون حضور تو بیش از حد بزرگه.

کار.به نظر میرسه که مجبورم برم سر   

 حتی مدیر عامل خود بزرگ بین هم نیاز داره که یه کارایی بکنه. 

X 

 

 کریستین گری 

 مدیر عاملی که شصتاشو دور هم میچرخونه1

__________________ 

 یه ایمیل دیگه هم بود که اول صبح فرستاده بود .

__________________ 

                                                             
 اشاره به حوصله سر رفتن 1
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: بصیرت و دقت 

9:50   2011ن ،ئ،ژو15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 ...بخش مهمی از دالوری ست. 1

های محل کارت مانیتور میشن.  از خط خودت استفاده کن ... ایمیل خواهش میکنم  

 چند بار باید اینو بهت بگم؟؟؟ 2

 اره، کلمات داد زن، همون طوری که میگی هستن . از بلک بریت استفاده کن !

دا شب تو رو ببینه.م میتونه فرندکتر فل  

X 

 

 کریستین گری

 هنوز کالفه و عصبانی

___________________ 

 و حتی یه ایمیل دیگه .... اوه نه.

___________________ 

                                                             
 منظورش همون بصیرت و دقته . تو موضوع عنوان کرده  1
 با حروف بزرگ نوشته 2
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: جیرجیرک

12:15     2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 من از تو هیچ خبری ندارم. 

هم بگو که حالت خوبه.خواهش میکنم که ب  

 میدونی که چقدر نگران میشم.

 تیلور رو میفرستم تا بیاد چک کنه!

X 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل بیش از حد اشفته

_______________ 

 

 چشم غره رفتم و بهش زنگ زدم. نمیخوام که نگرانش کنم. 

 " تلفن کریستین گری. اندریا پارکر صحبت میکنه"
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یه مرد جوون  که وسط خیابون یکدفعه ایستادم و اونقدرتین جواب نداد دستپاچه شدم. اوه... از اینکه کریس

در زیر  به من مسیرش رو تغییر داد. کردنپشت سرم عصبانی زیر لب چیزی گفت و برای برخورد ن

 سایبون فروشگاه ایستادم . اندریا سکوت خجالت زده ی من رو پر کرد:

 " سالم؟؟ میتونم کمکی کنم؟"

شید... اممم ... من میتونم با کریستین..." " ببخ  

 حرفه ای سریعا حرفم رو قطع کرد :

 " اقای گری در حال حاظر در جلسه هستن. میتونم پیامی بگیرم؟"

 " میشه بهش بگید انا زنگ زده؟"

ل هست؟"یت" انا؟ منظورتون اناستازیا اس  

 " اممم.... بله"

 سوالش گیجم کرد.

استیل" " چند لحظه صبر کنید خانم  

انیه بعد با دقت وقتی گوشی رو گذاشت گوش دادم ولی نمیتونم بگم چه اتفاقی داشت می افتاد. چند ث

 کریستین گوشی رو جواب داد:

 " تو حالت خوبه؟"

 " اره من خوبم"

اطمینان بخش زمزمه کردم: نفس راحت شده اش رو شنیدم. خیالش راحت شد.  

 " کریستین چرا خوب نباشم؟"

 اروم گفت:

ودم."ز بهت زدم، نگران بورن جواب میدی.بعد از حرفایی که دیل های می" تو معموال خیلی سریع به ایم  
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 و بعد با کسی داخل دفترش صحبت کرد.خشن و عبوسانه گفت:

 " نه اندریا .بهشون بگو صبر کنن"

د:نتونستم پاسخ اندریا رو بشنوم.کریستین بهش توپیاوه من اون لحن و صدا رو میشناسم.   

 " نه، گفتم صبر کنن"

 گفتم:

سرم  " کریستین مشخصا سرت شلوغه. فقط زنگ زدم که بهت بگم خوبم و واقعا جدی ام. فقط امروز

بح شالق دستش گرفته ....ام....منظورم اینه که...."صخیلی شلوغه. جک هم از   

گفت: دم. کریستین چند لحظه چیزی نگفت. بعدقرمز شدم و ساکت ش  

رفته اره؟ خب یه زمانی بود که میتونستم بگم چه مرد خوش شانسیه"" شالق دستش گ  

:. ادامه دادلحن صداش پر از شوخ طبعی بود  

 " نزار روت سوار شه عزیزم1"

 سرزنش وار گفتم:

 " کریستین!!"

یشش باز بود. نو میدونم که   

ب باش همین. ببین خوشحالم که حالت خوبه. کی بیام دنبالت؟"" فقط مواظ  

ایمیل میزنم"" بهت   

 عبوسانه گفت:

 " از بلک بریت"

 منم غریدم:

                                                             
 کلمه شالقی که اینجا استفاده شده شالق مخصوص اسب هاست . کریستین برای این گفت نزار روت سوار شه یعنی رام نشی . 1
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 " بله اقا"

 " فعال عزیزم"

 " خداحافظ..."

 گوشی رو قطع نکرد . لبخند زنان سرزنشش کردم:

 " قطع کن"

 آه عمیق و سنگینی کشید :

 " ارزو میکردم که امروز صبح نمیرفتی سر کار "

 " منم. ولی من سرم شلوغه. قطع کن"

"" تو قطع کن  

 ستین سرخوشم... هوووم... من عاشقلبخندشو حس کردم. اوه کریستین سرخوشه. من عاشق کری

 کریستینم، والسالم. 

 " قبال اینجوری بودیم1"

 " تو هم داری لبتو گاز میگیری"

 لعنتی راست میگه! چطور میدونه؟ دلفریب زیر لب گفت:

که فکرشو  . ولی من تو رو بیشتر از چیزی " میبینی؟ تو فک میکنی که من تو رو نمیشناسم اناستازیا

 میکنی میشناسم. "

 جوری اینو گفت که باعث شد دست پام شل بشن ، و همینطور خیس...

ترک  ر واقعا ارزو میکردم که تو رو امروز صبحعدا باهات صحبت میکنم. در حال حاض" کریستین، ب

 نمیکردم"

 " منتظر ایمیلت هستم خانم استیل"
                                                             
 )جلد یک( همینطوری کریستین تلفن رو قطع نمیکرد 1
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ای گری"" روز بخیر اق  

منه.  قطع کردم. به شیشه سرد و سخت فروشگاه تکیه دادم. اوه خدای من حتی پشت تلفن هم اون مالک

ربوط به و وارد فروشگاه شدم . از تموم افکار م سرم رو تکون دادم تا افکار مربوط به گری رو پاک کنم

 جک افسرده شدم. 

 

 

 جک وقتی که برگشتم اخم کرده بود. امتحانی پرسیدم:

 " مشکلی نداره من االن نهارم رو بخورم؟"

و نگام کرد و اخمش غلیظ تر شد . توپید:سرش رو بلند   

 " اگر مجبوری. 45 دقیقه. با توجه به تاخیرت در صبح1 "

 " جک میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟"

 " چیه؟"

 " امروز به نظر ناخوش و عصبانی هستی. من کاری کردم که تو رو ناراحت کرده؟"

ند لحظه بهم پلک زد:چ  

ه"برات لیست کنم. سرم شلوغو داشته باشم که اشتباهاتتو " فک نیمکنم که االن حوصله این  

 به صفحه کامپیوترش خیره شد و کامال منو نادیده گرفت. واو... من چی کار کردم؟؟

ینقدر فعه اچرخیدم و دفترش رو ترک کردم و لحظه ای احساس کردم که االن گریه میکنم. چرا اون یکد

خشن شده و از من بدش اومده؟  ،سریع  

ه یه ایده ناخوشایند به ذهنم اومد ولی نادیده اش گرفتم. من االن مزخرفات مربوط به اونو نمیخوام. ب

 اندازه کافی خودم مشکل دارم. 

                                                             
 زمان نهار و استراحت 1 ساعت هست . انا صبح یک ربع دیر رسیده بود برای همین یک ربع از این ساعت نهارش جک کم کرد 1
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رو از  م. آی پدمبیرون به نزدیک ترین استار باکس رفتم و یه کافه الته سفارش دادم و کنار پنجره نشست

باره و دو تخاب کردم و گزینه تکرار رو زدم تاکیفم خارج کردم ، هدفونم رو وصل کردم، یه اهنگ رو ان

ادیسمی ذهنم به حرکت در اومد. کریستین سوقع فک کردن به موزیک نیاز دارم. دوباره پخش بشه. من م

. کریستین فرمان بردار. کریستین غیر قابل لمس. کریستین تعارض ادیپی1. کریستین لیال رو حموم 

تصویر به ذهنم رسوخ کرد ناله کردم وچشمام رو بستم.  وقتی که اخرینکرده.   

دم واقعا میتونم با این مرد ازدواج کنم؟ اون کلی مسائل داره. اون پیچیده و سخته ولی در اعماق وجو

قشم . مثل کنم. من عاش میدونم که با وجود تموم این مسائل نمیخوام ترکش کنم. نمیتونم هیچ وقت ترکش

 این میمونه که دست راستم رو قطع کنم. 

کننده  رفتارهای مبهوت ه بودن و نشاط نداشتم. من با کلیدر حال حاضر من هیچ وقت اینقدر احساس زند

لحظات  ، جان فرسا و عمیق و تجربیات جدید از وقتی که با اون اشنا شدم مواجه شدم. هیچ وقت با پنجاه

میشه. کسالت بار ن  

ده مثل عکس به زندگی قبل از اومدن کریستین فکر کردم. اینطوری دیده میشد که همه چیز سیاه سفید بو

 در حال . من در پرتو نور درخشانمال و سرشار  از رنگ درخشندگیهماال های خوزه. و االن تموم دنیام

اوج گرفتن و پروازم. پرتو نور کریستین ... من هنوز ایکاروسم2 که خیلی نزدیک به خورشید پرواز 

ه میتونه در مقابل مردی ک همیکنه. با خشم هوا رو از بینیم خارج کردم. پرواز با کریستین....کی میتون

 پرواز کنه مقاومت کنه؟؟

منو از  و ونه که اون کلیدی رو چرخوندهمیتونم ازش دست بکشم؟ میخوام ازش دست بکشم؟ مثل این میم

 خت اون برام یه دوره ی اموزشی بوده. من در مورد خودم در این چند هفتهه. شناروشن کرده باشدرون 

دم.رتر از قبل شناخت پیدا کشبی  

مم، در مورد بدنم فهمیدم ، در مورد محدودیت های دشوار و سبکم، تاب و تحملم، صبرم، دلسوزی و ترح

 و ظرفیتم برای عشق...

                                                             
از نظریه های روانشناس معروف فروید هست که معتقد بود در مراحل رشد )به طور بسیار خالصه( مرحله آلتی تمام کودکان وابستگی جنسی و  1

او را از بین  زیستی شدیدی نسبت به والد جنس مخالف خودشون پیدا میکنند. و والد همجنس خود را رقیب تنفر انگیزی میپندارن که مایل هست
د. ترس ایل اشکار شود امکان دارد والد جهت دفاع از خود با کودک دعوا کنببرد. این تمایل در کودک اضطراب ایجاد میکند زیرا چنانچه این تم

گیرد و از تنبیه که متمرکز شده روی الت هست منجر به اضطراب اختگی میشود. از اینکه به وسیله والد هم جنس خود مورد ازار و اذیت قرار ب
 یا اخته شود وحشت دارد. 
 اسطوره یونانی که با بال های مومی از جزیره کرت فرار کرد ولی زیادی اوج گرفت و بال هایش اب شد و در دریا غرق شد 2



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

557 | P a g e  
 

ین از طرف من نیاز داره، چیزی که اون و مثل صاعقه اگاهی بهم رسوخ کرد که چه چیزی کریست

...  ئینی دریافت نکردهشرط!  اون هیچ وقت اینو از طرف فاحشه هروحقش هست... عشق بی قید و م  

ی رقم افشا نو علواین چیزیه که اون نیاز داره. من میتونم اونو بی قید و شرط دوست داشته باشم؟ میتونم ا

 سازی دیشبش قبولش کنم؟

لور افتادم: اون ه خورده ست ولی فک نمیکنم که تغییر ناپذیر باشه. آه کشیدم یاد حرفای تیمیدونم که صدم

 مرد خوبیه خانم استیل...

 من شواهد محکم و سنگین خوب بودن رو در اون دیدم... کارهای خیریه ای که انجام میده، تجارت نیک

یق هر که ال هیبینه. اون احساس نمیکننو تو خودش نمین اون انه اش ، بخشندگیش... و با وجود ایخواها

دارم ...  ، من اندیشه مبهمی در مورد حس حقارتش شته و تمایل ذاتی اشگونه عشقی باشه. با توجه به گذ

 این دلیلی هست که اون هیچ وقت اجازه ورود کسی رو نمیده. میتونم از این رد بشم؟؟

فته و بهم  ن رو درک کنم. خب، اون االن به من گمن  نمیتونم عمق تباه شدگی و فساد او هیک بار گفته ک

لندش ینکه شنیدن بز نکرده. با ایدر مورد اولین سالهای اول زندگیش اطالعاتی داده ، ولی منو سورپرا

  و االن خوشحال تر از قبل دیده میشه. من همه چی رو میدونم. . حداقل بهم گفته...شوکه کننده بود

اسی رو بهش کم میکنه؟ نه فک نکنم. اون هیچ وقت قبال چنین احساین قضیه ارزش و میزان عشقم 

 نداشته و منم همینطور. به واقع ما خیلی خوب پیش رفتیم. 

ردن. وقتی که یاد سنگر از هم پاشیده اش هنگامی که اجازه داد لمسش کنم افتادم اشکام چشمام رو پر ک

از لیال  د ما رو به اینجا رسوند. شاید بهتر باشه منخدایا... کار لیال و تموم دیوونه بازی هایی که در اور

و دهن و باعث ایجاد مزه تلخ تمتشکر باشم. حقیقت اینکه اون لیال رو به حموم برده دیگه االن اونقدر 

 نم نمیشه. در عجبم کدوم لباس هامو بهش داده ... امیدوارم که لباس قرمزه نباشه. من اونو دوستزبو

 دارم. 

ر از این نم این مرد رو با تموم مسائلش بی قید و شرط دوست داشته باشم؟ چون اون کمتخب پس من میتو

و موارد کوچکی مثل همدلی و  داره که حد و حدودش رو متوجه بشه حقش نیست. اون هنوز نیاز

دن من رو دیگه همدردی رو یاد بگیره و دیگه کمتر کنترل گر باشه. اون میگه فشار و نیاز برای تنبیه کر

 نداره. شاید دکتر فلن بتونه این قضیه رو برام کمی روشن کنه. 
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اون  اساسا این موضوع منو بیشتر از هر چیز دیگه ای نگران میکنه... که اون به این کار نیاز داره و

نی پیدا میکرده. اخم کردم. اره ، این اطمینا ،همیشه زنایی رو که مثل خودش فک میکنن و نیاز دارن

نیاز دارم. من میخوام همه چیز برای این مرد باشم. اول و اخر اون و تموم چیزهایی  هست که من بهش

 که بینش هست. بخاطر اینکه اون برای من همینه...

ونیم قطعه امیدوارم فلن جوابم رو داشته باشه و شاید بعدش من بتونم جواب بله بدم. منو کریستین میت

ته باشیم . شخصی خودمون از بهشت نزدیک به خورشید داش  

کرد؟؟؟ به به زمان نهار پر رفت و امد سیاتل بیرون خیره بودم. اقای کریستین گری.... کی فکرشو می

ه بودم ... ساعتم نگاه کردم.  لعنتی! از سر جام پریدم و به سمت در خروجی رفتم. یک ساعت تمام نشست

 زمان کی گذشت؟؟؟ جک فک کنم که منفجر بشه!

یر گذشت. ود . به نظر میرسه که بخبیزم برگشتم. خوشبختانه جک تو دفترش نیواشکی و دزدانه به م

مت کار و به س سعی میکردم که افکارم رو جمع دقیق به صفحه کامپیوترم خیره شدم ، هیچی نمیدیدم ،

 معطوف کنم. 

 " کجا بودی؟"

 از جام پریدم. جک دست به سینه پشت سرم ایستاده بود. دروغ گفتم:

قسمت فتوکپی بودم" " طبقه همکف،  

 جک لباش به خط صافی تبدیل شدن ، یه خط اشتی ناپذیر. 

برای برنامه ام میرم. نیاز دارم که تا اون موقع بمونی" 6:30" من ساعت   

 " باشه"

 تا جایی که تونستم شیرین لبخند زدم. 

و بسته های  بگیری.هم تا ازش کپی  10برنامه سفر نیویورک رو پرینت بگیری و از " میخوام که 

 بروشور هم اماده کن . و برام قهوه ام بیار!"
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ی کشیدم و غرش کنان گفت و بعد به سمت دفترش رفت.وقتی که در اتاقش رو بست نفس عمیق و راحت

 براش زبون درازی کردم. حرومزاده!

 

 

یرش تماس گرفت .کلر از پذ 4ساعت   

 " میا گری میخواد باهات صحبت کنه "

د بریم خرید . اونخ میا؟ امیدوارم که  

 " سالم میا! "

 " انا ، سالم. حالت چطوره؟"

خفه کننده ست.  شهیجان  

 " خوبم . سرم شلوغه امروز . تو چی؟"

ولد نیاز دارم که یه کاری بکنم. برای همین در حال تدارک مهمونی تئ" من خیلی حوصله ام سر رفته.

 کریستینم"

  تولد کریستین؟ خدایا... هیچ خبر نداشتم.

ی هست؟"" ک    

عوت د" میدونستم. میدونستم که بهت نمیگه. شنبه است. مامان بابا میخوان همه رو به صرف یه وعده 

شما دعوت میکنم" زاکنن تا جشن بگیرن. من رسما   

 " اوه، لطف داری ، ممنونم میا"

در اینجا داد "و گفتم . اونم بهم شماره تو رو  " من به کریستین زنگ زدم  

 " خوبه"
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ه همه چیز ذهنم اشفته و مضطرب بود . من چه چیزی میتونم برای تولد کریستین بگیرم؟؟ برای مردی ک

 داره چی میشه کادو گرفت؟

 " و شاید هفته دیگه بتونیم با هم نهار بیرون بریم؟"

 " حتما. فردا چطوره؟ رئیسم نیست ، میره نیویورک"

اوه خوبه انا. چه ساعتی؟""   

خوبه؟" 12:45"   

یام اونجا. خداحافظ انا"" م  

 " خداحافظ "

 گوشی رو قطع کردم. تولد کریستین... چی تو این دنیا هست که میتونم براش بگیرم؟؟

____________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: ادم کهنسال

16:11    2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 اقای گری عزیز

من بگی؟ن موضوع رو به ا کی میخواستی ایدقیق  

 من برای مرد پیرم کادو تولد چی خوبه بگیرم؟؟

 شاید چند تا باطری جدید برای سمعک گوشش؟
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X آ      

________________________ 

 

 از طرف:کریستین گری

 موضوع: وابسته به ماقبل تاریخ

16:20    2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به:اناستازیا استیل

 

 کهنسالی رو مسخره نکن.

 خوشحالم که زنده ای و در حال جفتک زدن و لگد پرونی هستی1.

 و اینکه میا بهت زنگ زده.

 باطری ها همیشه بدرد بخور هستن.

 من دوست ندارم تولدم رو جشن بگیرم.

X 

 

 کریستین گری 

 مدیر عامل شدیدا کر شده

_______________________ 

 

                                                             
 کنایه همون قضیه شالق و اسبه 1
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 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: هووووم

16:24    2011،ژوئن،51تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 اقای گری عزیز

 میتونم تصور کنم که جمله اخر رو با اخمای در هم و لبای اویزون نوشتی.

..این کلی تاثیرات روی من داره.  

XOX آ       

________________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع:چشم غره رفتن

16:29    2011،ژوئن،15تاریخ:  

اناستازیا استیل به:  

 

 خانم استیل

 میشه از بلک بریت استفاده کنی1 !!!!

X 

                                                             
 حروف بزرگ نوشته شده )به نشانه داد زدن( 1
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 کریستین گری

 کف دست منقبض شده 

__________________ 

 چشم غره رفتم . چرا اینقدر در مورد ایمیل ها حساسه.

__________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: الهام بخش

16:33    2011،ژوئن،15تاریخ:  

ه: کریستین گریب  

 

 اقای گری عزیز

 آآآآه.... کف دست منقبض شده ات نمیتونه خیلی دووم بیاره میتونه؟

 در فکرم که دکتر فلن چی در موردش بهم میگه.

 ولی االن میدونم که چه کادویی برای تولدت بگیرم. امیدوارم که باعث بشه دردمند بشم... ؛(

X آ       

_________________ 

 

یستین گریاز طرف: کر  
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 موضوع: نفس تنگی

16:38   2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 خانم استیل

جایش داشته باشه.فک نمیکنم که قلبم بتونه در مقابل یه ایمیل دیگه به این شکل دووم بیاره و یا شلوارم گن  

 با ادب باش

X 

___________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

یکنمموضوع: سعی م  

16:42     2011،ژوئن ، 15تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 کریستین

 دارم سعی میکنم برای رئیس فوق العاده ازار دهنده ام کار کنم.

دهنده نشو.خواهشا اینقدر مزاحمم نشو و ازار   

 ایمیل اخرت عمال منو شعله ور کرد.

X 
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بیای دنبالم؟ 6:30پ.ن:میتونی ساعت   

______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: اونجا خواهم بود

16:48   2011،ژوئن،15تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

ت نمیده.هیچ چیزی بیشتر از این به من لذ  

و شاملش در واقع ، میتونم به چندین کار مختلف که بهم لذت بیشتری میده فک کنم که در تموم اونها ت

 میشی.

X 

_____________________ 

 

 پیش ا خوندن جوابش قرمز شدم و سرم رو تکون دادم. ایمیل بازی و شوخی کردنمون خوب و عالیب

بریم رو پایین  عا نیاز داریم که صحبت کنیم. شاید به مجرد اینکه دکتر فلن رو دیدیم. بلکرفت ولی ما واق

 گذاشتم اماده سازی های ناچیز رو تموم کردم.

 

 

ه ده بودم. ماشین برای رفتن بود. همه چیز رو برای جک اماده کردفتر متروکه شده ب 6:15در ساعت 

 شیشه شفته از دیواردگاه رزرو کرده بودم و فقط باید اسنادش رو بهش تحویل میدادم. مضطرب و افرو
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ه مزاحمش با تلفن بود و نمیخواستم ک کردن ای به دفترش نگاهی انداختم ولی اون عمیقا در حال صحبت

و خویی که امروز داشت. بشم... نه با خلق  

تی... وقتی که منتظر شدم تا صحبتش رو تموم کنه متوجه شدم که امروز اصال هیچی نخوردم. اوه لعن

یتی مونده یا نه. مت اشپزخونه رفتم تا ببینم بیسکواین قرار نیست با پنجاه خوب پیش بره. سریعا به س  

خونه شد پزم جک غیر منتظره وارد درگاهی اشوقتی که جعبه اشتراکی و همگانی بیسکوییت رو باز کرد

 و منو ترسوند. 

 اوه... اینجا چی کار میکنه؟؟ بهم خیره شد:

ت " خب انا ، فک میکنم که االن زمان مناسبی رسیده تا اشتباهاتی رو که کردی در موردشون صحب

 کنیم"

نده بلند و هشدار دهو زنگی خودش بست . دهنم غریزانه خشک  به داخل قدم گذاشت و در رو پشت سر

 تو سرم زده شد. اوه لعنتی!

. گفت:لباش به یه لبخند تمسخر امیز مچاله شدن و چشماش مثل یه کبالت تیره و کم نور دیده میشدن  

 " باالخره من تو رو تنها گیر اوردم"

 به ارومی لب پایینش رو لیس زد . 

 چی؟!!

م بهت بزنم گوش میدی ؟ "" حاال... دختر خوبی میشی و دقیق به حرفی که میخوا  
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«فصل شانزدهم»  

 

 

 

تا پایین  و تحقیر در حالی که نگاه هرزه گونه ای از باال رچشمای جک ابی تیره و برق میزدن و با تمسخ

 به من میانداخت زهرخند میزد. 

با وجود خشکی  ترس در حال خفه کردنم بود. چی شده؟ اون چی میخواد؟؟ از جایی از اعماق وجودم 

ان دهنم مصمم و تشویق شدم تا چند کلمه صحبت کنم، حس دفاع از خودم دائم تو مغزم مثل یه نگهب

 اسمونی ذکر وار میگفت که باهاش صحبت کن .

دقیقه دیگه میرسه و منم نیاز  10ن تو تا ی" جک ، االن شاید زمان مناسبی برای این کار نباشه . ماش

تحویل بدم"دارم که اسنادت رو بهت   

ود که به بابات ب رصدام اروم و خش دار بود . بهم خیانت میکرد. لبخند زد ، یه لبخندی که به معنای گو

ی باال تندی میدرخشیدن ، مثل نور فلورسنت به طرز ناهنجار وش هم باالخره رسید. چشماش چشما

شم ا خیرگی نگام میکرد و ازم چسرمون در این اتاق ماللت اور بدون پنجره... یه قدم به سمتم اومد ، ب

رسم ابی غلبه کرده بود . اوه نه... تمردمکش به برنمیداشت. مردمک چشماش گشاد شده بودن ، سیاهی 

 شدید تر شد .

 " میدونی من با الیزابت برای دادن این شغل به تو جنگ کردم..."

نگ و رو رفته فتم و به کابینت ردم عقب تر رسمتم برداشت ساکت شد و منم یه ق وقتی که یه قدم دیگه به

 رسیدم. با صحبت مشغولش کن ، با صحبت مشغولش کن، با صبحت مشغولش کن ...
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اشه که از ب رضایتی خودتو ابراز کنی شاید بهتر" جک، مشکل تو دقیقا چیه؟ اگر میخوای شکایت و نا

ت و در یه کار رو با الیزاب سانی بخوای تا این موضوع رو به عهده بگیره . میتونیم ایننمسئول منابع ا

 وضعیت رسمی تری انجام بدیم"

 حراست و امنیت کجاست؟ هنوز تو ساختمون هستن ؟ 

 " ما به منابع انسانی برای رسیدگی به این وضعیت نیازی نداریم انا"

 پوزخند زد:

که  ردم" وقتی که من استخدامت کردم فک میکردم که تو یه کارمند پر کار و سخت کوشی . فک میک

... این  نمیدونم. تو حواس پرت و بی دقت شدی.. و من با خودم فک کردم که نپتانسیلشو داری ولی اال

؟ "باعث شده تو دچار انحراف بشی ر دوست پسرت هست کهطبخا  

 کلمه دوست پسر رو با حقارت و سردی گفت . ادامه داد:

م ، ولی میدونی هیچ نشونه ای بدست بیار" تصمیم گرفتم که اکانت ایملیت رو چک کنم تا ببینم میتونم 

 اونجا یتچی پیدا کردم انا؟ چه چیزی سر جاش نبود؟ تنها ایمیل های شخصی تو به دوست پسر استثنای

 بود "

 مکث کرد و واکنشم رو زیر نظر گرفت . ادامه داد:

ه اشتن. پس چن؟ هیچی نبود. هیچی. اصال وجود ندک کردم ... ایمیل های اون کجاو بعد با خودم ف" 

سی؟ و خبره انا؟ چطوریه که ایمیل های اون تو اکانت تو نیستن؟ تو یه جورایی تو این کمپانی جاسو

 توسط مجموعه گری اینجا قرار داده شدی؟ این دلیل و موضوعشه؟"

 گندش بزنن... ایمیل ها ! اوه نه... من چی گفتم؟ 

 " جک، داری در مورد چی صحبت میکنی؟ "

قع داشتم پیش ر دیده بشم و تقریبا به خوبی متقاعد کننده بودم. این صحبت جوری که توسعی کردم متحی

حس ناهشیار اگاهی دهنده ای وجود داشت که از جک  نرفته ولی من یکذره هم به جک اعتماد ندارم .
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ینیه. ب متزلزل و غیر قبابل پیش ساطع میشد و منو در حالت اماده باش قرار داده بود. این مرد عصبانی،

دلیل و برهان بیارم : سعی کردم که براش  

ه عنوان " تو گفتی که مجبور شدی برای استخدام من الیزابت رو قانع کنی . پس چطور میشه که من ب

 جاسوس اینجا قرار بگیرم؟ کمی فک کن جک"

 " ولی گری سفر نیویورک رو به گند کشید مگه نه؟"

 اوه لعنتی...

سر ثروتمند و با نفوذ تو چی کار کرد ؟ "دوست پ چطور این کار رو کرد انا؟ "  

 خون کمی که تو صورتم مونده بود از بین رفت و فک کردم که دارم غش میکنم. زمزمه کردم:

لت رو دونم تو در مورد چی صحبت میکنی جک. ماشینت نزدیکه که برسه. بهتر نیست وسای" من نمی

 اماده کنم؟"

کن. از مضطرب بودن من لذت میبرد. ادامه داد: مشواوه خواهش میکنم بزار برم . تم  

 " و دوست پسرت فک میکنه که من بهت تعارض کردم؟"

 ریشخند زد و چشماش داغ شدن:

ظار دارم " خب، میخوام وقتی که نیویورک هستم به یه چیزی فک کنی. من به تو این شغل رو دادم و انت

الیزابت  حق هستم و مجبور بودم برای گرفتنت بجنگم.که تو هم در مقابل قدر دان باشی. در واقع ، من م  

ه معامله با هم یبیا  نیه فرد با کفایت تر رو میخواست ولی من ... من چیزی رو درون تو دیدم. برای همی

ه ای که تو منو خوشحال نگه داری. میفهمی چی میگم انا؟"ای بکنیم. معامل  

 لعنتی!

ر تو منو ایف شغلی تو هست، اگر اینطور دوست داری. و اگجور ببینش که اینم بخشی از شرح وظ" این

و نمیپردازم گونگی نفوذ دوست پسر تگه بیشتر از این به جستجوی چراضی و خوشحال نگه داری منم دی

رمند های یکی از کا نمیکنم ومیکنم و یا در مقابل کسی رو مسئول ن، پارتی ها و ارتباطاتتش و پیدا 

میگیرم ."نسش رو برای جاسوسی احمق و با نفوذش و چاپلو  
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تن این چی میتونم بگم؟ خبر گرفدهنم باز موند. اون میخواد از من اخاذی کنه. برای داشتن سکس! و من 

. با من سکس نم اینو باور کنمبه سختی میتو سه هفته دیگه قراره اعالم بشه. ،انی توسط کریستینکمپ

 کنه!!

م رو پر رار گرفت و به چشمام خیره شد. ادکلن شیرینش مشامجک جلوتر اومد تا اینکه کامال روبروم ق

ن مشروب کرد .... تهوع اوره..... و اگر اشتباه نکنم ، بوی گند تند الکل رو از نفسش فهمیدم. لعنتی او

ی؟! از بین د ندون های بهم چسبیده اش زمزمه کرد:خورده... ک   

 " تو یه کون تنگ ، هوس انگیز اعصاب خرد کن ، کیر شق کن ازار دهنده ای1 ، میدونی انا؟"

ردم:. من!!؟؟ در حالی که ادرنالین در بدنم جریان پیدا کرده بود  زمزمه ک.چی؟! کیر شق کن ازار دهنده.  

ه ای ندارم که تو در مورد چی صحبت میکنی"" جک من هیچ اید  

ده که . ری بهم اموزش دازدیک تره. منتظرم که حرکتم رو بزنم.  ری قطعا بهم افتخار میکنهناون االن 

یک بشه چی کار کنم. ری دفاع شخصی بلده . اگر جک بهم دست بزنه.... حتی اگر یکذره دیگه بهم نزد

 ...میزنمش زمین. نفسام سطحی ان. نباید غش کنم ، نباید غش کنم.

 " به خودت نگاه کن"

 نگاه تحقیر امیزی بهم انداخت :

و م. تو واقعا منو منحرف کردی. در اعماق وجودت تو هم من"" تو خیلی حشری شدی. میتونم اینو بگ

 میخوای ، میدونم"

گندش بزنن. این مرد واقعا هذیون میگه. ترسم به درجه دفکون 1 رسیده 2 و منو تهدید میکرد که از پا 

 درمیاره . 

 " نه جک، من هیچ وقت تو رو منحرف نکردم"

ای. من میتونم چراغ سبز ها رو ببینم"" چرا کردی. تو یه هرزه کیر شق کن ازاردهنده   

                                                             
 با عرض معذرت جک اینجا الفاظ خیلی رکیکی استفاده میکنه که من تا حدی نوشتم براتون 1
 دفکون رو قبال توضیح دادم. )جلد 1( 2



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

571 | P a g e  
 

. انگشت دستشو بلند کرد ،به نرمی صورتم رو با پشت انگشتاش نوازش کرد تا بروی چونه ام رسید

به پایین  م مبارزه میکردم قلبم به دهنم اومد .ا شاره اش روی گلوم کشیده شد وقتی که با حس حالت تهوعا

بود رسید و دستشو بروی قفسه سینه ام فشار داد:گردنم جایی که اولین دکمه پیراهنم باز   

 " تو منو میخوای، اعتراف کن انا"

روی ب ،ی سریع و چموش دلواپسی نگام رو ثابت تو چشماش نگه داشتم و با وجود حس گسترده شده

مندانه یروزار روی دستش گذاشتم. لبخند پم. دستم رو اروم و نوازش وکه باید انجام بدم تمرکز کردکاری 

 یز و دردچرخوندمش و محکم و سریع به عقب برگردونم. سورپرا . انگشت کوچیکش رو گرفتم وای زد 

 کشیده داد زد:

 "آی!"

ن رو باال اوردم و ضربه سریع و محکمی باالی رون و بین پاهاش ، بهتری مو وقتی که خم شد زانو

خش خونه پله وار رو زمین اشپزاش خم شد و نابهش زدم. وقتی که زانو ه ،ضربه رو با هدفی که داشتم

ش گفتم:میشد و با دستاش بین پاهاشو گرفته بود خودمو ماهرانه به سمت چپ کنار کشیدم . با خشم به  

منه.  برنامه سفرت و بروشور های بسته بندی شده ات روی میز "دیگه هیچ وقت به من دست نمیزنی.

" لعنتیت رو اماده کن ی خودت برو اون قهوهمن االن میرم خونه. سفر خوبی داشته باشی و در اینده   

 با درد و ناله داد زد :

لعنتی!! ی " هرزه  

و به  و کت و کیفم رو برداشتم مت میزم رفتمسولی من اون موقع از در بیرون زده بودم. با عجله به 

ره زده بهنوز بروی زمین اشپزخونه چنی پذیرش دویدم و ناله و نفرین بلند شده از اون حرومزاده  طرف

نادیده گرفتم.  ،رو  

خودم  از ساختمون بیرون زدم و چند لحظه ایستادم. هوای تازه به صورتم خورد و نفس عمیقی گرفتم و

ادرنالین االن  رو اروم کردم. ولی من کل روز رو هیچی نخوردم و بخاطر حمله شدید و ناخوشایند  

. پاهام تاب نیاوردن و بروی زمین سقوط کردم ،فروکش کرده  
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ن و تیلور که در مقابلم نمایش داده میشد نگاه کردم: کریستی خونسردانه به صحنه اسلوموشن و اهسته ای

ستین کنارم زانو با کت شلوار سیاه و پیراهن سفید از ماشین پارک شده پایین پریدن و به سمتم دویدن. کری

نجاست...اون اینجاست، عشقم ای ه یزی که میتونستم فک کنم اینه کزد و تو حالت ناهشیارانه ام تنها چ  

 " انا، انا!! چی شده؟؟"

. سرم رو منو به اغوشش کشید و دستاش روی بدنم پایین و باال کشید و به دنبال زخم و صدمه ای گشت

امال سست خاکستری بهم خیره شد. بهش لم داده بودم و ک ی ترسیده هبین دستاش گرفت و با چشمای گشاد

ن... وش کریستیرامش و خستگی شدیدی که بهم وارد شد از پا در اومدم. اوه اغبودم. یکدفعه از حس ا

ت که بهش ترجیح بدم. هیچ جای دیگه ای نیس  

 " انا"

 کمی تکونم داد:

 " چی شده؟؟ حالت بده؟"

 وقتی که متوجه شدم که باید حرف بزنم سرم رو تکون دادم . زمزمه کردم:

 " جک"

ا به داخل به تیلور انداخت و اونم سریعکه کریستین نگاه سریعی و بدون اینکه ببینم احساس کردم 

ن رفت. وساختم  

 " لعنتی!"

 کریستین منو تو اغوشش گرفت :

 "اون هرزه زن باز باهات چی کار کرده؟"

که  خنده دیوانه وار ریزی از گلوم بلند شد. یاد چهره کامال شوکه شده جک و از جایی سمت راست مغزم

بود افتادم. شروع به خنده کردم و نمیتونستم خودمو کنترل کنم:انگشتش رو گرفته   

 " در واقع کاری که من باهاش کردم"
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 " انا!"

 دوباره تکونم داد و خنده ام متوقف شد .

 " بهت دست زده؟"

 " فقط یه بار"

ریع و منقبض و متورم شدن. س ونش جریان پیدا کرد عضالتشدر یوقتی که غضب و خشم دیوانه وار

ده. نه!مند و مثل یه صخره محکم  با حفظ من بین بازو هاش ایستاد. کریستین شدیدا دیوونه شقدرت  

 " اون اشغال کجاست؟"

رد :مفهومی شنیده شد. کریستین من رو روی پاهام ثابت کریاد های ناداد و ف داخل ساختمون صدایاز   

 " میتونی بیاستی؟"

 سرم رو مثبت تکون دادم :

ریستین"" نرو داخل ، نرو ک  

فعه ترسم برگشت ، ترس از اینکه کریستین چی کار با جک بکنه.  سرم داد زد:یکد  

 " برو تو ماشین"

 بازوشو گرفتم:

 " کریستین نه"

 خودشو ازم جدا کرد :

 " برو تو اون ماشین لعنتی انا!"

 " نه ! خواهش میکنم ! "

 التماسش کردم :

 " بمون. منو اینجا به حال خودم تنها نزار"
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د ، کامال ز اخرین اسلحه ام استفاده کردم. خشمگین دستشو داخل موهاش کشید و با خیرگی بهم نگاه کرا

وش شد. د و یکدفعه خامشداد و بیداد داخل ساختمون بیشتر واضح بود که در تردید ، دودلی و در عذابه.   

 اوه نه، تیلور چی کار کرده؟ کریستین بلک بریش رو بیرون اورد . 

ن اون ایمیل های منو داره"" کریستی  

 " چی؟"

 " ایمیل هام به تو. میخواست بدونه ایمیل های تو به من کجاست . اون سعی داشت ازم اخاذی کنه"

د. اوه گندش بزنن...نگاه کریستین مرگبار ش  

 " لعنتی!"

. ت کرد. شماره ای رو روی بلک بریش گرف و چشماش رو برام باریک کرد و نگام جلز و ولز میکرد

م. به کی زنگ میزنه؟داوه نه. تو دردسر افتا  

و پاک " بارنی. گری ام. میخوام که به سرور اصلی ا س آی پی بری و تمام ایمیل های اناستازیا استیل ر

گر بود کنی. بعد به فایل های شخصی جک هاید بری و چک کنی که چیزی رو اونجا سیو نکرده باشه. ا

مین االن. وقتی انجام شد بهم خبر بده"همه رو پاک کن... اره همه رو. ه  

 تماس رو قطع کرد و شماره دیگه ای رو گرفت :

" روچ، گری ام. هاید... میخوام اخراج بشه. همین االن ، در همین دقیقه. به حراست خبر بده. سریعا 

تو نم. یکمیزش رو خالی کنه وگرنه من اولین کاری که فردا صبح میکنم اینه که این کمپانی رو منحل م

در دست داری ، فهمیدی؟" رو االن تمامی دالیلی که نیاز داری که اخراجش کنی  

چند لحظه گوش داد و با چهره راضی شده گوشی رو قطع کرد. از بین دندون های بهم قفل شده اش 

 خشمگین بهم گفت:

 " بلک بری"

 پلک زنان بهش نگاه کردم :
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 " خواهش میکنم ، از دستم عصبانی نباش"

نی بهم توپید:عصبا  

 " در حال حاضر به طرز وحشتناکی از دستت عصبانیم"

:دوباره دستش رو داخل موهاش کشید   

 " برو تو ماشین"

 " کریستین ، خواهش میکنم..."

 با چشمای براق و خشمگین تهدیدم کرد:

بکنم" ورا اینکه مجبورم کن خودم این کار " برو سوار اون ماشین لعنتی شو اناستازیا . ی  

 اوه لعنتی... التماس کردم:

 " خواهش میکنم کار احمقانه ای انجام نده"

 منفجر شد:

ت نکن! برو حماقت صحب . با من در مورد ی" احمقانه!! من بهت گفتم که از بلک بری لعنتیت استفاده کن

اون ماشین مادر به خطا شو اناستازیا... همین االن!!"سوار   

ن تا حاال اونو به اندامم افتاد. این کریستینه فوق العاده عصبانیه. مچنان خشمگین گفت که از ترس لرزه 

ردم:سالمت امیز من من کمکنه. یاینقدر عصبانی ندیده بودم. اون اشکارا به سختی خودشو کنترل م  

ب خودت باش"" باشه، خواهش میکنم مواظ  

یرگی و با خ اشین اشاره، عصبانی به سمت م صاف شدن م بهم فشار داد و تبدیل به یه خطلباشو محک

 نگام کرد. خدایا... باشه،پیامت رو گرفتم. زیر لب گفتم:

ب باش. نمیخوام هیچ اتفاقی برای تو بیافته ، منو میکشه"" خواهش مکنم مواظ  

شمای نرم پشت سر هم پلک زد و ثابت شد. وقتی که نفس عمیق میگرفت بازوشو پایین انداخت . با چ

ت:فشده گ  
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 " مراقبم"

رد رو در سمت شاگخدا رو شکر. چشماش وقتی که به سمت ماشین میرفتم در حال سوزوندنم بودن. اوه 

ه ن رفت و دوباروباز کردم و سوار شدم. در امنیت و ارامش ماشین آاودی هستم و اونم به داخل ساختم

 قلبم به دهنم اومد . برنامه اش چیه؟؟

 جاودانه و ابدی گذشت و ماشین رزرودقیقه  15...  نشستم و منتظر موندم. و منتظر موندم... و منتظر

دقیقه بعد... خدایا، اون باال دارن چی  15دقیقه بعد ...  10روبروی ااودی نگه داشت.  کشده برای ج

دقیقه بعد جک از ساختمون خارج شد و  20کار میکنن، تیلور حالش چطوره؟؟ این انتظار کشنده است. 

تین وتیلور سرش حراست بود . اون قبال کجا بود؟؟ و بعد از اون کریس یه جعبه مقوایی دستش بود. پشت

شین شه های مااومدن. جک به نظر حالش خوب نبود. مستقیم به سمت ماشین رفت . قدر دان شدم که شی

آاودی می  ینکه کریستین و تیلور به سمت ماش ای همین نمیتونست منو ببینه. وقتیآاودی دودی بودن بر

جک راه افتاد و احتماال به سمت فرودگاه سی تک نمیرفت. اومدن ماشین   

صندلی  کریستین در راننده رو باز کرد و نرم روی صندلی نشست . احتمال زیاد بخاطر اینکه من روی

م. لباش خط شاگرد نشسته بودم و تیلور پشت سرم نشست. ریسک کردم و نگاه سریعی به پنجاه انداخت

تین حواسش پرت بود . تلفن وصل شده به ماشین زنگ خورد. کریس صاف و محکم بودن ولی به نظر

 توپید:

 " گری"

بارنی هستم" " اقای گری  

 کریستین اخطار داد:

 " بارنی، تلفن روی اسپیکره و افراد دیگه ای هم داخل ماشین هستن"

دم"اطالع ب یوتر هاید پیدا کردم بهتونلی الزمه در مورد چیزی که تو کامپ" اقا، همگی انجام شد . و  

 " وقتی که به مقصدم رسیدم بهت زنگ میزنم . و ممنونم بارنی"

 " خواهش میکنم اقای گری"
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کامپیوتر  بارنی گوشی رو قطع کرد . صداش خیلی جوون تر از چیزی که توقع داشتم بود . چی دیگه تو

 جک پیدا کرده؟؟ اروم پرسیدم:

 " باهام حرف میزنی؟"

نوز عصبانی انداخت و میتونم بگم ه یدوباره به جاده روبروش نگاه کنه  نگاهکریستین بهم قبل از اینکه 

 بود . عبوسانه و لجوجانه گفت:

 " نه"

ن خیره انه. دستام رو به دور خودم بردم و بدون اینکه چیزی ببینم به بیرواوه ، بفرما... چقدر بچه گ

بی  یکاالم برسونه بعد میتونه باهام از اسارتمانشه که فقط ازش بخوام که منو به اپموندم. شاید بهتر با

ک تمون بده. ولی همون جوری که بهش فاجخطرش حرف نزنه و از ستیز گریزناپذیر بین خودمون ن

رها کنم ، مخصوصا بعد از دیروز. شخود لمیکردم میدونستم که من نمیخوام اونو به حا  

یگه ماشین اشین خارج شد. نرم به طرف دباالخره روبروی اپارتمان کریستین ایستادیم و کریستین از م

مینشست دستور داد: قدم برداشت و در رو برام باز کرد. در حالی که تیلور در سمت راننده  

 " پیاده شو"

. دستم و به سمت اسانسور رفتیمشدم سرای بزرگ اش رو گرفتم و به دنبالش وارد سردست جلو اومده 

مه کردم:رو رها کرد . وقتی که ایستاده بودیم زمز  

 " کریستین چرا از دستم عصبانی هستی؟"

 وقتی که وارد اسانسور میشدیم زیر لب گفت:

 " میدونی چرا"

 کد مخصوص طبقه خودش رو زد :

رده بود"ر اتفاقی برای تو میافتاد اون مرد تا االن م  " خدایا اگ  

کریستین تا استخون هام رو لرزوند. درها بسته شدن. لحن صدای   
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 سابقه شغلی اونو خراب میکنم تا دیگه نتونه از هیچ زن جوون دیگه ای ی که هست، من" همون طور

 استفاده بکنه. چه فرد فلک زده ی بدبختیه"

 سرش رو تکون داد:

 " خدایا، انا!"

اال یکدفعه منو گرفت و گوشه دیواره اسانسور حبس کرد. دستاش داخل موهام چنگ شدن و سرم رو ب

منو  نم قرار داد ، استیصال پر شوری در بوسه اش بود. نمیدونم که چرا اینگرفت و دهنش رو روی ده

ر حالی که سورپرایز کرد ولی سورپرایز شدم. راحتی خیال و اشتیاق و عصبانیت فروکش کرده اش رو د

د زبونش دهنم رو تصاحب میکرد چشیدم. متوقف شد و بهم خیره شد ، وزنش رو روی من انداخته بو

ودم موندم ، چسبیده بهش برای نگه داشتن خ .تونستم تکون بخورم. منو بی نفس رها کردبرای همین نمی

وندم. وخ طبعی نداشت خیره مشبه صورت زیباش که با حس مالکیت نقاشی شده بود و هیچ اثری از   

 " اگر هر گونه اتفاقی برای تو می افتاد.... اگر بهت صدمه میزد...."

حساس کردم. اروم دستور داد:لرزشی رو که به بدنش افتاد ا  

 " بلک بری. از همین االن به بعد ، فهمیدی؟"

ور نگاهم رو از نگاه خشن و محس اب دهنم رو قورت دادم. نمیتونستم قفلسرم رو موافق تکون دادم و 

 کننده اش جدا کنم. 

ر رسید صاف شد و رهام کرد و ایستاد :ظبه طبقه مورد ن وقتی که اسانسور  

ه تو با پات زدی تو تخماش"" اون گفت ک  

زمه کردم:لحن صدای کریستین نرم تر و ردی از تحسین درش دیده میشد و فک کنم که بخشیده شدم. زم  

 " اره"

 هنوز از بوسه شدید و پر شور و حالش گیج بودم .

 " خوبه"
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ی ارتشی بازنشسته است. اون بهم خوب اموزش داده"  " ر 

 " خوشحالم که این کار رو کرده"

یشونی قوس داده شده اضافه کرد :فس گرفت و با پن  

یادم بمونه" منم " الزمه که اینو  

کنم که م راحت شده بود. فک میلانسور رفتیم و دنبالش میکردم و خیدستم رو گرفت و به خارج از اسا

 این قضیه همین قدر قرار بود خلقشو بد کنه. 

 " من باید به بارنی زنگ بزنم. خیلی طول نمیکشه"

ماده سازی کرد. خانم جونز در حال ا مه سمت دفتر کارش ناپدید شد ، تنها ایستاده تو نشیمن بزرگش رهاب

 غذامون بود. متوجه شدم که در حال ضعف کردنم ولی نیاز بود که یه کاری انجام بدم. پرسیدم:

 " میتونم کمکت کنم؟"

 خندید:

 " نه انا. برات یه نوشیدنی بیارم؟ به نظر خسته میای"

اب میخوام"ر" یه جام ش  

 " سفید؟"

 " اره لطفا"

ولی  که چیهبروی یکی از صندلی های بار نشستم و اونم بهم یه جام شراب سفید خنک داد. نمیدونم 

وردی و به راحتی از گلوم پایین میرفت و اعصاب متشنجم رو اروم میکرد. امروز به چه م خوشمزه ست

یز شده. تین احساس زنده بودن میکنم؟ چقدر زندگی هیجان انگفک میکردم؟؟ چقدر بعد از مالقات کریس

 خدایا، میشه فقط چند روز ، روزهای کسل کننده داشته باشم؟؟؟

حبت ان صتچی میشد اگر هیچ وقت کریستین رو مالقات نمیکردم؟ تو اپارتمان محبوس میشم و با ای

ن باز که باید دوباره با اون مرد ز میکردم و کامال توسط برخورد جک وحشت زده شده بودم و میدونستم
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 جمعه روبرو بشم. همون طوری که االن هست دیگه کمترین شانسی وجود داره که بخوام دوباره اونو

ال شغلی ن دیگه برای کی کار میکنم؟؟ اخم کردم. بهش فک نکرده بودم. لعنتی، اصولی من اال ببینم.

 دارم؟؟؟

یل "  " شب بخیر گ 

ه سمت یخچال رفت و تقیم بو منو از افکارم بیرون کشید . مس ه نشیمن برگشته بودکریستین اینو گفت ، ب

 برای خودش یه جام شراب ریخت. 

دقیقه دیگه خوبه؟" 10" شب بخیر اقای گری، شام   

 " به نظر خوبه"

 کریستین جامش رو باال گرفت و با چشمای نرم شده گفت:

اموزش داده"" به سالمتی مرد ارتشی سابق که به دخترش خوب   

 جامم رو بلند کردم و زیر لب گفتم:

 " به سالمتی"

 کریستین پرسید:

 " چی شده؟"

 " نمیدونم که االن اصال شغلی دارم یا نه"

 سرش رو به یه طرف کج کرد:

 " هنوز میخوای داشته باشی؟"

 " البته"

 " پس داری"

بهم لبخند زد. ساده ست دیدی؟؟ اون حمکران دنیای منه. بهش چشم غره رفتم و اونم  
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االن من  خانم جونز تاس کباب مرغ درست کرده بود. و ما رو تنها گذاشت تا از دست پختش لذت ببریم و

ا وجود خیلی احساس بهتری دارم. یه چیزی خوردم. روی صندلی های بار کانتر اشپزخونه نشستیم و ب

رو رها  پیدا کرده. موضوعش زبون بازی زیادم کریستین بهم نگفت که بارنی چی تو کامپیوتر جک

نم. در شرف وقوع خوزه رو صحبت ک ساز دردسر گرفتم بجاش موضوع ناخوشایند و کردم و تصمیم

 خونسرد گفتم:

 " خوزه زنگ زد"

 " اوه؟"

 کریستین به سمتم چرخید .

 " میخواد عکسایی رو که خریدی جمعه برات بیاره"

 زیر لب من من کرد:

خوش برخورد و مهربون"" تحویل کامال شخصی. چقدر   

 " میخواد بره بیرون. برای نوشیدنی. با من "

 " که اینطور"

 سریعا اضافه کردم:

 " و کیت و ایلیوت هم فک کنم اون موقع برگشتن"

 کریستین چنگالش رو پایین گذاشت و اخم کرد :

 " داری دقیقا چی ازم درخواست میکنی؟"

 به حالت تدافعی گفتم:
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ه رو است نمیکنم. دارم فقط برنامه جمعه ام رو بهت میگم. ببین، من میخوام خوز" من هیچ چیزی در خو

تره که من به ببینم و اونم میخواد شب بمونه . چه بخواد اینجا بمونه و یا اینکه تو اپارتمان من بمونه،

باشم." پیشش  

شدن و چهره اش متحیر و مبهوت بود : دچشمای کریستین گشا  

تعارض کرده"" ولی اون به تو قبال   

اق نمی باره اتفمن مست بودم، تو نجاتم دادی... دو" کریستین این مال چند هفته پیشه .اون مست بود ، 

 افته. محض رضای خدا اون جک نیست"

همراه خوبی برای خوزه باشه"" ایتان خونه ات هست. میتونه   

 " اون میخود منو ببینه نه ایتان رو"

. با صدای قاطع گفتم:هم کشیده شدنکریستین اخماش در  

 " اون فقط دوست منه"

 " من خوشم نمیاد"

 خب که چی؟ خدایا، گاهی خیلی این مرد ازار دهنده میشه. نفس عمیق گرفتم با تشر گفتم:

یدونم که دیدم. که اونم خیلی کوتاه بود .من اونو از زمان نمایشگاهش دیگه ن" اون دوست منه کریستین. م

و دیگه ه غیر از اون زن تنفر انگیز ولی من شکایت و آه ناله ای نکردم که تتو هیچ دوستی نداری ، ب

 نبینیش"

 کریستین شوکه شده پلک زد . ادامه دادم:

بدی براش بودم" یل" من میخوام ببینمش . من دوست خی  

میکوبی؟؟ االن اروم باش! نذهن ناخود اگاهم هشیار شده است . داری پاتو زمی  

ور بودن. نفس گرفت:چشمای خاکستریش شعله   

 " این فکریه که میکنی؟"
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 " در مورد چی؟"

 " النا. اینکه ترجیح میدی که من نمیدیدمش؟"

 گندش بزنن...

 " دقیقا. ترجیح میدادم که نمیدیدیش"

 " چرا اینو بهم نگفته بودی؟"

 شونه ام رو به عنوان توجیح باال انداختم:

تو فک میکنی که اون تنها دوستته" " بخاطر اینکه این حق من نیست که اینو بگم.  

ک ه. چطوی این صحبت به اون زن کشیده شد ؟؟ من حتی نمیخوام در مورد اون فشاون واقعا متوجه نمی

 کنم. سعی کردم که دوباره به موضوع خوزه برگردیم:

و؟"" مثل تو که حق نداری در مورد اینکه میتونم خوزه رو ببینم یا نه چیزی بگی. نمیبینی این  

 کریستین فک کنم هاج و واج بهم خیره بود. اوه ، داره به چی فک میکنه؟؟ نق نق زنان گفت:

 " فک میکنم میتونه اینجا شب بمونه. میتونم حواسم بهش باشه"

 بهانه گیر و گستاخ دیده میشد . خدا رو شکر و سپاس1 !!

 " ممنونم !! میدونی ، اگر قرار باشه منم اینجا زندگی کنم ..."

شدم ، کریستین سرش رو تکون داد . میدونست که چی می خوام بگم و نیشخند زدم: ساکت  

 " اینطور به نظر نمیاد که فضای خالی نداشته باشی"

 لباش اروم باال کشیده شدن :

یشخند میزنی خانم استیل؟"" داری بهم ن  

 " دقیقا اقای گری"

                                                             
 حالت و کنایه تمسخر امیزی داره 1
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کردم و بعد  کنه ، بشقاب هامون رو تمیزاینکه کف دستش شروع به منقبض شدن  بلند شدم فقط به خاطر

دادم.  شوناونا رو داخل ماشین ظرف شویی قرار  

یل اون کار رو میکنه"  " گ 

 " انجام دادم . تموم شد"

 بلند شدم و بهش نگاه کردم. نافذ نگام میکرد. عذر خواهانه گفت:

 " من باید کمی کار کنم"

یکنم"جام دادن پیدا من" عیبی نداره. یه کاری برای ا  

 دستور داد:

 " بیا اینجا"

ه و چشماش داغ بودن. تردید نکردم که بین بازو هاش نرم ،وقتی کولی صداش نرم و اغواکننده بود 

د منو به دورم حلقه کر روی صندلی بار نشسته بود دستام رو به دور گردنش حلقه کردم . دستاش رو به

د:ت. تو موهام زمزمه کرشم داا کشوند و نگه شسمت خود  

 " حالت خوبه؟"

 " خوبم؟؟ "

 ادامه داد:

 " بعد از اتفاقی که با اون حرومزاده داشتی؟ بعد از اتفاقی که دیروز افتاد؟ "

ردم:خاکستریش نگاه کردم. من حالم خوبه؟ زمزمه کمانه بود. به چشمای تیره و جدیه صداش نرم و صمی  

 " خوبم"

 شمرده شدن . عشق رو همزمان حس ت ، عزیزبازو هاش به دورم محکمتر شدن و من احساس امنی 

ام.  ت بردم. من عاشق این مردبستم ، از بودن در بین بازوهاش لذکردم. شادکام کننده ست.چشمام رو 
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پنجاهم ، هستم.  زیر لب  عاشقمن عاشق رایحه مسخ کننده اش ، قدرتش، زبون چرب و نرمش ....

 گفت:

 " بیا با هم نجنگیم"

نفس گرفت : میقموهام رو بوسید و ع  

ه بوی بهشتی میدی انا"ش" مثل همی  

 گردنش رو بوسیدم و زمزمه کردم:

 " تو هم همینطور "

 خیلی زود رهام کرد :

ساعت کارم طول میکشه" 2"   

 

 

م ، م. کریستین هنوز مشغول کاراش بود. من دوش گرفتدبی حال و حوصله تو اپارتمان چرخ میخور

ر بی کار خودم و حوصله ام سر رفته. نمیخوام کتاب بخونم. اگی شرت وشیدم ، شلوار راحتی و تلباس پ

 بشینم یاد جک و انگشتاش روی بدنم می افتم . 

ه اینجا بخوابه... از منظره اش ناتاق خواب قدیمیم رو چک کردم ، اتاق فرمان برداری. خوزه میتو

کرده . چراغ های  ردنک هست و خورشید شروع به پایین اومدن و غروب 8:15خوشش میاد. ساعت 

ه روشن شهر در پایین چشمک میزدن. معرکه ست. اره ، خوزه حتما خوشش میاد. با خودم فک کردم ک

اق نیستم که میخواد نصب کنه. ترجیح میدم که نکنه. من خیلی مشت رو از من کجا عکسای خوزه کریستین

 به خودم نگاه کنم. 

ریستین م و بدون اینکه فک کنم در اتاقشو چک کردم. کبه راهرو برگشتم و بیرون اتاق بازی ایستاد

باز شد . چقدر عجیب...  درش رو قفل میکنه ولی در تعجبم، درمعموال   
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تم. احساس یه بچه رو داشتم که از مدرسه فرار کرده و داخل یه جنگل ممنوعه ولگردی میکنه. داخل رف

شان روشن شدن . همونطوری هست درخ تاریک بود. چراغ رو زدم و چراغ های زیر گچبری ها نرم و

ادمه. یه اتاق شبیه رحم. که ی  

الن بی د... از یاداوریش به خودم لرزیدم. انخاطرات اخرین باری که اینجا بودم به ذهنم برگشتن. کمرب

کمربند  گناه و معصومانه به دیوار کنار بقیه از طاقچه کنار در اویزوون بود. امتحانی انگشتام رو روی

ش ن چیزی هست که من الزمه با دکتر فلن در موردیالق ها ، پدل ها و تازیانه ها کشیدم. اووف. اها ، ش

ه نظر میرسه. سبک زندگی یکدفعه همه چی رو متوقف کنه؟؟ خیلی بعید ب نصحبت کنم. میشه کسی با ای

گاه اتاق نبه سمت تخت رفتم و بروی مالفه قرمز و نرمش نشستم و به تموم ابزار ها و وسایل داخل 

 کردم. 

ونه کافیه! د ان! وجود فقط یک ددر کنارم نیمکت و کلیکسیون ترکه های مختلف نصب بودن. خیلی زیا

اال هر م، حیهر چی کمتر در موردش حرف بزنیم بهتره. و میز بزرگ، هیچ وقت اونو استفاده نکرد خب

 کاری که روش انجام میده. 

ی در موردش فتم تا روش بشینم. فقط یه کاناپه است چیز خاصنگام به نیمکت فنری افتاد و به سمتش ر

گاه کردم . نیست. هیچ جایی برای بستن چیزی بهش نداره ، نه حداقل جایی که من ببینم. به پشت سرم ن

ه؟ میز بزرگ کشویی موزه مانند رو دیدم. کنجکاویم بر انگیخته شد . چی اون تو نگه داری میکن  

خیلی  کردم متوجه شدم که خون در رگهام میجوشه. چرا اینقدر مضطربم؟ اینوقتی که کشو اول رو باز 

ر گکردم ، که در واقع همینه! ولی ا غیر مجاز و ممنوعه حس میشه انگار که بدون اجازه به جایی تجاوز

 اون میخواد که من باهاش ازدواج کنم ، خب ...

ی هستن غریب که هیچ ایده ای نداشتم که چها وسایل عجیب ن، اینا دیگه چیه؟؟ صفی از ابزارگندش بزن

 یا برای چه کاری استفاده میشن به ترتیب و منظم کنار هم چیده شده بودن .

ه کار بود. هوووم... چ بهش وصلیکیشون رو برداشتم ، شبیه یه گلوله با یه چیزی مثل دستگیره 

از . خدایا، یده ای به ذهنم نیومدمزخرفی با این میکنن؟؟ ذهنم غرق در شگفتی و تفکر بود ولی خب هیچ ا

.پوست سرم سوخت و باال رو نگاه کردم.  شاین وسیله چهار سایز مختلف هست  
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ه اونجا خیره شده بود. چند وقته ک یکریستین تو درگاهی ایستاده بود بهم با صورت غیر قابل خوندن

م:بهش لبخند زد بتکاب به جرم دستگیر شدم. مضطرایستاده؟ احساس اینو داشتم که در حین ار  

 " سالم"

. نرم پرسید:ام و میدونم که جشمام گشاد شدن و به طرز کشنده ای رنگ پریده  

 " اینجا چی کار میکنی؟"

زیر لحن صداش بود. اوه لعنتی عصبانیه؟؟ قرمز شدم: در ولی یه جریان نهفته ای  

 " امممم.... حوصله ام سر رفته و کنجکاو بودم"

ه بود خجالت زده بودم. اون گفت که دو ساعت کارش طول میکشه. از اینکه مچم گرفته شد  

 " این یه مخلوط خیلی خطرناکه1 "

رت دادم انگشت اشاره اش رو متفکرانه زیر لب پایینش کشید و چشماش رو ازم نگرفت. اب دهنم رو قو

 اف وو دهنم خشک شد. به ارومی وارد اتاق شد و در رو اروم پشت سرش بست. چشماش خاکستر شف

ادنش فریب اتشین بودن. اوه خدای من... بیخیال به میز کنار دیوار تکیه داد ولی فک میکنم که طرز ایست

 امیز بود. ضمیر درونم نمیدونه که این االن زمان جنگه یا زمان پرواز کردن...

 " خب، دقیقا در چه موردی کنجکاو بودی خانم استیل؟ شاید بتونم روشنت کنم"

....من...."" در باز بود   

ه نامطمئن در مورد واکنشش مثل همیش ، به کرستین نگاه کردم.وقتی که نفسم رو حبس کردم و پلک زدم

خت میشه بودم و نمیدونستم که چی بهتره بگم. چشماش تیره بودن . فک میکنم که سرگرم شده ، ولی س

 بهم قالب شده اش قرار روی دستای اینو گفت. ارنجاشو روی میز موزه مانند گذاشت و چونه اش رو

  .داد

فته باشه رو با خودم فک میکردم که با تموم اینا چی کار کنم. باید یادم  " من چند وقت پیش اینجا بودم 

 که در رو قفل کنم"

                                                             
 منظورش سر رفتن حوصله و کنجاوی هست 1
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کاری  لحظه ای اخم کرد انگار که قفل نکردن در این اتاق اشتباه انتقاد امیزی بوده. اخم کردم. فراموش

ه. دق نمیشخیلی در مورد اون ص  

 " اوه؟"

 " ولی حاال تو اینجایی، مثل همیشه کنجکاو"

 صداش نرم و متحیر بود. از نفس باقی مونده در ریه هام استفاده کردم و زمزمه کردم:

 " عصبانی نیستی؟"

 سرش رو به یه طرف کج کرد ، لباش سرگرم شده مچاله شدن :

 " چرا باید عصبانی باشم؟"

ی هستی"نیه مکان ممنوعه تجاوز کردم.... و تو همیشه از دست من عصبا " احساس اینو دارم که به  

 صدام اروم بود ولی اسوده خیال بودم. پیشونی کریستین دوباره چین خورد:

 تجاوز کردی ولی من عصبانی نیستم. من امیدوارم که تو هم یه روزیای " اره تو به مکان ممنوعه 

"جا با من زندگی کنی و تموم اینا...این  

 با دستش به اطراف اشاره کرد :

 " همگی برای تو هم هستن"

من.... واقعا؟؟ کپ کرده بهش نگاه میکردم. قبول کردنش بیش از حده. هاتاق بازی  

بگیرم که چی کار کنم" ینجا بودم . سعی میکردم که تصمیم" این دلیلی هست که من امروز ا  

 با انگشت اشاره اش روی لباش میزد :

از دست تو عصبانیم؟؟ امروز صبح نبودم"" من همیشه   

اتاق بازی  سرر شد لبخند زدم و از افکار چی به بیدا ی کریستین وقتی که کنارماوه ، درسته. به خاطره 

 میاد دور شدم. اون امروز صبح یه پنجاه سر خوش و شوخ بود . 
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من کریستین سرخوش رو دوست دارم " " تو سر خوش و شوخ بودی.  

 " واقعا؟"

یله . واو! اون وس..بروش رو باال انداخت و دهن زیباش به لبخندی قوس برداشت، یه لبخند خجالت زدها

 گلوله مانند نقره ای رو باال گرفتم :

 " این چیه؟"

 نرم گفت:

 " همیشه برای اطالعات جدید گرسنه ای خانم استیل. اون در پوش باسنه"

 " اوه..."

 " برای تو خریدمش"

 چی؟!

؟ "" برای من؟  

 اروم سرش رو مثبت تکون داد و چهره اش حاال جدی و محتاط شده بود . اخم کردم:

 " تو وسیله های جدید .... برای هر فرمان بردارت میخری؟"

 " بعضی چیز ها رو اره"

 " در پوش های باسن؟ "

 " اره"

اد نیست؟؟ ی باشه...اب دهنم رو قورت دادم. در پوش باسن یه فلز مستحکمه. قطعا وسیله ی راحتی

فتادم. بحثمون در مورد ابزار های سکس و محدودیت های دشوار بعد از اینکه فارغ التحصیل شده بودم ا

یزی باشه که یکیش، فک نمیکنم که این چ انش میکنم. االن با دیدنفک میکنم که اون زمان گفتم که امتح

اش تو کشو قرارش دادم. بخوام امتحان کنم. یه نگاه دیگه ای بهش انداختم و دوباره سر ج  

 " و این؟"
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سر هم بهم  یه وسیله دراز پالستیک مانند مشکی که توپ های کروی که به تدریج کوچیک میشدن و پشت

تا توپ در کل.  8دیگه وصل بودن بود . اولین توپ بزرگ و به سمت اخرین توپ کوچک میشد. 

 کریستین دقیق بهم نگاه میکرد . گفت:

اسن"" مهره های مخصوص ب  

اوه! با نگاه مبهوت و وحشت زده ای بررسی اش کردم. همه ی اینا ، درون من... اونجا!! هیچ ایده ای 

 ندارم. اضافه کرد :

 " تاثیر بسزایی اگر در حین ارگاسم بیرون کشیده بشن داره"

 زمزمه کردم:

 " این مال منه؟"

 سرش رو اروم مثبت تکون داد :

 " برای تو هست"

ص باسنه؟؟"" این کشو مخصو  

 ریشخند زد:

 " اگر دوست داشته باشی1"

 سریعا کشو رو بستم ،مثل چراغ قرمز سرخ شده بودم. معصومانه و سرگرم شده پرسید:

 " تو کشو مخصوص باسن رو دوست نداشتی؟"

مزمه بهش نگاه کردم و شونه ام رو باال انداختم. سعی کردم شوکه شدنم رو از بین ببرم. بی عالقه ز

 کردم:

 " باالی لیست کارت کریسمسم نیست2"

                                                             
 منظور انا به حالت اسم گزاری روی کشو بود برای همین گفت اگر دوست داری 1
 به معنای اینکه عالقه ی زیادی نداره 2



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

591 | P a g e  
 

 امتحانی سراغ کشو دوم رفتم . نیشش باز شد :

 " کشو کلکسیونی از ویبراتور های مختلف"

با چهره رنگ پریده ولی این سری از خجالت زمزمه کردم:سریعا در کشو رو بستم.   

 " و کشوی بعدی؟"

 " اون دیگه جذاب تره"

ردم . دودل کشو سوم رو باز ک ،با و تا اندازه ای از خود راضیشدون برداشتن نگام از چشمای زیب اوه!

 داخلش کلکسیونی از وسایل فلزی و کمی گیره لباس بود. گیره لباس! 

 وسیله بزرگ فلزی گیره شکل رو برداشتم . کریستین گفت:

 " گیره های وصل شونده به واژن "

تم .دو تا . یه وسیله خوشاید تر برداش صاف شد و چرخید و کنارم قرار گرفت. سریعا پایین گذاشتمش

 گیره که به وسیله یه زنجیر بهم وصل شده بودن. زیر لب گفت:

 " بعضی از اینا برای ایجاد در و بیشترشون برای لذت هستن"

 " این چیه؟"

 " گیره وصل شونده به نوک سینه ..... برای هر دو "

 " هر دو ؟ جفت نوک سینه؟"

 کریستین نیشخند زد :

بود  ولی منظور من این نبود. منظورم این ،ب ، اونا دو تا گیره ست عزیزم و برای دو تا نوک سینه" خ

 که هم برای درد و هم لذته"

 اوه... گیره رو از دستم گرفت. 

 " انگشت کوچیکتو بیار باال "
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 همون کارو انجام دادم و یه گیره رو به سر انگشتم وصل کرد . خیلی سخت و خشن نبود.

ساسش خیلی شدیده ، ولی وقتی هست که ، اونا رو در زمان حد نهایت لذت و درد بکشیشون"" اح  

از فکرش لرزیدم. زیر لب گفتم:گیره رو ازاد کردم. هوووم... شاید خوب باشه.   

ظاهرشون خوشم میاد "" از   

 کریستین لبخند زد:

 " واقعا خانم استیل؟ فک میکنم منم اینو میتونم بگم"

یینم رو ده تکون دادم و لبم رو گاز گرفتم. دستشو دراز کرد و چونه ام رو گرفت و لب پاسرم رو شرمز

 ازاد کرد . زیر لب گفت:

 " میدونی که این کار با من چی کار میکنه"

ا من ببینم:گیره رو داخل کشو برگردوندم . کریستین خم شد و دو تا دیگه برداشت. باال نگهشون داشت ت  

هستن"" اینا قابل تنظیم   

 " قابل تنظیم؟"

 " میتونی خیلی محکمشون کنی .... یا نه. بستگی به حالتت داره"

میتونه اینقدر شهوانی صحبت کنه؟؟ اب دهنم رو قورت دادم و برای منحرف کردن حواسش  چطور

 وسیله ای و بیرون اوردم که شبیه وسیله کاتر مخصوص کیک بریدن بود. اخم کردم:

 " این چیه؟"

تاق بازی کیک نمیپزن. قطعا تو ا  

 " به اون فرفره چرخان تیز میگن"

 " برای چیه؟"

 دستشو دراز کرد و ازم گرفتش :
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 " دستتو بده به من . کف دستت باال باشه"

م گذشت. دست چپم رو بهش دادم و گرفتش و شصت دستش رو روی بند انگشتام کشید . لرزشی از بدن

کف  ان اوردن من شکست نمیخوره. چرخ تیز اون وسیله روپوستش در مقابل من . هیچ وقت در به هیج

 دستم کشید .

 " آی"

لقلکم شاخه های تیزش پوست دستم رو نیش میزد.... یه چیزی فراتر از فقط درد بود. در واقع کمی ق

 میداد. شهوتناک زمزمه کرد:

 " اینو روی سینه هات تصور کن"

شد میکه خم  لبم باال رفته بود. گندش بزنن.... در حالیاوه! قرمز شدم و دستم رو کشیدم. نفس و ضربان ق

 و وسیله رو دوباره تو کشو میگذاشت نرم گفت:

 " مرز باریکی بین لذت و درد وجود داره اناستازیا"

 زمزمه کردم:

 " گیره های لباس؟"

 " کارهای زیادی میشه با گیره لباس کرد "

مین درش بسته شد . گفت:چشمای خاکستریش میسوختن. به کشو لم دادم برای ه  

 " تموم شد؟"

 کریستین به نظر سرگرم شده می اومد.

 " نه..."

مه کشو چهارم رو باز کردم و حجم زیادی از چرم و کمربند و تسمه های چرمی روبرو شدم. یکی از تس

 ها رو برداشتم.. یه توپ بهش وصل بود . کریستین گفت:

 " دهن بند. برای اینکه ساکت نگهت داره"
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تاق و سرگرم شده بود . زیر لب گفتم:ره مشوباد  

 " محدودیت سبک"

 گفت:

 " یادمه. ولی هنوز میتونی نفس بکشی . دندون هات بدور توپ میاد"

ی کرد و توپ رو تو دستش گرفت . پرسیدم:زازم گرفتش و با انگشتاش شبیه سا  

 " تو از اینا خودت استفاده کردی؟"

 ثابت شد و بهم خیره شد:

 " اره"

 " تا داد زدنت رو خاموش کنی؟"

 چشماش رو بست و فک کنم که عصبانی و کالفه شد :

 " نه . این موضوعی نیست که این در موردشه"

 اوه؟؟

نمیتونی حرف  اناستازیا. چقدر تو میتونی ناتوان باشی وقتی که بسته شدی و " این در مورد کنترل کردنه

اید از بدنت و ونی من چنین قدرتی روی تو میداشتم؟ اینکه ببزنی؟؟ چقدر میتونی اعتماد کنی وقتی که بد

و من رو در  واکنش هات بجای اینکه حرفات رو بشنوم بخونمت؟ این باعث میشه تو بیشتر وابسته باشی

 حالت کنترل کامل قرار میده"

 اب دهنم رو قورت دادم:

 " به نظر میرسه که دلت تنگ شده"

 خیره بهم زیر لب گفت:

هست که من میدونم" " این چیزی  
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عتراف چشمای خاکستریش گشاد و جدی شدن و فضای بینمون تغییر کرد ، انگار که اون در جایگاه ا

 قرار گرفته. زمزمه کردم:

 " تو روی من قدرت داری. میدونی که داری "

 " دارم؟؟ تو باعث میشی من احساس کنم.... ناتوانم"

 " نه !"

: اوه پنجاه...  

 " چرا؟"

اینکه تو تنها کسی هستی که میدونم واقعا میتونه به من صدمه بزنه"" بخاطر   

 دستشو دراز کرد و موم رو پشت گوشم فرستاد. 

اگر تو هم منو نمیخواستی..." اوه کریستین... این دو طرفه ست .  "  

د لرزیدم. به انگشتای در هم پیچیده ام نگاه کردم. اینجاست... تردید و دودلی دیگه ای که در مور

 میخواست؟؟ سرم رو تکون خودمون برام وجود داره. اگر اون خیلی ... شکسته شده نبود ، بازم منو

د سعی کنم که به این موضوع اینطوری فک کنم. زیر لب گفت:دادم. نبای  

 " اخرین کاری که من بخوام انجام بدم صدمه زدن به تو هست. من عاشقتم"

کیه ریش صورت و گونه اش بکشم. سرش رو به سمت دستم تدستم رو دراز کردم تا به نرمی روی ته 

مت داد و اون دهن بند رو داخل کشو انداخت. دستاش به سمتم اومدن و به دور کمرم حلقه شدن. منو به س

 خودش کشوند. پرسید:

 " نمایش پرسش و پاسخمون تموم شد ؟"

م اومد :صداش نرم و اغوا گرانه بود . دستش از پشتم به سمت باال پشت گردن  

 " چرا؟ چی کار می خواستی انجام بدی ؟ "

قابلش اب شدم و بازوهاش رو گرفتم. خم شد و نرم بوسیدم. و در م  
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 " انا ، تو تقریبا امرزو مورد تهاجم قرار گرفتی"

 صداش نرم ولی سرد و محتاط بود. پرسیدم:

 " خب؟ "

ه نیخگراب کشید و اخم کرد و توبقس دستاش روی پشتم و نزدیکی بدنش لذت میبردم. سرش رو عاز ح

 گفت:

 " منظورت چیه، خب؟"

 به صورت دوست داشتنی و بهانه گیر و ترشروش نگاه کردم و مبهوت شدم:

 " کریستین من خوبم"

 منو بین بازوهاش محکم تر گرفت و به خودش نزدیک ترم کرد . نفس گرفت:

 " وقتی که فک میکنم چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه"

داخل موهام پنهون کرد . اطمینان بخش تو گردنش زمزمه کردم: سرش رو  

ری که من  از چیزی که نشون میدم قوی ترم؟ "ی" کی میخوای یاد بگ  

شو به مشامم کشیدم . متفکرانه اروم گفت:رایحه خوشبو  

 " میدونم قوی هستی"

 له دیگه از کشو بیرونم و یه وسیمیدی شدیدم رهام کرد. اوه؟ خم شدروی موهام رو بوسید و با نا ا

.کشیدم. چندین دست بند به یه میله وصل بودن. بلندش کردم   

ن.."" ای  

: نچشمای کریستین تیره شد  

 " میله جدا کننده با دست بند و پا بند"

 بی ریا و رک وسوسه امیز پرسیدم:
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 " چطوری کار میکنه؟"

رو  و چشماش ه نفس گرفتپرایز شدضمیر درونم بعد از زدن توپ گلفش به اسمون پرید. کریستین سور

 کمی بست:

 " میخوای بهت نشون بدم؟"

چوب  بهش پلک زدم. وقتی که چشماش رو باز کرد نورانی بودن. اوه خدای من... وقتی که ضمیر درونم

 مخصوص ضربه اش رو انداخت و روی نیمکت مخصوصش افتاد زمزمه کردم:

سته بشم"" اره . میخوام بهم نشون بدی. من دوست دارم ب  

 زیر لب گفت:

 " اوه انا"

 یکدفعه درد کشیده و در عذاب دیده شد.

 " چیه؟"

 " اینجا نه"

 " منظورت چیه؟"

 " تو رو تو تختم میخوام. نه اینجا . بیا"

 میله رو برداشت و دستم رو گرفت و سریعا به بیرون از اتاق بردم. 

سرم رو نگاه کردم.  چرا از اینجا رفتیم؟؟ وقتی که خارج شدیم برگشتم و پشت  

 " چرا اینجا نه؟"

. ار و گرفته بوداال بهم نگاه کرد . صورتش اندوه بکریستین روی پله ها ایستاد و به سمت ب  

و منو ترک " انا شاید تو اماده باشی که به اونجا برگردی ولی من نیستم. دفعه اخری که ما اونجا بودیم ، ت

وجه بشی؟"کردی. دائم بهت گفتم... کی میخوای مت  
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 اخم کرد و رهام کرد تا بتونه با دست ازادش اشاره کنه :

رده. بهت قبال " به عنوان نتیجه اش کمی نگرش من تغییر کرده . نگاه کلی من به زندگی از ریشه تغییر ک

 اینو گفتم. چیزی که بهت نگفتم اینه که..."

گشت:ساکت شد و دستش رو داخل موهاش کشید و به دنبال کلمات مناسب   

و اجبارش  میفهمی؟ این تنها مثالی هست که میتونم بهت بگم. فشار ،دوران نقاهتم ن مثل یه الکلی تو" م

بهت صدمه بزنم" قرار بدم.  نمیخوام  این راه برای خودمم وسوسه  دراز بین رفته ولی نمیخوام   

مرد  وارد شد: من با این اک غر غر کنان بهمنخیلی پشیمون دیده میشد  و در اون لحظه یه حس تیز درد

ه؟ اضافه چی کار کردم؟؟ من زندگی اونو بهتر کردم؟؟ اون قبل از اینکه منو ببینه خوشحال بوده ، نبود

 کرد:

 " نمیتونم تحمل کنم که بهت اسیب بزنم بخاطر اینکه عاشقتم"

ه ای یقت سادبهم خیره شده بود و چهره اش کامال صادق و بی ریا و خالص مثل یه پسر بچه ای که حق

 رو بیان میکنه بود. 

ر اون کامال رک و راسته و نفسم رو میگیره. من اونو نسبت به هر کسی و هر چیز دیگه ای بیشت

 میپرستم. من واقعا بی قید و شرط عاشق این مرد ام. 

 بونمه زجبور شد اون میله رو رها کنه تا منو بگیره . وقتی کخودمو محکم به سمتش انداختم که م اینقدر

ح مت دیوار هولش دادم. بروی پله باالتر از اون ایستادم ... در یک سطرو داخل دهنش فشار دادم به س

 قرار گرفته بودیم و به طرز وجد اوری احساس قدرت میکردم. 

جا  ههم که لمسش کنم ، با شور و اشتیاق میبوسیدمش ، انگشتام داخل موهاش چرخ میخوردن ، میخوام

م رو گرفتم ، در مورد ترسش میدونستم. رو ولی جلوی خود  

ه هام . ناله کرد و شونسنگین ، در اعماق وجودم شکوفه زدبی پروا حس خواستنم گسترده شده ، داغ و 

 رو گرفت و منو به عقب هل داد. با نفس های خشن شده گفت:

و میکنم"" میخوای که من تو رو روی همین پله ها بکنم؟؟ بخاطر اینکه همین االن این کار ر  
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 زیر لب گفتم:

 " اره"

ین شده نگی نگام کرد ، چشماش نیمه بسته و سمطمئنم نگاه تیره و شرور من مطابق خودشه. با خیرگ 

 بودن.

 " نه ، من تو رو تو تختم میخوام"

رای همین بلندی کشیدم و اونم محکم در باسنم زد ب م کرد و روی شونه اش انداخت ، جیغیکدفعه منو بلند

رداشت. ایین میرفت ایستاد و میله افتاده بروی پله ها رو بکشیدم. در حالی که از پله ها پ جیغ دوباره  

د . از نشیمن رد میشدیم خانم جونز از اتاق مخصوص شوفاژ و ماشین لباس شویی خارج ش وقتی که

متوجه  نبهمون لبخند زد و منم بر عکس شده بهش لبخند عذر خواهانه ای زدم. فک نمیکنم که کریستی

 اون شده باشه. 

 تو اتاق خواب منو روی پاهام قرار داد و میله جدا شونده رو روی تخت انداخت. نفس گرفتم:

 " من فک نمیکنم که تو به من صدمه بزنی"

 گفت:

 " منم فک نمیکنم که بهت صدمه بزنم"

قابل م وند. درشدستم رو توی دستش گرفت و طوالنی و سخت بوسیدم و خون داغ شده ام رو به اتیش ک

 دهنم نفس زنون زمزمه کرد:

رد این کار مطمئنی... بعد از اتفاق امروز؟؟ "و" من خیلی تو رو میخوام. در م  

میخوام لباساتو در بیارم. "" اره. منم تو رو میخوام.   

ماش چند نمیتونم صبر کنم تا دستام روی بدنش قرار بگیره... انگشتام در ارزوی لمس اون هستن. چش

ظه گشاد شدن ، تردید کرد ، شاید درخواستم رو داره میسنجه. زمزمه کردم:لح  

 " اگر نمیخوای بهت دست نمیزنم"
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 من من کنان سریع گفت:

بده. مشکلی نیست من خوبم" م" نه ، انجا  

شماش شتام بروی پیراهن سر خوردن و سراغ دکمه بعدی رفتن. چمه اول پیراهنش رو باز کردم و انگدک

ت، حتی با نورانی بودن، لباش از هم فاصله گرفته و نفساش سطحی بودن. اون خیلی زیباس گشاد شده و

ه اش وجود ترسش... بخاطر ترس از ترسش. دکمه سوم رو باز کردم و متوجه موهای کم روی قفسه سین

 که از یقه هفت شکلش مشخص شد، شدم. زیر لب گفتم:

 " میخوام اینجا رو ببوسم"

 تند نفس گرفت:

وسیم؟"" بب  

 زیر لب گفتم:

 " اره"

اضح می جلو خم شدم و منظورم رو کامال وووقتی که دکمه بعدی رو باز کردم نفسش بریده شد و به ار

ل زدم مثو اروم روی موهای روی سینه اش  بیان کردم. نفسش رو حبس کرد و وقتی که بوسه ای نرم

یکرد و تو ینمش. بهم نگاه مال گرفتم تا ببرو باز کردم و سرم رو با رخدکمه ا سنگ ثابت سر جاش موند.

اهش رضایت ، ارامش و ... تعجب وجود داشت. زمزمه کردم:نگ  

 " داره این کار راحت تر میشه نه؟"

مثبت  روسرش یدم و گذاشتم روی زمین بیوفته شکاهش رو از روی شونه هاش پایین میپیروقتی که 

 تکون داد. زیر لب گفت :

ی انا ؟ هر کاری که داری میکنی، متوقفش نکن"" تو با من چی کار کرد  

ای و منو تو اغوشش کشید و جفت دستاش رو داخل موهام چنگ کرد و سرم رو به عقب فرستاد و بر

 همین دسترسی راحتی به گلوم پیدا کرد . 
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م. خوالباش رو به سمت باال تا فکم کشید ، به ارومی گازم میگرفت . ناله کردم. اوه من این مرد رو می

شیدم. خوردن، دکمه شلوارش رو باز کردم و زیپش رو پایین کشتام اطراف کمربندش کورمال چرخ انگ

 نفس گرفت:

 " اوه عزیزم"

بل پشت گوشم رو بوسید . الت تحریک شده اش رو حس میکردم، سخت و محکم ، و صاف شده در مقا

س کریستین بریده شد :خودم. من میخوامش ... تو دهنم . سریعا عقب رفتم و زانو زدم. نف  

 " واو؟! "

نه تو دهنم شلوار و شورتش رو سریع پایین کشیدم و التش رها شد . قبل از اینکه بتونه منو متوقف ک

و از چهره حیرت زده و دهن باز مونده و شوکه شده اش لذت بردم. به  شقرارش دادم و محکم مکیدم

ادی چشماش تیره و پر از شهوت و ش ه میکرد.گاسمت پایین بهم خیره شده بود و تموم حرکات من رو ن

لیم و محکمتر مکیدم. چشماش رو بست و خودشو تس دای من... دندون هامو بیشتر مهار کردمبودن. اوه خ

 این حس لذت وشهوتش که خیلی تحریک امیز بود کرد. 

 کسی هست.میدونم میخوام باهاش چی کار کنم و این کار نادر، رها کننده و به طرز وحشتناکی س

 احساسش سر مست کننده است ، من فقط قدرتمند نیستم ... من عالم مطلقم!

 خس خس وار گفت:

 " لعنتی"

 سرم رو گرفت و لگنش رو تکون داد و عمیق تر وارد دهنم شد. اوه اره . من اینو میخوام . زبونم رو

بره:بدورش چرخوندم و محکمتر فشار اوردم... دوباره و دوباره. سعی کرد عقب   

 " انا"

گم که نمیری. من میخوامت . لگنش رو محکم گرفتم و تالشم رو بیشتر کردم و میتونم ب ،اوه نه گری

 محصور شده بود . نفس نفس میزد:

 " خواهش میکنم ، االن میام انا"
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بلند و  د.و کریستین ارضا شناله کرد. خوبه. سر ضمیر درونم به عقب رفته بود و در حالت خلسه بود 

داخل دهنم ...  ،یابک  

نگام  ش باززدم و لبامو لیس زدم. با نی منم بهش لبخندباز کرد و بهم پایین نگاه کرد و چشمای براقش رو 

دندون نمای شرورانه و هرزه گونه زد:کرد ، یه لبخند   

 " اوه ، پس این بازی هست که میخوای انجام بدیم خانم استیل؟"

قابل م بلندم کرد ، یکدفعه دهنش رو روی من گذاشت. ناله کرد. مخم شد و بازوهامو گرفت و بروی پاها

 لبام زیر لب گفت:

 " میتونم مزه خودمو بچشم. تو خوشمزه تری"

انداختم.  تو از سرم بیرون کشید و به گوشه ای پرت کرد و بعد بلندم کرد روی تختی شرتم رو گرفت 

تنه ام برهنه  حرکت سریع از پام خارج شد. پایینانتهای شلوار راحتیم رو گرفت و یکدفعه کشید و با یه 

ارومی  منو میبلعیدن و بهاست ، روی تختش پخش دراز کشیدم. منتظر موندن، منتظر موندن... چشماش 

 باقی مونده ام رو در اورد و در همون حین نگاهش رو ازم نمیگرفت . تحسین امیز زیر لب لباس های

 گفت:

 " تو یه زن زیبایی اناستازیا"

یبایی کریستین. و مزه ات هم خیلی خوبه"ز" تو هم یه مرد   

یعا به لبخند دندون نمای شرورانه ای بهم زد و میله جدا شونده رو برداشت . مچ پای چپم رو گرفت و سر

ن پابند و مچ پابند بست و تسمه اش رو محکم کرد ، ولی نه خیلی زیاد. با فرستادن انگشت کوچیکش بی

ری که ت ، احتیاجی نداشت که به کافچشماش رو از من نمیگرقدر فضای ازاد دارم. پام تست کرد که چ

 داره انجام میده نگاه کنه. هوووم... اون قبال این کار رو کرده. 

است خانم  " باید ببینم که تو چه مزه ای میدی. اگر یادم باشه مزه ات استثنایی و به طرز اعالیی خوشمزه

 استیل "
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اوه... مچ پای دیگه ام رو گرفت ، سریعا به اون یکی پا بند بست برای همین پاهام در فاصله دو فوت1 

 از هم قرار گرفتن. زیر لب گفت:

 " نکته خوبی که در مورد این میله جدا کننده هست اینه که بلند تر میشه"

فاصله.  فوتیه چیزی رو فشار داد و بعد کشید برای همین پاهام بیشتر از هم فاصله گرفتن . واو! سه 

حتاج. دهنم باز موند و نفس عمیق گرفتم. لعنتی، این خیلی هات و جذابه. من تو اتیشم، بی قرار و م  

 کریستن لب پایینش رو لیس زد :

 " اوه ، ما قراره کمی با این خوش بگذرونیم انا"

م کرد. پرایزچرخیدم و به شکم افتادم. سور مبه پایین خم شد و میله رو گرفت چرخوند برای همین من

 شرورانه گفت:

 " دیدی میتونم چی کار با تو بکنم؟ "

 دوباره چرخوندش و منم به پشت چرخیدم. بی نفس بهش خیره شدم. 

تار ای مچ دست هات هست . در موردش فک میکنم . بستگی داره درست رف" این دست بند های دیگه بر

 کنی یا نه"

ی درست رفتار نمیکنم؟"  " ک 

 نرم گفت:

ونم به چند مورد سرپیچی فک کنم"" میت  

کردم از  تاش رو کف پام کشید . قلقلکم داد ولی میله منو سر جام نگه داشته بود برای همین سعیشگان

 زیر تماس انگشتش فرار کنم. 

 " اولیش بلک بری"

 نفسم بریده شد:

                                                             
 هر فوت برابر با 30.5 سانتی متر 1
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 " میخوای چی کار کنی؟"

 " اوه ، من هیچ وقت نقشه هامو فاش نمیکنم "

اندازی  و چشماش با بدجنسی ناب و خالصی نورانی شدن. گندش بزنن. اون به طرز فک برنیشخند زد 

وهمندی سکسیه، نفسم رو میبره. بروی تخت اومد و زانو زده بین پاهام قرار گرفت. به طرز شک

 برهنه است و منم کامال ناتوان گیر کردم. 

 " هوووم.... تو خیلی در دسترس قرار گرفتی خانم استیل"

دایره  جفت دستاش رو داخل کشاله رونم به سمت باال کشید ، اروم ، اطمینان بخش و طرح های شتایانگ

 وار کوچکی رو با حرکتش میزد. چشماش رو از من نمیگرفت.

انا. من باهات چی کار میکنم؟" " همه چیز در مورد چشم انتظاریه  

یدم و ناله . روی تخت به خودم میپیچکلمات نرمش مستقیما به بخش عمیق و تاریک وجودم نفوذ میکردن

ن. از پشت زانو هام گذشت میکردم. انگشتاش کار شکنجه وارشون رو روی پاهام ادامه میدادن و

فت:ریزانه میخواستم پاهام رو جمع و به هم نزدیک کنم ولی نمیتونستم. زیر لب گبه طور غ  

کنم "" یادت باشه ، اگر کاری رو دوست نداشتی فقط بهم بگو تمومش   

باال  خم شد و شکمم رو بوسید ، نرم و مکش دار، در حالی که دستاش کار شکنجه خودشون رو به سمت

 و داخل کشاله رونم انجام میدادن و لمس و اذیتم میکردن. التماس کردم:

 " اوه خواهش میکنم کریستین"

روی قانه ات با شکنجه عاشتو میتونی خیلی سنگدل و بی رحم   " اوه خانم استیل. من تازه کشف کردم که

 من باشی. من فک میکنم که باید برات جبران کنم."

و  تام مالفه زیرم رو چنگ میزدن و خودم رو بهش تسلیم کردم . دهنش اروم و سمت پایین رفتشانگ

ی که دستاش به سمت باال به قسمت حساس و در دسترس قرار گرفته باالی رونم رسیدن. وقت

م. تاد ناله کردم و لگنم رو به سمت باال به طرف دستش تکون دادانگشتاش رو داخلم فرس

: . در مقابل خط بین شکم و موهای شرمگاهیم زیر لب گفتکریستین در مقابل ناله کرد  
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تو خیلی خیسی"" تو هیچ وقت دست از حیرت زده کردن من بر نمیداری انا.   

ی من... وقتی دهنش روی من قرار گرفت بدنم رو قوس دادم . اوه خدا  

کت نم حرورایره وار حرکت میداد و انگشتاش دشکنجه شهوانی و ارومش رو شروع کرد و زبونش رو د

د بود ، واقعا بخاطر اینکه نمیتونستم پاهام رو ببندم و یا تکون بدم خیلی احساسش شدی میکردن.

اله نشدید بود. وقتی که سعی میکردم احساساتش رو تحمل و جذب کنم کمرم قوس برداشت. 

 بلندی کردم:

 " اوه کریستین"

 زمزمه کرد:

 " میدونم عزیزم"

س کردم :و برای سخت نگرفتن به من ، نفسش رو نرم بروی حساس ترین قسمت بدنم بیرون داد. التما  

 " آی ، خواهش میکنم"

 دستور داد:

 " اسممو صدا کن"

 بلند گفتم:

 " کریستین"

نیاز بود. نفس گرفت:صدامو نمیشناختم... تن صدام بلند و پر از   

 " دوباره"

 بلند صداش زدم:

 " کریستین ، کریستین ، کریستین گری"

 " تو مال منی"
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و به صداش نرم و مرگبار بود و با اخرین ضربه و لمس زبونش سقوط کردم... شکوهمند..... ارگاسم ر

رق شدم. گم و غ جون کشیدم و بخاطر اینکه پاهام بسته بود ارگاسمم ادامه داشت و داشت تا اینکه  

 به طرز مبهمی متوجه شدم کریستین منو به شکم چرخوند.

بود بگو ، و ما  " میخوایم اینو امتحان کنیم عزیزم. اگر دوستش نداشتی و یا خیلی وضعیتش ناراحت کننده

 متوقفش میکنیم"

. تو اغوش ندارم ی با افکارممنگم که اگاهی و هشیاری و ارتباطچی؟؟ بعد از تجربه شدیدم اینقدر گیج و 

یر لب گفت :زکریستین نشستم. چطوری این اتفاق افتاد ؟؟ تو گوشم   

 " پایین خم شو عزیزم ، سر سینه ات روی تخت باشه"

ت بند به دسبا سرگشتگی همون کاری رو که گفت انجام دادم. دستام رو به عقب کشید و مچ دستام رو 

رس خم شده و باسنم به سمت سقف و کامال در دست های میله کنار مچ پاهام بست. اوه... زانو هام

 و تسلیم اون قرار گرفتم. 

انا تو خیلی زیبا دیده میشی""   

ون فقراتم به صداش پر از تعجب بود. صدای باز شدن بسته کاندوم رو شنیدم . انگشتاش رو از پایین ست

 سمت بین پام و سکسم با مکث کمی بروی خط باسنم حرکت داد. 

اماده بودی، من این رو هم میخوام"" وقتی که   

انه انگشتش به دور سوراخ باسنم چرخ خورد . نفسم بلند بریده شد و بدنم در زیر لمس کاوش گر

 انگشتاش منقبض شد.

 وام هر اینچ از وجودتوخمن تو رو به همه روشی میخوام. می نای شیرینم، ولی یه روزی..." امروز نه آ

تو مال منی" مالکش باشم.   

ه کنم و بدنم با هم منقبض شدن. کلماتش باعث شد نال ن فک کردم و تموم اعضای داخلدر پوش باس به

شو محکم انگشتاش به سمت پایین حرکت کردن و به منطقه اشنا تری رسیدن. چند لحظه بعد خود

 درونم فرستاد.
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 "آی ! اروم!"

 بلند ناله کردم و اونم متوقف شد.

 " خوبی؟"

ش عادت کنم"" ارومتر... بزار به  

د ، اروم خودشو ازم بیرون کشید و بعد باز اروم داخل برگشت و پرم کرد ، باعث کشیدگی درونم ش

 دوباره ، سه باره ، و من کامال ناتوان بودم. زیر لب گفتم:

 " اره، خوبه ، عادت کردم"

.. بی خورد .. ن خورد ، تکونرد و سرعت حرکتش رو باال برد. تکواحساساتش رو مزه میکردم. ناله ک

ود رحمانه... بیرون و داخل، منو پر میکرد ... و این شدید و اعال بود. لذتی در ناتوانی من وج

ه میخواد ه طریقی کداشت ، لذتی در تسلیم شدنم به اون ، و دونستن این که اون میتونه خودشو ب

ان تاریک میبره ، مک ینجام بدم. اون منو به این مکان هاکنه. من میتونم اینو ا در من رها و گم

هایی که من فک نمیکردم وجود داشته باشن. و ما با هم اون مکان ها رو با نوری کور کننده 

 روشن میکنیم. اوه اره... نور خیره کننده و کور کننده...

شی ارگاسم شیرین و رهایی بخ به سر فراز شدم و دام میدارها کردم . از کاری که باهام انج و من خودمو

ارضا شدم. ، م و در حالی که دوباره می اومدم بلند و با جیغ زدن اسمش رسید  

درون من خالی کرد.  نم ثابت شد و قلب و روحش رواو  

 " انا عزیزم"

 ناله بلندی کرد و کنارم روی تخت افتاد. 

 

 

کارش  کهانگشتاش ماهرانه دست بند و پابندم رو باز کردن ، مچ پاها و مچ دستام رو ماساژ دادن و وقتی 

 تموم شد باالخره رها شدم و منو تو اغوشش کشید و منم هالک و خسته چرت زدم. 
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چ ایده وقتی که دوباره هشیاریم رو بدست اوردم در کنارش گوله شده بودم و اونم بهم خیره شده بود. هی

 ای ندارم که ساعت چنده. زیر لب گفت:

"" میتونم برای همیشه تو رو تو خواب تماشا کنم انا  

 پیشونیم رو بوسید . لبخند زدم و بی حال و سست کنارش جابجا شدم. نرم گفت:

 " من هیچ وقت نمیخوام که بزارم تو بری"

 بازو هاشو به دورم حلقه کرد . هوووممم....خوابالود گفتم:

 " من هیچ وقت نمیخوام برم. نزار هیچ وقت برم"

 پلک هام باز نمیشدن. زمزمه کرد:

رم" " من بهت نیاز دا  

از ولی صداش در فاصله و قسمت فرازمینی و اسمونی خیاالتم بود. اون به من نیاز داره... به من نی

شمای در مورد یه پسر بچه با چافکارم  اخرین داره... و وقتی که باالخره در تاریکی فرو رفتم

تری و موهای کثیف و بهم ریخته بود که به من خجوالنه لبخند میزد. خاکس  
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«فصل هفدهم»  

 

 

 

 هوووم...

د:وقتی که به ارومی در حال بیدار شدن بودم کریستین بینیش رو به گردنم میمالید. زمزمه کر  

 " صبح بخیر عزیزم"

. نور براق و الله گوشم رو اروم گاز گرفت. پلکام تکون خوردن و باز شدن ولی سریعا دوباره بستمشون

تم به نرمی سینه ام رو نوازش و کمی اذی نستیاول صبح اتاق رو پر کرده بود و دست کری

رار به سمت پایین حرکت کرد و لگنم رو گرفت و در حالی که پشتم دراز کشیده قمیکرد. 

 میگرفت منو نزدیک خودش نگه ام داشت. 

س م رو کش و قوس دادم و از لمس دستش لذت بردم. و الت تحریک شده اش رو پشتم حدر کنارش خود

من ... بیدار باش  کریستین گری! خواب الود زیر لب گفتم:کردم. اوه خدای   

 " مثل اینکه از دیدن من خوشحال شدی "

ه سمت وسوسه انگیز در مقابلش وول خوردم. نیش بازش رو در کنار فکم حس کردم. وقتی که دستش ب

 به رو رفت و سکسم رو گرفت و انگشتاش و بین پاهامپایین سر خورد و از روی شکمم رد شد 

 کاوش در اورد گفت:

" من خیلی از دیدنت خوشحالم. مزیت های مشخص شده ای در کنار تو بیدار شدن وجود داره خانم 

 استیل"

دامه اذیتم کرد و اروم چرخوندم و به پشت خوابیدم. در حالی که انگشتش عمل عذاب اور شهوانیش رو ا

 میداد گفت:
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 " خوب خوابیدی؟"

اده ... نفسم ره کنندهست. لبخند امریکایی فک بر انداز یه مدل مرد فوق العبهم با لبخند نگاه میکرد. خی

 رو گرفت. 

عد به سمت گ با ریتم رقص دستش روی بدنم کرد. لبامو نجیبانه بوسید و بنلگنم شروع به چرخش هماه

ن لطیف و . ناله کردم. اوممیگرفت میبوسید و میمکید مپایین و گردنم حرکت کرد، به ارومی گاز

وذ مس دستش نرم و اسمونی بود. انگشتان جسورش پایین حرکت کردن و اروم به درونم نفل

انه روبروی گلوم زیر لب گفت:رو متعجب هیس وار بیرون داد. خاشعکردن و نفسش   

 " اوه انا، تو همیشه اماده ای"

وه ام و رقانگشتاش همزمان با حرکت بوسه هاش وقتی که لباش سفر اروم خودشون رو بروی استخون ت

رد و بعد مت سینه هام میرفتن تکون میخوردن. اول نوک سینه ام رو کمی اذیت کیین به سبعد پا

راز خیلی اروم و در پاسخ اون نوک سینه هام سفت و د راغ بعدی با دندون و لباش رفت.به س

ناله کردم . شدن.   

 " هوووم.."

انداخت: کستریش رو بهمتو گلو غرید و سرش رو بلند کرد و نگاه سوزاننده ی خا  

 " االن میخوامت"

رو به  به سمت پاتختی خودشو کشوند بروی بدنم جابجا شد و وزنش رو روی ارنجش انداخت . بینیش

و باز به راحتی پاهام رو از هم فاصله میداد مالوند. زانو زد و بسته کاندوم ربینیم در حالی که 

 کرد . گفت:

 " نمیتونم تا شنبه صبر کنم"

ش با شور شهوتناکی میدرخشیدن و نفس نفس میزدم:چشما  

 " برای جشن تولدت؟"
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 " نه . برای استفاده نکردن از این المصب لعنتی1"

 ریز خندیدم:

 " چه اسم مناسبی"

میکشید نیشخند زد: شدر حالی که کاندوم رو روی الت  

 " داری میخندی خانم استیل؟"

 " نه"

ومی ولی نشد. با سرزنش سرش رو تکون داد و با صدای ارسعی کردم که صورتم رو خنثی نگه دارم 

 بدعنق گفت:

 " االن وقت خندیدن نیست"

 ولی چهره اش ... اوه خدای من... همزمان هم سرد و یخی و هم اتشین بود. نفسم تو گلوم حبس شد. خش

 دار زمزمه کردم:

 " فک میکردم که تو خندیدن من رو دوست داری "

یره اش خیره شدم. تهدید امیز گفت:به عمق چشمای طوفانی ت  

قف وقت خندیدنه. االن نیست. االن نیاز دارم که خندیدنت رو متو ی" االن نه. زمان و مکان به خصوص

 کنم . فک کنم بدونم که چطوری این کار بکنم"

 بدنش بروم خیمه زد...

 

 

 

 " برای صبحانه چی دوست داری انا؟"
                                                             
 منظورش کاندومه 1
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 " فقط گرانوال1 میخورم. ممنونم خانم جونز"

ز به صورت م جوندر حالی که کنار کریستین روی صندلی بار میشستم قرمز شدم. اخرین باری که با خان

ن به سمت ب چشم تو چشم شدم زمانی بود که بی نزاکتانه روی شونه کریستیرسمی و کامال مناس

 اتاق خوابش حمل میشدم. کریستین نرم گفت:

 " دوست داشتنی شدی"

لوز ابریشمی خاکستریمو پوشیدم . لبخند خجالت زده ای بهش زدم :دامن چسب طوسی و ب  

 " تو هم همینطور"

د. و خب سر حال و عالی مثل همیشه دیده میشم رنگ به همراه جین پوشیده بود. اون تی شرت ابی ک

 گفت:

 " ما بهتره بریم برات دامن های بیشتری بخریم. در واقع من دوست دارم تو رو به خرید ببرم"

یاست ووم... خرید کردن. من از خرید کردن متنفرم ولی با کریستین شاید اونقدرا هم بد نباشه. از سهو

 حواس پرت کردن برای تغییر موضوع که بهترین روش دفاعی بود استفاده کردم:

 " در عجبم که امروز سر کار چی میشه؟"

 کریستین اخم کرد:

نتخاب کنن"نا باید به جای اون مرد زن باز جایگزین او" ا  

نگار بروی یه چیز فوق العاده ناخوشایندی قدم گذاشته باشه. اجوری اخم کرده بود که   

 " امیدوارم که اونا یه خانم رو به عنوان رئیسم انتخاب کنن"

 " چرا؟"

 اذیتش کردم :

تمال پیش بیاد که تو از رفتن من با اون به جایی ناراضی بشی"" خب ، دیگه کمتر اح  

                                                             
 گرانوال از جو دو سر و کندم و کنجد و عسل و قطعات میوه های خشک و غیره درست میشه و بیشتر برای صبحانه استفاده میشه 1
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شدن و شروع به خوردن املتش کرد . پرسیدم:لباش مچاله   

 " چی خنده دار بود؟"

 " تو . گرانوالتو بخور،همش رو. اگر قراره تنها فقط همونو بخوری"

 مثل همیشه ارباب منش و لبامو براش بهم فشار دادم ولی شروع به خوردن کردم. 

 

 

 

 " خب ، سوییچ اینجا قرار میگیره"

یر دنده ماشین اشاره کرد . زیر لب گفتم:کریستین به سمت جایگاهی در ز  

 " چه جای عجیبی"

یمن گاه ولی من از هر جزئیاتش لذت میبردم ، عمال در حال باال پایین پریدن بودم. مثل یه بچه بروی نش

اجازه داده که با ماشینم رانندگی کنم. چرمی راحت. کریستین باالخره   

ت:بعی شعله ور بودن. زیر لب سرگرم شده گفمنو خنثی نگاه میکرد ولی چشماش با حس شوخ ط  

 " تو کامال هیجان زده ای مگه نه؟"

: ن دادم و مثل احمقا نیشم باز بودسرم رو موافق تکو  

ماشین  ن ماشین جدید رو استشمام کن. این حتی از ماشین مخصوص فرمان برداری... امم...ی"فقط بوی ا

، بهتره"3آ   

. دهن کریستین مچاله شد:سریعا تصحیحش کردم . شرمسار شدم  

تو چه الفاظی استفاده میکنی خانم استیل" ماشین مخصوص فرمان برداری اره؟"   
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ه داره لذت با نگاه ساختگی ناراضی و ناخشنود به عقب تکیه داد ولی نمیتونه منو گول بزنه. میدونم ک

 میبره.

خب، بزن بریم""   

ن کردم گرفت. دستامو بهم زدم ، ماشین رو روشانگشت اشاره اش رو به سمت خروجی پارکینگ نشونه 

وی ترمز رین غرش وار روشن شد. دنده رو جا زدم و به ارومی پام رو از شو موتور ما

رد و کبرداشتم و ماشین سب به جلو حرکت کرد . تیلور پشت سرمون ماشین ااودی رو روشن 

ه پشت خیابون شد. در حالی ک وقتی که در پارکینگ باز شد به دنبالمون از اسکاال خارج و وارد

راغ قرمز منتظر ایستادیم پرسیدم:ین چلاو  

میشه رادیو رو روشن کنیم؟""   

 تیز گفت:

 " میخوام تمرکز داشته باشی"

 " کریستین خواهش میکنم من با موسیقی میتونم رانندگی کنم"

ت:چشم غره رفتم. لحظاتی عبوسانه اخم کرد و بعد رادیو رو روشن کرد. زیر لب گف  

هم بهش وصل کنی" 3" میتونی آی پد و سی دی و ام پی   

نگ رو کم صدای فوق العاده بلند و خوش اوا گروه پلیس یکدفعه ماشین رو پر کرد. کریستین صدای اه

 کرد . هوووم... پادشاه درد1. اذیتش کردم:

 " سرود مخصوص تو"

ن شدم . اوه باریک شد از حرفم پشیموو فورا وقتی که دهن کریستین مچاله شد و بعد تبدیل به یه خطر 

 نه... سریعا برای پرت کردن حواسش ادامه دادم:

 " من این البوم رو دارم ، یه جایی"

                                                             
1“ King Of Pain” police 
 اسم اهنگش بود. 
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تان هووم... یه جایی تو اپارتمان، زمان خیلی کمی رو تو اون اپارتمان گذروندم. با خودم فک کردم ای

وز محل کارم ندارم. حالش چطوره. بهتره امروز بهش زنگ بزنم. خیلی کاری امر  

ر مورد جک اشفتگی و اضطراب درون شکمم شکوفا شد. وقتی که برسم دفتر چه اتفاقی می افته؟؟ همه د

میدونن؟ همه در مورد دخالت کریستین خبر دارن؟ اصال من هنوز شغلی دارم؟ اوووف.... اگر 

 شغلی نداشته باشم چی کار کنم؟ 

 با اقای ثروتمند ازدواج کن انا !

نا خواد اگاهم دوباره چهره طعنه زن خودشو گرفته بود . نادیده اش گرفتم. هرزه چپاولگر! ذهن  

د اینجا"" هی خانم خوش سر زبون، برگر  

ا اوقات م کریستین منو از افکارم به زمان حال برگردوند . بیز ایستادوقتی که دوباره پشت چراغ قرم

 تلخی گفت:

صادف وقتی که تمرکز نداری اتفاق می افته "ت" خیلی حواست پرته. تمرکز کن انا.   

ی بهم اموزش رانندگی میداد. من بهراوه محض  یه  ضای خدا، و یکدفعه به گذشته رفتم ، زمانی که ر 

یه شوهر عجیب غریب... هوووم... دیگه نیازی ندارم! یه شوهر شاید ..بابای   

 " فقط در مورد کارم فک میکنم"

 کریستین لبخند زد:

مشکلی برات پیش نمیاد بهم اعتماد کن" " عزیزم،  

مه"" خواهش میکنم دخالت نکن... میخوام اینو خودم انجام بدم. کریستین خواهش میکنم ، این برام مه  

ل وسانه تبدیتا جایی که تونستم نرم گفتم. نمیخوام که باهاش بحث کنم. لباش دوباره به یه خط صاف عب

ی بده. اوه نه...مالشوشدن. و فک کنم که دوباره منو گ  

 " بیا بحث نکنیم کریستین. ما صبح فوق العاده ای داشتیم. و دیشب هم..." 

 کلمات به دهنم نیومدن. دیشب... :
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 " بهشت بود"

اهی انداختم و دیدم که چشماش رو بسته. نرم گفت:هیچی نگفت . بهش نگ  

 " اره ، بهشت بود . من حرفی رو که زدم جدی بودم"

 " چی؟"

م بزارم که بری"" نمیخوا  

 " من نمیخوام که برم"

سر ، این ه چیز رو در راه خودش اب میکرد. پلبخند زد و این جدید بود ، یه لبخند خجوالنه که هم

 قدرتمنده. ساده گفت:

 " خوبه"

 و اشکارا ریلکس شد. 

 در پارکینگ نیم بلوک باالتر از اس آی پی وارد شدم. کریستین پیشنهاد داد:

م در میام. تیلور اونجا میاد دنبالم"" باهات تا د  

سودگی با ج شدم. توسط دامن تنگم پاهام در تنگنا قرار داشتن . کریستین هم موقرانه و با ااز ماشین خار

نه تحمل بدنش و یا در نقش فردی که با بدنش راحته از ماشین خارج شد. هوووم... کسی که نمیتو

ر حالی که راحت باشه. به افکار سرگردانم اخم کردم. دنمیتونه اینقدر با بدنش  کنه که لمس بشه

 دستشو به سمتم دراز میکرد گفت:

با دکتر فلن قرار داریم" 7" یادت نره امروز ساعت   

 ریموت ماشین رو زدم و دستش رو گرفتم :

 " فراموش نمیکنم. من یه لیست بلند باال برای سوال پرسیدن ازش تهیه کردم"

 " سوال؟ در مورد من؟"

 سرم رو مثبت تکون دادم. 
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 " من میتونم هر سوالی که در مورد من داری بهت جواب بدم"

دیده میشد. بهش لبخند زدم: کریستین به نظر ازرده و اهانت شده  

ر بی طرفانه ی شارالتان گرون قیمت رو بشنوم"ظام نوخبله ولی من می"   

ت:م قفل کرده نگه داشت . گفشت سرمنو تو بغلش کشید. جفت دستام رو پاخم کرد و یکدفعه   

 " این کار ایده ی خوبی هست؟"

م. صداش اروم و خش دار بود. به عقب خم شدم تا چشمای اشفته و زیاد از حد گشاد شده اش رو ببین

خیره بهش گفتم:روحم رو خراشید.   

 " اگر نمیخوای پیشش نمیرم"

کرد  دستم رو کشیدم و اون رهاش پلک زدم و میخواستم که نگرانی رو از روی صورتش پاک کنم. یک

هنده ، گونه اش رو نرم لمس کردم ، نرم و لطیف و امروز شیو شده بود. با صدای نرم و تسلی د

 ای پرسیدم:

 " نگران چی هستی؟"

 " اینکه تو بری"

ه من گفتی. " کریستین چند بار دیگه باید بهت بگم که من هیچ جایی نمیرم. تو االن بدترین چیزها رو ب

ترکت نمیکنم" من  

 " پس چرا جوابم رو ندادی1 ؟ "

 فریبکارانه زیر لب گفتم:

 " جوابت؟"

 " میدونی در مورد چی صحبت میکنم انا"

 آه کشیدم:

                                                             
 منظورش درخواست ازدواجشه 1
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 " من میخوام که بدونم من برای تو کافی هستم یا نه کریستین. همش همینه"

 کالفه گفت:

 " و تو حرف من رو در موردش باور نمیکنی؟"

 رهام کرد. 

جاه سایه نابود ریستین ، همه اینا خیلی سریع پیش اومده. و با توجه به پذیرش و تصدیق خودت ، تو پن" ک

شه باعث می بهت بدم. این فقط برای من نیست.شده ای. من نمیتونم چیزی رو که نیاز داری 

کسی رو  احساس کنم بی صالحیتم مخصوصا از وقتی که لیال رو دیدم. کی میگه که تو یه روزی

نه وتمالقات نمیکنی که دوست داشته باشه هر کاری رو که تو میخوای برات انجام بده؟؟ کی می

ره"کسی که برای نیاز های تو بهتر و مناسب تبگه که تو ،میدونی ... عاشق اون فرد نشی؟   

شدم.  گشتای در هم قفل شده ام خیرهدیگه ای حالم رو بد میکنه. به ان فکر بودن کریستین با فرد  

من زن های مختلفی رو میشناسم که دوست دارن کارهای رو که من دوست دارم انجام بدن. هیچ  "

ی کدومشون جاذبه و کششی که تو برای من داری ندارن. من هیچ وقت ارتباط عاطفی و احساس

 با هیچ کدومشون نداشتم. تو تنها فرد بودی انا"

ودی. ه نظامی خودت محسور بعلدت زیادی تو قبهشون ندادی. تو م سین" بخاطر اینکه تو هیچ وقت شا

گاهی و بصیرت ببین، بیا در موردش بعدا صحبت کنیم ، باید برم سر کار. شاید دکتر فلن بتونه ا

 خودشو بهمون پیشنهاد بده"

بار  تو پارکینگ صحبت بشه و کریستین برای اولین 8:50این صحبت خیلی سنگین تر از اینکه ساعت 

 سرش رو موافق تکون داد ولی چشماش محتاط بودن. دستشو دراز کرد و به نظر موافق بود.

 دستور داد:

 " بیا"
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لبم به دهنم اشته شده بود که مستقیما به دفتر الیزابت برم. قم برگه ای روش گذوقتی که به میزم رسید

 اومد. اوه، همینه... قراره اخراج بشم. 1

 " اناستازیا"

گاش کردم. تظر نمیزش اشاره کرد. نشستم و مند و به سمت صندلی کنار الیزابت مهربانانه بهم لبخند ز

امیدوارم که صدای ضربان قلبم رو نشنوه. موی مشکی ازاد شده اش رو کنار زد و چشمای 

 شفاف ابیش متاسف بهم نگاه کرد. 

 " برات چند تا خبر بد دارم"

 بد! اوه نه....

ی رو ترک کرده"" خبرت کردم که بهت بگم که جک بیکباره کمپان  

 قرمز شدم. این برای من خبر بدی نیست. بهش بگم میدونم؟ 

ه " ترک کردن سریع و شتابزده اش جایگاهش رو خالی کرده و ما دوست داشتیم که تو تا موقعی ک

 جایگزینی پیدا کنیم مسئولیتش رو به عهده بگیری"

 چی؟؟ احساس کردن خون تو سرم جمع شد . من؟؟ 

که به اینجا اومدم" هیه هفته و یا کمی بیشتر" ولی ، من فقط   

"به تو خیلی امیدوار بودتوجه ام ولی جک همیشه از توانایی های تو دفاع کرده. " اره اناستازیا، م  

 نفسم بند اومد. اون خیلی به من امیدوار بود تا سوارم بشه ، قطعا!! 

امروز بعدا بیشتر در موردش " این جزئیات شرح وظایف کاریت هست. خوب مطالعه اش کن و ما 

 صحبت میکنیم"

 " ولی.."

                                                             
 الیزابت رئیس منابع انسانیه 1
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 با نویسنده های کلیدی جکن ناگهانی رخ داده ولی تو االن درحال حاضر " خواهش میکنم. میدونم ای

 قرار گرفته. تو ذهن صل تو مورد توجه نمایندگان ویرایشگرداری. خالصه های فارتباط 

نیم که تو میتونی انجامش بدی"زیرکانه ای داری اناستازیا . همه ما فک میک  

 " باشه"

 این واقعی نیست...

ن فاصله میتونی دفتر جک رو داشته باشی"ی" ببین، بهش فک کن. در ا  

ست دادم . د شد و مودبانه منو مرخص کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد. با سرگشتگی تمام باهاش دنبل

 با نگاهی شبح زده که از صورتش گذشت زمزمه کرد:

خوشحالم که اون رفته""   

 گندش بزنن... جک با اون چی کار کرده؟؟ 

داد . نگران  به میزم برگشتم و بلک بریم رو برداشتم تا به کریستین زنگ بزنم. تو دومین زنگ جواب

 پرسید:

 " اناستازیا، حالت خوبه؟؟"

 نسنجیده از دهنم پرید:

لی جک رو به من دادن"غ" اونا موقتا جایگاه ش  

زمزمه کرد: شوکه شده  

 " شوخی میکنی؟"

 " تو در این قضیه دست داشتی؟"

 صدام بیشتر از اینکه بخوام تیز و برنده بود. 

ته است " نه... نه ، به هیچ عنوان. واقعا میگم. با تموم احترامی که برات دارم اناستازیا ، تو فقط یه هف

 که اونجا کار میکنی....منظور بدی ندارم"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

621 | P a g e  
 

 اخم کردم:

. ظاهرا جک کلی امتیاز و بها به من داده"" میدونم  

 " واقعا؟"

 صداش سرد و یخ زده شد ولی بعد آه کشید:

گم. شاید " خب عزیزم، اگر تو فک میکنی که میتونی انجامش بدی پس مطمئنم که میتونی. تبریک می

 بهتر باشه بعد از دیدن فلن بریم جشن بگیریم"

ین قضیه نداشتی؟"" هووم... مطمدنی که تو هیچ دخالتی تو ا  

 چند لحظه ساکت شد و بعد با صدای اروم تهدید امیزی گفت:

عصبانیم میکنه اگر داشته باشی"" بهم شک داری؟   

میشه. توبیخ شده نفس گرفتم: یاب دهنم رو قورت دادم . پسر، اون چه سریع عصبان  

 " متاسفم"

تازیا؟"" اگر به چیزی نیاز داشتی بهم خبر بده . میام اونجا. و اناس  

 " بله؟"

 مختصر گفت:

 " از بلک بریت استفاده کن"

 " باشه کریستین"

 قطع نکرد با اینکه انتظار داشتم. ولی یه نفس عمیق گرفت :

ر بهم نیاز داشتی من اونجام"" جدی بودم. اگ  

ل قیش مثکلماتش خیلی نرم تر و اشتی امیز تر بودن. اوه، اون خیلی زبون باز و کالشه... تغییرات خل

 زدن موسیقی به سرعت تغییر میکنه. زیر لب گفتم:



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

622 | P a g e  
 

 " باشه. بهتره که برم. باید نقل مکان کنم"

 زیر لب گفت:

ی، جدی ام"ت" اگر بهم نیاز داش  

 " میدونم. ممنونم کریستین. دوست دارم"

 از پشت تلفن نیش بازش رو حس کردم . نظرشو جلب کردم. 

 " منم دوست دارم عزیزم"

از شنیدن این کلمات از طرف اون خسته میشم؟؟ اوه من هیچ وقت   

 " بعدا باهات حرف میزنم"

 " فعال عزیزم"

ه عنوان گوشی رو قطع کردم و به دفتر جک نگاه کردم. دفتر من... گندش بزنن. اناستازیا استیل ، ب

ر جک مسئول ویراستاری. کی فکرشو میکرد؟؟ بهتره برای حقوق بیشتر درخواست کنم. اگ

مانی میکنه؟؟ از فکرش لرزیدم و با خودم فک کردم که صبحشو چجوری ، ز یفکربفهمه چی 

تم و شروع که توقع داشته نیویورک باشه ، گذرونده؟ به سمت... دفترم...  رفتم و پشت میز نشس

 به خوندن شرح وظایف شغلی کردم. 

الیزابت بهم زنگ زد.  12:30در ساعت   

ی و ب  در اتاق  1" انا ، ما به تو در ساعت  ستی هم خواهند بود. کنفرانس نیاز داریم . جری روچ و ک 

نن"اری در این جلسه شرکت میکتمدیر کمپانی و معاونش رو میشناسی؟ تمامی ماموران ویراس  

 لعنتی! 

 " احتیاجه که چیزی رو اماده کنم؟"

ه شده"" نه ، این فقط یه جلسه غیر رسمی هست که ما ماهیانه انجام میدیم. نهار تهیه دید  

اونجام" 1" ساعت   



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

623 | P a g e  
 

ار برای گوشی رو قطع کردم. گندش بزنن! فهرست لیست نویسندگان جک رو چک کردم. اره، من کلی ک

ه واقعا تا دیگه ، که بهتر 2کرده همینطور تا دست نویس که اون گرد اوری  5انجام دادن دارم. 

ر رسیدیم. شه که به زمان نهابرای چاپ شدن در نظر گرفته بشن. نفس عمیق گرفتم ... باورم نمی

بشه.  روز به سرعت گذشته و من عاشقشم. امروز صبح کلی کار وجود داشته که بهش رسیدگی

.. زنگ کوتاهی از برنامه سالنامه یاداوریم زده شد که قرارم رو دوباره یاداوری میکرد. اوه نه.

بریم  با میا فراموش کردم. بلکمیا!! با تموم این اتفاقات هیجان انگیز من قرار نهار امروزم رو 

ار ن روی میز زنگ خورد. کلر هیس وسیمه به دنبال شماره اش گشتم. تلفرو در اوردم و سرا

 گفت:

 " اون پسره اینجاست، تو پذیرش"

 " کی؟؟"

 برای چند لحظه فک کردم که شاید کریستین باشه. 

 " خدای بلوند"

 " ایتان؟؟"

ناه کردم که بهش اصال زنگ نزدم. اوه اون چی میخواد؟؟ سریعا احساس گ  

رد. تحسین با ذوق وقتی که رسیدم بهم نگاه میک ،ایتان در پیراهن چهار خونه ابی ، تی شرت سفید و جین

 امیز سرش رو تکون داد و گفت:

 " واو... خیلی جذاب دیده میشی استیل"

 یه بغل سریع و کوتاه کردم. پرسیدم:

 " همه چی خوبه؟"

 اخم کرد :

وذ با ا نفقای بچی خوبه انا. فقط میخواستم ببینمت . ازت خبری نداشتم و میخواستم چک کنم که ا" همه 

 تو چطوری رفتار کرده"
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حرارت گفت:. با مقرمز شدم و نتونستم لبخند نزن  

م نهار ا هم بریراز الود بفهمم. نمیخوام دیگه بیشتر بدونم. گفتم بیام شاید ب د" باشه! میتونم از این لبخن

تل در سپتامبر ثبت نام کردم. برای ارشدم "سیا اسیخوریم. من در دوره روانشنب  

ه دارم"" اوه ایتان. خیلی اتفاقات افتاده. کلی حرف برای گفتن بهت دارم ولی االن نمیتونم. یه جلس  

 یه ایده به ذهنم خطور کرد:

بکنی؟"" و با خودم فک کردم که تو بتونی یه لطف خیلی خیلی خیلی بزرگ به من   

 دستام رو التماس گونه بهم قالب کردم. گفت:

 " حتما"

 از التماس من سردرگم شده بود. 

این  با خواهر کریستین و ایلیوت نهار بیرون برم ولی نمیتونم همراهش باشم و " من قرار بود امروز

"جلسه یکدفعه سرم خراب شد. خواهش میکنم میشه تو برای نهار ببریش؟ خواهش میکنم؟  

ه، انا ! من نمیخوام پرستاری یه بچه لوس ننر رو بکنم"" آ  

 " خواهش میکنم ایتان"

ه رفت و ترین و طوالنی ترین نگاه پلک زنانم رو که میتونستم زدم. چشم غر یبهش بزرگترین و اب

 میدونم که موفق شدم. زیر لب گفت:

 " برام یه چیزی میپزی بعدا؟"

 " حتما ، هر چی ، هر زمان"

ت؟"" خب، کجاس  

 " االن میرسه"

 و انگار که یه اشاره بود و من صدای میا رو شنیدم. 
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 " انا!!"

دی صدام زد. منو ایتان جفتمون چرخیدیم و اون اونجا بود... خوش اندام و کشیده با کت از در ورو

ه بند هاش به مشکی براق و پیراهن چسب کوتاه سبز نعنای و کفشای پاشنه بلند ست شده باهاش ک

پاش بود.... خیره کننده دیده میشد. ایتان کپ کرده زمزمه کرد: دور مچ  

 " بچه لوس ننر؟؟"

 زمزمه وار جواب دادم:

 " اره. اون بچه لوس ننری هست که نیاز به پرستاری داره"

 " سالم میا"

 کوتاه بغلش کردم و میا تا اندازه ای خودنما گونه به ایتان خیره شد. 

برادر کیت"" میا ... ایشون ایتان هست،   

به  ایتان سرش رو تکون داد و پیشونیش متعجب چین خورده بود .میا چند بار پلک زد و دستش رو

یر لب گفت:زایتان نرم سمتش دراز کرد.   

 " از اشناییت خوشوقتم"

رخ میا دوباره پلک زد ...کمی ساکت موند . قرمز شد. گندش بزنن. فک نمیکردم که هیچ وقت اونو س

و وارفته گفتم: شده ببینم. شل  

تونیم یه " من نمیتونم امروز نهار بیام . ایتان موافقت کرده که تو رو ببره ، اگر مشکلی نیست؟ ما می

 زمان دیگه ای بریم؟"

 میا اروم گفت:

 " حتما"

 ساکت شد... این جدیده! ایتان گفت:

 " اره من میبرمش. فعال انا"
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 بازوش رو به سمت میا گرفت .

 " خداحافظ انا"

یا بعد چرخید و بهم لب زد :م  

 " اوه خدای من!!!"

دن و یه چشمک اغراق گونه بهم زد. خدایا... میا از ایتان خوشش اومده. وقتی که از ساختمون خارج میش

ی اشتن میا چکس العمل کریستین در مورد قرار گذبراشون دست تکون دادم. در عجبم که ع

س نمیتونه چیزی بگه، میتونه؟؟باشه؟؟ فکرش نگرانم کرد. میا هم سن منه، پ  

این کریستینه که داریم در موردش حرف میزنیم...   

ه از دست خم دستیش ک با نزاکت و کیف شته ، با دهن تند و تیز و برنده وم برگا ذهن ناخواداگاه کنایه زن

ن اله و کریستیخارج کردم. میا یه خانم بزرگس ون بود . تصویرش رو از ذهنمشده اش اویز

رگشتم تا ذاشتم و به دفتر جک... اووم... دفتر خودم بو کنار گنه منطقی باشه ، نه؟؟؟ فکرشمیتو

ای جلسه اماده بشم. رب  

ست بود که برگشتم. جلسه خوب پیش رفت. من حتی تائید قطعی پیشروی اون دو تا د 3:30ساعت 

ه...ست کننده اینویسی که ازشون دفاع کردم رو گرفتم. احساس سرم  

او.... یه سبد بزرگ حصیری که پر شده از گلهای رز سفید و صورتی کمرنگ بود دیدم. و روی میزم

ینو برام بهشتیه... وقتی که کارتش رو برداشتم لبخند زدم. میدونم که کی ا یعطرش به تنهای

 فرستاده.

 

یک میگم خانم استیل   تبر

 به خاطر خودت بوده! 
ی

 و همگ

ن نبوده. خودبزرگ بق شفیق ودارای مرض د مهربون ، رفیهیچ کمگ از طرف مدیر عامل بیش از ح ی   
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 با عشق

ن   کریستی 

 

ایمیل بزنم: شبلک بریم رو برداشتم تا به  

____________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: مرض خود بزرگ بینی...

15:43    2011،ژوئن،16تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

م رسیدن ی منه. بابت گلها ممنونم. اونا تو یه سبد بزرگ حصیری به دست.... مورد عالقه ترین مرض برا

 که باعث شد فک کنم که به پیک نیک به همراه پتو رفتم. 

X 

_________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: هوای تازه

15:55    2011،ژوئن،16تاریخ:   
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 به: اناستازیا استیل

 

ره که در موردش بهت بگه.مرض اره؟ دکتر فلن یه چیزهایی دا  

 تو میخوای به پیک نیک بری؟

ذرونیم اناستازیا...ما میتونیم بیرون شهر کمی خوش بگ  

ذره عزیزم؟روزت چطور میگ  

________________________ 

 اوه خدای من... از خوندن پیامش قرمز شدم.

________________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: پر تکاپو

16:00    2011،ژوئن،16تاریخ:  

 به: کریستین گری

 

کنم که روز به سرعت گذشته. عمال زمانی برای خودم نداشتم تا به چیزی غیر از کار فک کنم. فک می

 بتونم انجامش بدم! میام خونه و برات بیشتر تعریف میکنم.

 بیرون شهر به نظر .... جذاب میاد. 

 دوست دارم

X آ      
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فلن نگران نباش. پ.ن: در مورد دکتر  

_______________________ 

اده و چه اتفاقی رستکی فناامید بود از اینکه نمیدونست که گلها رو تلفنم زنگ خورد. کلر از پذیرش بود. 

ریعا برای جک افتاده. تموم روز در دفتر گیر کرده بودم و کامال از شایعه ها دور بودم. بهش س

. وده و خیلی کم در مورد ترک کردن جک اطالعی دارمگفتم که گلها از طرف دوست پسرم ب

 بلک بریم لرزید و یه ایمیل دیگه از کریستین داشتم:

________________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

سعی میکنم...موضوع:   

16:09   2011،ژوئن،16تاریخ:   

 به: اناستازیا استیل

 

 .... که نگران نباشم. 

X  . فعال عزیزم 

_________________________  

 

و  رگردممیزم رو رها کردم . باور نمیکنم که روز اینقدر سریع گذشته . باید به اسکاال ب 5:30در ساعت 

رسم فک حتی وقت نداشتم به سواالتی که میخوام بپفلن اماده بشم .  دکتر ی قرار مالقات بابرا

اره که من اشیم و شاید کریستین بگذکنم. شاید امروز ما بتونیم ی مالقات ساده و اولیه داشته ب
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ای کلر دوباره بعدا ببینمش. در حالی که از دفتر خارج میشدم افکارم رو پاک کردم. سریعا بر

 دست تکون دادم و خداحافظی کردم. 

ه کادومو من همینطور باید به کادو تولد کریستین فک کنم. میدونم که چی میخوام بهش بدم . و میخوام ک

غازه ل از مالقات با دکتر فلن بهش بدم ولی چطوری؟؟ در کنار پارکینگ به مهمین امشب قب

رد کوچیک زیور االت و سوغاتی های مخصوص توریست بود. الهام و ایده ای به ذهنم خطور ک

 و به داخل مغازه رفتم. 

 

 

ا بلک بریش نیم ساعت بعد وارد نشیمن شدم کریستین در مقابل دیوار شیشه ای ایستاده بود و ب وقتی که

. چرخید و با ذوق بهم نگاه کرد و مکالمه اش رو تموم کرد .صحبت میکرد   

 " رز این عالیه. به بارنی بگو ما به اونجا میریم.... خداحافظ"

با یه  وقتی که خجالت زده در ورودی ایستاده بودم به سمتم قدم برداشت. لباساش رو عوض کرده بود .

ت:ل پسر های بد و اتشین دیده میشد. واو... زیر لب گفتی شرت سفید و شلوار جین. مث  

 " شب بخیر خانم استیل"

 خم شد و بوسیدم. 

 " ارتقا شغلیت رو تبریک میگم"

 دستشا رو به دورم حلقه کرد . بوی خوشمزه ای میداد. 

 " دوش گرفتی"

 " من همین چند وقت پیش با کالد ورزش کردم"

 " اوه"

وبار شکستش دادم "" حسابی حالشو جا اوردم و د  
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د. ز خودش راضی بود. نیش بازش مسری بوپر شور و ذوق و پسرونه بهم لبخند زد . ا  

 " این خیلی اتفاق نمیافته؟"

 " نه. ولی وقتی که میشه خیلی رضایت بخشه. گرسنه ای؟"

 سرم رو منفی تکون دادم. بهم اخم کرد:

 " چی شده؟"

 " در مورد دکتر فلن مضطربم"

چطور بود؟" " منم. روزت  

 رهام کرد و منم براش خالصه ای تعریف کردم. دقیق بهم گوش میداد. 

 " اوه.... یه چیز دیگه هم هست که بهتره بهت بگم"

 ادامه دادم:

ا بیرون برم"ی" من قرار بود امروز نهار با م  

 سورپرایز شده ابروش رو باال انداخت:

 "اصال نگفته بودی"

رد"رون بیتم که برم و ایتان بجای من اونو ب. بخاطر جلسه نتونسموشش کرده بودم" میدونم. فرا  

 چهره اش تیره و تار شد:

 " که اینطور. لباتو گاز نگیر"

 " میرم دوش بگیرم و اماده بشم"

رو ترک کردم.  اینو گفتم تا موضوع عوض بشه و چرخیدم و قبل از اینکه بتونه واکنشی نشون بده نشیمن  
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ودم فک کردم ، ول. با خفاصله از خونه کریستین نداشت. خیلی نزدیک و سهل الوص دفتر دکتر فلن خیلی

:اورژانسی خوبه. کریستین در حالی که ماشین سب رو پارک میکرد گفت برای جلسات  

 " من معموال تا اینجا از خونه میدوم"

 بهم لبخند زد:

 " این ماشین عالیه"

 منم بهش لبخند زدم:

. کریستین... من "" منم همین فک رو میکنم  

 بهش مضطرب نگاه کردم .

 " چی شده انا؟"

 " بیا"

 جعبه کوچیک مشکی کادوش رو از تو کیفم خارج کردم :

ی ، باشه؟". میخواستم االن بهت بدم ولی به شرط اینکه قول بدی تا شنبه بازش نکن" این برای تولدته  

انه زیر لب گفت:سورپرایز شده بهم پلک زد و اب دهنش رو قورت داد و محتاط  

 " باشه"

و تکون داد نفس عمیق گرفتم و بهش کادو رو دادم و چهره به فکر فرو رفته اش رو نادیده گرفتم. جعبه ر

دونه و صدای تق تق رضایت بخشی ازش خارج شد . اخم کرد. میدونم که شدیدا مایل بود که ب

ان زده زنده شدن . اوه قید و هیجداخلش چیه. بعد نیشش باز شد ، چشماش پر طراوت و ال

سر.... در سن واقعی خودش دیده میشه... و خیلی هم زیباست. بهش اخطار دادم:پ  

 " نمیتونی تا روز شنبه بازش کنی"

 گفت:
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 " فهمیدم. چرا االن اینو به من میدی؟"

 جعبه رو داخل جیب کت راه راه ابیش گذاشت ، نزدیک قلبش. با خودم فک کردم، چقدر مناسب...

نیشخند زدم:بهش   

 " بخاطر اینکه میتونم اقای گری"

شتاق و سرگرم شده مچاله شدن :لباش م  

 " ای بابا خانم استیل ، تو جمله منو دزدیدی"

ن به کتر فلن توسط مسئول پذیرش دوستانه و چابکش هدایت شدیم. اون زبه داخل دفتر پر عظمت د

زن به  گرم بود به نظرم... خدایا، اونگرمی به کریستین خوش امد گفت و بیش تر از حد اندازه 

اسمش رو میدونه. اندازه مادرش سن داره... و کریستین   

ندلی چرمی و تا صندلی سبز پر رنگ روبروی دوتا صوچیکتر بود ،سبز کمرنگ به همراه داتاق دکتر ک

قرار گرفته  و فضا رو شبیه کالب های جنتلمن1 کرده بود . دکتر فلن در انتهای اتاق پشت میز 

ست . نشسته بود . تا وارد شدیم بلند شد و به سمتمون قدم برداشت و در محوطه صندلی ها نش

ی روشنش شلوار مشکی و پیراهن ابی کمرنگ با یقه باز پوشیده بود.... بدون کراوات. چشمای اب

 به نظر هیچ چیزی نمیتونست از دستش قسر در بره . دوستانه گفت:

 " کریستین"

دست داد: کریستین باهاش  

 " جان. اناستازیا رو یادته؟"

 " چطور میتونم فراموش کنم؟ اناستازیا ، خوش اومدی "

 در حالی که باهام محکم دست میداد من من کردم:

 " انا لطفا"

                                                             
 کالب های مخصوصی که مشتری های شخصی و وی آی پی از افراد اشراف زاده داره که از قرن 18 در انگلستان شروع شدن. 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

634 | P a g e  
 

 من عاشق لحجه بریتیشش ام. مهربانانه گفت:

 " انا"

م که عی کردشاره کرد. نشستم و سبه سمت کاناپه ها هدایتمون کرد . کریستین به یکی از کاناپه ها بهم ا

غل دست من لی بدنریلکس دیده بشم. دستم رو روی دسته ی صندلی گذاشتم و کریستین هم در ص

چیک ولو شد برای همین در یک جهت در کنار هم قرار گرفتیم. یه میز کوچیک با یه چراغ کو

ار چراغ بود .داشت. یه جعبه دستمال کاغذی هم کنبینمون قرار   

اشو مشکی دلی های دسته دار تند و سفید با صرزی نبود که انتظارش رو داشتم. تو ذهنم یه اتاق ساین چی

 بود. ضمیر درونم میتونه االن احساس راحتی بیشتری داشته باشه . 

 ای ی چرمیو یه زیر دستدکتر فلن ریلکس و کامال کنترل شده رو یکی از صندلی های دسته دار نشست 

رو  اشو روی هم انداخت ، مچ پاش رو زانوی پای دیگه اش بود و دستشبرداشت.کریستین پاه

وی رو به سمت دست من که رروی پشتی صندلی دراز و کشیده قرار داده بود. دست دیگه اش 

لی بود اورد و اطمینان بخش دستم رو فشار داد. دسته صند  

 دکتر فلن نرم شروع کرد:

ا این جلسات از جلساتش شرکت کنی. برای اینکه بدونی، م" کریستین درخواست کرده که تو هم در یکی 

 رو کامال محرمانه و خصوصی برگزار میکنیم..."

 ابروم رو برای فلن باال انداختم و وسط حرفش زیر لب گفتم:

 " اوه.. ام... من قرار داد عدم افشا سازی امضا کردم1 " 

ین دستم رو خیره موندن و کریست نم بهشرمنده بودم که صحبتش رو قطع کردم. دکتر فلن و کریستین 

 رها کرد. فلن با پیشونی باال رفته پرسید:

 " قرار داد عدم افشا سازی؟"

                                                             
منظور دکتر فلن از جمله اش این بود که همونطور که شاید بدونید روانشناس یا روان پزشک بصورت محرم راز مراجعه کننده هست و اجازه  1

ه انا قبلش اید محرم راز باشه کصحبت در مورد اون فرد با کسی دیگه ای نداره و میخواست اینو به انا بگه که اگر قراره در جلسه شرکت کنه ب
 گفت من از اول قرارداد عدم افشا سازی امضا کردم و عمال همین کارو از اول میکردم. 
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لن ازش پرسید:و شگفت زده و پرسش امیز به کریستین نگاه کرد . کریستین شونه اش رو باال انداخت . ف  

 " تو روابطت رو با زنا با این قرار داد شروع میکنی؟"

رار دادی رو ، اره"ای قه" اون  

 فلن لباش مچاله شدن :

با زنا داشتی؟" م" تو رابطه دیگه ای غیر از این  

. کریستین چند لحظه بعد جواب داد:سرگرم شده دیده میشد  

 " نه"

 و اونم حاال داشت تفریح میکرد. 

 " همونطور که فکرشو میکردم"

 دکتر سمت من چرخید :

تا این  ه راز داری باشیم. ولی میتونم پیشنهاد بدم که شما دو" خب، فک میکنم که نباید نگران مسئل

ی موضوع رو از نظراتی مورد بحث قرار بدید؟ همونطور که فهمیدم تو دیگه در چنین رابطه ا

 با کریستین نیستی"

 کریستین نرم گفت:

 " یه قرارداد متفاوت، امیدوارانه"

ریک کرد. به من نگاه کرد و قرمز شدم و دکتر فلن چشماش رو با  

یدونم. " انا، باید منو ببخشی ولی من احتماال خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی در مورد تو م

 کریستین خیلی صادق بوده"

 به کریستین مضطرب نگاه کردم. اون چی گفته؟؟ ادامه داد:

 " و قرار داد عدم افشا سازی ؟ باید حتما تو رو شوکه کرده باشه"
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ادم:بهش پلک زدم. جواب د  

ده باشه "" اوه فک میکنم که با مشخص شدن و افشا سازی اخیر کریستین شوک ناشی از اون کمرنگ ش  

 صدام نرم و دودالنه بود. مضطرب شنیده میشد. دکتر فلن مهربانانه لبخند زد:

 " مطمئنم. خب کریستین ، دوست داری در چه موردی صحبت کنیم؟"

ش رو باال انداخت:کریستین مثل یه نوجوون بد عنق شونه ا  

 " اناستازیا میخواست که تو رو ببینه . شاید بهتر باشه که از اون بپرسی"

ده ست. به دکتر فلن دوباره سورپرایز شد و زیرکانه به من نگاه کرد. گندش بزنن. این سرافکنده کنن

 انگشتام پایین خیره شدم .

 " راحتری که کریستین چند وقت ما رو تنها بزاره ؟ "

کتر فلن نگاه کردم و اونم منتظر بهم نگاه میکرد. زمزمه کردم:به د  

 " بله"

لند شد . کریستین اخم کرد و دهنش رو باز کرد ولی بعد  سریعا بستش و موقرانه و چابک از سر جاش ب

 گفت:

 " بیرون منتظر میمونم"

 لباش خط صاف و عبوسانه شده بودن.  اوه نه... فلن خونسردانه جواب داد:

ونم کریستین"" ممن  

بست. کریستین نگاه جستجوگرانه طوالنی به من انداخت و بعد  اتاق رو ترک کرد ولی در رو محکم ن

 اوووف.... سریعا ریلکس شدم. 

 " تو رو میترسونه؟"

 " اره. ولی نه به اندازه ای که قبال میترسوند"
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 احساس بی وفایی کردم ولی خب واقعیت داشت. 

انا . چه کمکی میتونم بهت بکنم؟" " این منو متعجب نمیکنه  

 به انگشتام پایین خیره شدم . چی ازش بپرسم؟؟ 

ه هفته یا " دکتر فلن، من قبال تو هیچ رابطه ای نبودم  و کریستین... خب، اون کریستینه. و بعد از ی

 بیشتر ، اتفاق بزرگ و عظیمی افتاد و من وقتی نداشتم تا به مسائل فک کنم"

احتیاج داری که فک کنی؟"" به چه مسائلی   

خیره  سرم رو بلند کردم و دیدم که سرش رو به یه طرف کج کرده و فک کنم به من با ترحم و دلسوزی

 شده بود.

 " خب... کریستین به من میگه که خوشحاله که دست برداشته... اممم "

... ن در موردشمن من کردم و مکث کردم. این خیلی از چیزی که تصور میکردم سختره ، صحبت کرد

 دکتر فلن آه کشید:

ر مورد " انا، زمان بسیار کمی هست که تو این مرد رو میشناسی . پیشرفت تو خیلی بیشتر از من د

بینی"بیمارم در طول دو سال گذشته است. تو تاثیر خیلی عمیقی روی اون داشتی. باید اینو ب  

 نرم زمزمه کردم:

هاش رو پر و  فقط نمیدونم که براش کافی هستم یا نه. اینکه نیاز میقی روی من گذاشته. منع" اونم تاثیر 

 ارضا میکنم"

 " این چیزی هست که تو از طرف من بهش نیاز داری؟ یه اطمینان؟؟ "

 سرم رو مثبت تکون دادم . ساده گفت:

دیگه تاثیر  " احتیاجات تغییر میکنن. کریستین خودشو در وضعیتی پیدا کرده که روش های همیشگیش

شه و شیاطین درونش مواجه ب زبا بعضی ا نو مجبور کردی کهگزار نبودن. خیلی ساده ، تو او

 مقابله کنه و دوباره در موردشون فک کنه"
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 بهش پلک زدم. این حرف کریستین رو دوباره به من تکرار میکنه. زیر لب گفتم:

 " اره شیاطینش"

ه ... و حاال تن. کریستین شیاطین درونیش رو میشناس" ما روی اونا ثابت نمیمونیم ... اونا مال گذشته هس

یخواد باشه مطمئنم که تو هم میشناسی. من بیشتر نگران اینده و رسوندن کریستین به جایی که م

 هستم"

 اخم کردم و اونم ابروش رو باال انداخت :

 " روش تکنیک کار، ا س ا ف بی تی هست.... متاسفم"

 لبخند زد:

ه دار هست. ما بروی چیزی کاین یه هدف جهت  ا. اساسز بروی راه حل مسئله راپی تمرک" به معنی ت

کریستین میخواد و چگونگی رسوندنش به اونجا تمرکز میکنیم. این دستیابی دیالتیکی1 هست . 

ها و روان بحث و نبش قبر کردن گذشته هیچ فایده ای نداره... تمومش توسط دکتر ها ، روانپزشک

ولی  ما میدونیم که چرا اون در این راه و روش هستستین قبال انجام شده. درمانگر ها بروی کری

ونجا چیزی که مهمه اینده ست. جایی که کریستین انتظار داره باشه ، جایی که اون میخواد که ا

راپی رو باشه. این مسئولیتش با تو هست که باهاش راه بیای تا باعث بشی اون این سبک از ت

ت ، ونه که هدف اون داشتن یه رابطه عاشقانه با تو هست. همینقدر ساده سجدی بگیره . اون مید

س و این چیزی هست که ما  داریم روش کار میکنیم. البته موانعی هم وجود داره ... مثل مورد لم

 هراسی "

اوه خدایا.... چی2 ؟؟؟ نفسم بریده شد. دکتر فلن سرش رو تکون داد انگار که بخواد خودشو سرزنش کنه 

گفت: و  

 " متاسفم، منظورم ترسش از لمس شدن هست"

                                                             
روش خاصی از بحث و مناظره گفته میشه که اول بار سقراط در مقابل طرف گفتگو خود در پیش گرفت. هدف از این روش رفع اشتباه و  1

 رسیدن به حقیقت هست. 
اینجا دکتر از کلمات تخصصی استفاده میکنه که معنیش رو انا متوجه نمیشه برای همین تعجب کرد . البته ترجمه فارسیش قابل فهم تره ولی در  2

 انگلیسی کلمه تخصصی و نا اشنایی هست
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 قرمز شدم و سرم رو تکون دادم . اوه اونو میگه!

ل " و اون دچار اسیب تنفر از خود هست. مطمئنم که این قضیه باعث تعجبت نمیشه. و البته مشک

 نابهنجاری خواب... ام... کابوس های شبانه اش ، متاسفم که غیر حرفه ای شدم1 "

 . من در مورد تموم اینا میدونم.زدم ، سعی میکردم تموم این اطالعات عجیب رو درک کنمبهش پلک 

 ولی فلن نگرانی اصلی منو هنوز متذکر نشده. 

به طور قطع اون نیازهایی داره که من نمیتونم بهشون پاسخ گو باشم" " ولی اون سادیسم داره و  

بدیل شدن:دکتر فلن عمال چشم غره رفت و لباش به یه خط صاف ت  

گفتم.  " این موضوع دیگه جزو سلسله مراتب روانپزشکی قرار نداره. نمیدونم که چندین بار اینو بهش

" 19حتی دیگه در نابهنجاری های جنسی طبقه بندی هم نشده ، نه از زمان قرن   

 دکتر فلن دوباره منو گیج کرد . بهش پلک زدم و مهربانانه بهم لبخند زد:

 " این مشکل ازار دهنده منه2 "

 سرش رو تکون داد :

ه یه چیزی به اسم . البته که. اینم بخشی از تنفر از خودشه" کریستین فقط به بدترین وضعیت ها فک میکن

یه  سادیسم جنسی وجود داره ولی این اختالل نیست. این یه انتخاب سبک زندگیه. و اگر در

تین تموم ی نیستش . من فهمیدم که کریسرابطه امن و معقول بین مرد و زنی انجام بشه پس مشکل

کارها و اعمال بی دی اس ام خودش رو در رفتار همیشگی اش هم انتقال داده بوده. تو اولین 

ه"معشوقه ای بودی که با این کار موافقت نکرده برای همین اونم دیگه نمیخواد که انجام بد  

 معشوق!! 

 " ولی قطعا این مسئله اینقدر هم ساده نیست"

ربانانه شونه اش رو باال انداخت:مه  

                                                             
 چون دائم از کلمات تخصصی استفاده میکنه برای کسی که اطالعاتی نداره برای همین میگه غیر حرفه ای برخورد کردم 1
 همگی صحبت هاش اصطالحات روانشناسی بود 2
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 " چرا نباشه؟"

 " خب... دالیلی که اون بخاطرش این کار رو میکنه.."

تین " انا، نکته اش همینه. در شرایط تراپی تمرکز بر روی راه حل مسئله همین قدر ساده ست. کریس

ری رو در ی بیشتمیخواد که با تو باشه. برای رسیدن به این مسئله اون نیاز داره جنبه های خیل

ست؟"رابطه ارجحیت بده . با این وجود چیزی که تو در خواست میکنی غیر منطقی نیست ... ه  

 قرمز شدم . نه ، غیر منطقی نیست ، هست؟؟ 

 " فک نمیکنم. ولی نگرانم که اون فک کنه غیر منطقیه"

نه نیست"اون مجنون و دیوو" کریستین اینو متوجه شده و متناسب باهاش رفتار میکنه.   

 دکتر فلن آه کشید و ادامه داد:

ه از " در اخر، اون سادیسمی نیست انا. اون یه مرد جوون ، عصبانی ، ترسیده و با استعداده . کسی ک

ش قبر کنیم و وقتی که به این دنیا اومده با مسائل گندی دست و پنجه نرم کرده. میتونیم بیشتر نب

ه بده و تصمیم اینکه بمیریم...یا اینکه کریستین بتونه ادامانالیز کنیم که کی و چطوری و چرا تا 

وش رده بوده و ربگیره که چطور میخواد زندگی کنه. اون یه چیزی رو در این چند سال پیدا ک

و به  ، ولی بعد از اینکه تو رو مالقات کرده دیگه براش کار ساز نبوده . کم و بیش کار کرده

حترام یوه عملش رو عوض کرده . من و تو باید به انتخابش اعنوان نتیجه و پیامد اون روش و ش

 بزاریم و تو این راه حمایتش کنیم"

 کپ کرده نگاش میکردم:

 " این اطمینان دهی به منه؟"

 " تا جایی که بشه انا. هیچ گارانتی تو زندگی وجود نداره"

 لبخند زد:

 " و این نظر حرفه ای منه"

تر... خدایا...بیحال بهش لبخند زدم. جوک های دک  
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 " ولی اون در مورد خودش مثل یه الکلی در دوران نقاهت نگاه میکنه"

تنفر از  " کریستین همیشه بدترین ها رو در مورد خودش فک میکنه. همون طوری که گفتم این بخشی از

طرب و خودشه. این تو وجودشه فرقی نمیکنه که چی بشه. ذاتا اون در مورد تغییر زندگیش مض

است . اون بالقوه خودشو در معرض تموم درد ها و عذاب های عاطفی قرار داده که بر اشفته 

ن تجربه کرده. او ردها رو زمانی که تو ترکش کردیحسب اتفاق ، اون یه چکیده ای از این د

 ذاتا نگران و بیمناکه"

 دکتر فلن مکث کرد بعد ادامه داد:

ال کاری ت و نقش مهمی در تبدیل و دگرگونی و ط" منظورم این نیست که مضطربت کنم که چه مسئولی

کریستین اگر تو رو مالقات شدنش ... راهش به اون سمت ، داری، ولی واقعا نقشت مهمه. 

خیلی مناسبی  بیهنمیکنم که الکلی بودن مقیاس و تشنکرده بود دراین جایگاه نمیبود. شخصا فک 

ردید و م که بهتره که بهش مزیت های تباشه ولی اگر این االن بهش کمک میکنه ، پس فک میکن

 دودلی رو بدیم1 " 

 به کریستین مزایای شک و دودلی رو بدیم. از فکرش اخم کردم. 

ن مقطع " از نظر احساسی عاطفی کریستین یه نوجوون کم تجربه تازه بالغ شده است انا. اون کامال ای

راتر ف و اوننیای تجارت گذاشته سنی رو میان بر زده. اون تموم انرژیشو در راه موفقیت در د

تاده"از هر انتظاری پیشرفت کرده. دنیای عاطفی و احساسی اون نادیده گرفته شده و عقب اف  

من چطوری میتونم کمک کنم؟" " خب ،  

 دکتر فلن خندید:

 " فقط همون کاری رو که داری انجام میدی رو ادامه بده"

 با نیش باز نگام میکرد:

باعث خوشحالیه" دا شده.  دیدن این" کریستین عاشق و شی  

                                                             
یعنی شک و تردید نسبت به راه روشی که قبال بوده و زیر سوال رفتنشون که باعث میشه بهشون فک کنه وشاید به نتیجه بهتری برسه که میشه  1

 مزیت های شک و تردید 
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 قرمز شدم و ضمیر درونم ذوق زده خودشو بغل کرد ولی یه چیزی اذیتم میکرد:

 " میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟"

 " البته"

 نفس عمیق گرفتم:

ر اون اینقدر شکسته شده نبود اون منو .... نمیخواست"" بخشی از وجودم میگه که اگ  

ایز شده باال پریدن:ابروهای دکتر فلن سورپر  

ه تا گ" این خیلی نکته منفی هست که در مورد خودت بگی انا. و این صادقانه بیشتر در مورد تو می

لی من االن تحقیر و عدم دوست داشتن خودش چیز عجیبی نیست و کریستین. در مورد کریستین 

 سورپرایز شدم"

 " خب ، به اون نگاه کنید...و بعد منو نگاه کنید"

فلن اخم کرد:دکتر   

 " نگاه کردم. من یه مرد جوون جذاب میبینم. و یه زن جوون جذاب. انا، چرا خودت رو جذاب نمیدونی؟"

ده شد و اوه نه.... نمیخوام موضوع صحبت من باشم. به انگشتام پایین خیره شدم. تقه ای بلندی به در ز

ریعا به قرمز شدم و ساه کرد. منو از سر جام پروند. کریستین به اتاق برگشت و به جفتمون نگ

 دکتر فلن که با مهربونی به کریستین لبخند میزد نگاه کردم. گفت:

 " خوش اومدی کریستین"

 " فک میکنم که زمان جلسه تموم شده جان"

 " نزدیکه کریستین. به ما ملحق شو"

ز چشم نشش اکریستین نشست و این سری کنارم نشست و دستش رو مالکانه روی زانوم قرار داد. واک

 دکتر فلن دور نموند. فلن پرسید:

 " سوال دیگه ای داری انا؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

643 | P a g e  
 

کون دادم. نگرانی فلن کامال مشخص بود. لعنتی... نباید اون سوال رو ازش میپرسیدم. سرم رو منفی ت  

 " کریستین؟"

 " امروز نه جان"

 فلن سرش رو تکون داد:

نم انا سواالت بیشتری داره"مئومدنتون سودمند باشه . مط" میتونه دوباره با هم ا  

کنه.  کریستین بی میل سرش رو تکون داد . قرمز شدم. لعنتی... دکتر میخواد بررسی و کندوکاو

 کریستین دستم رو گرفت و نافذ بهم نگاه کرد . نرم پرسید:

 " خوبی؟"

طف و نیم، با لبهش لبخند زدم و سرم رو مثبت تکون دادم. اره، ما از مزایای شک و دودلی استفاده میک

. نرم پرسید:... کریستین دستم رو فشرد و به سمت فلن چرخیدهمکاری دکتر خوبی از انگلستان   

 " حالش چطوره؟"

 من؟؟! دکتر اطمینان بخش گفت:

 " اون در حال پیشرفته "

 " خوبه، در مورد روند پیشرفتش بهم خبر بده"

 " حتما"

ین کنایه امیز از من پرسید:گندش بزنن. در مورد لیال صحبت میکنن. کریست  

 " بریم تا ارتقا شغلیت رو جشن بگیریم؟"

ی کردیم و سرم رو خجالت زده در حالی که کریستین می ایستاد تکون دادم. سریعا با دکتر فلن خداحافظ

 کریستین منو به طور ناشایستی شتابزده به سمت بیرون هدایت کرد. 
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 در خیابون کریستین به سمتم چرخید:

ور بود؟"" چط  

 صداش مضطرب و اشفته بود. 

 " خوب بود"

 مشکوکانه نگام کرد . سرم رو به یه سمت کج کردم:

ک ی گری، خواهش میکنم اونجوری نگام نکن. بر اساس دستور دکتر من قراره بهت مزیت های شا" اق

 و دودلی رو بدم"

 " این یعنی چی؟"

 " میفهمی"

ر ر حالی که در سمت شاگرد ماشین رو باز میکرد دستودهنش مچاله شد و چشماش رو باریک کرد. د

 داد:

 " سوار ماشین شو"

ت!اوه تغییر موضوع... بلک بریم لرزید . از داخل کیفم گوشی رو بیرون اوردم . لعنتی ، خوزه س  

 " سالم"

 " انا، سالم..."

 به پنجاه که منو مشکوکانه زیر نظر گرفته بود خیره شدم . بهش لب زدم :

ست"" خوزه   

وندم. ولی چشماش سخت شدن. فک میکنه متوجه نشدم؟؟ حواسم رو به خوزه برگردد خیره شبهم خنثی 

 ازش پرسیدم :

 " ببخشید بهت زنگ نزدم. در مورد قرار فرداست؟"
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 به کریستین خیره بودم. 

عکس ها رو خودم میارم و " اره، گوش کن...من با یکی از افراد گری صحبت کردم. برای همین 

اونجا میرسم. بعد از اون ازادم" 6تا 5تماال بین ساعت اح  

 اوه...

ون بمونی"" خب، من واقعیتش االن پیش کریستین اقامت دارم و اگر میخوای اون گفت که میتونی خونه ا  

ین کریستین لباشو بهم فشار داد . هووم... چه مهمانداری هستش... خوزه چند لحظه ساکت شد، داشت ا

ستین میکرد. خودمو سرزنش کردم . من فرصتش رو نداشتم که براش از کری خبر جدید رو درک

 بگم. باالخره گفت:

 " باشه، این ارتباطت با گری ، جدی هست؟"

 پشتم رو به ماشین کردم و به اون سمت پیاده رو قدم زدم. 

 " اره"

 "چقدر جدی؟"

من گوش بده؟؟؟ چشم غره رفتم و کمی مکث کردم. چرا االن کریستین باید به مکالمه   

 " جدی هست"

 " اون االن پیشته؟ برای همین تک واژه ای حرف میزنی؟"

 " اره"

پس تو اجازه داری فردا بیرون باشی؟" " باشه.  

 " البته که دارم"

 امیدوارم! ناخود اگاه دو تا انگشتم رو روی هم قرار دادم.1

                                                             
 در فرهنگ غرب وقتی دروغ سفیدی رو میگن دو تا انگشت رو روی هم میگذارن تا خودشون رو از گناهش تبرئه کنن.  1
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 " خب، کجا ببینمت؟"

 پیشنهاد دادم:

نبالم"" میتونی سر کارم بیای د  

 " باشه"

 " ادرسش رو برات میفرستم"

 " چه ساعتی بیام؟"

خوبه؟" 6"   

 " حتما ، میبینمت انا. بیصبرانه منتظرم. دلم برات تنگ شده"

 نیشم باز شد :

 " خوبه میبینمت"

هره اش گوشی رو قطع کردم و چرخیدم. کریستین به ماشین تکیه داده بود و منو دقیق نگاه میکرد. چ

وندن نبود. سرد و یخی پرسید:اصال قابل خ  

 " دوستت چطور بود؟"

بشی؟" میاد دنبالم. و فک میکنم که بریم نوشیدنی بخوریم. دوست داری بهمون ملحق " خوبه. سر کار  

 کریستین تردید کرد ، چشمای خاکستریش یخ زده بودن:

 " فک نمیکنی که کاری انجام بده؟"

 با لحن کالفه گفتم:

 " نه !"

م رو گرفتم تا چشم غره نرم. کریستین دستاش رو تسلیم شده باال اورد :ولی جلوی خود  

 " باشه. با دوستت میری بیرون. و من تو رو شب میبینمت"
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 توقع داشتم که جنگ بکنیم. تسلیم شدن سریعش گیجم کرد. نیشخند زد:

 " دیدی؟ من میتونم منطقی باشم"

 دهنم منقبض شد. بعدا خواهیم دید! 

دگی کنم؟"" میتونم رانن  

 کریستین بهم پلک زد . از درخواستم سورپرایز شده بود. 

 " ترجیح میدم که نکنی"

 " دقیقا چرا؟"

 " چون من دوست ندارم کسی برام رانندگی کنه"

 " تو امروز صبح تونستی و به نظر میاد رانندگی کردن تیلور رو هم خوب تحمل میکنی"

 " من کامال به رانندگی تیلور ایمان دارم"

 " و به رانندگی من نه؟"

 دستام رو به کمرم زدم:

سالم بوده رانندگی  15" واقعا.... تو یه کنترل گر زور گویی که هیچ حد و مرزی نداره. من از وقتی که 

 میکردم"

اون خیلی  در پاسخم شونه اش رو باال انداخت انگار که این مسئله هیچ نتیجه و تاثیری براش نداره. اوه...

ده ست!  مزایای شک و دودلی ؟؟خب! از اون استفاده کن! کالفه کنن  

 پرسیدم:

 " این ماشین منه؟"

 اخم کرد:

 " البته که ماشین تو هست"
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ونه بوده. " پس سوییچ رو بده لطفا. من فقط دو بار باهاش رانندگی کردم و اونم فقط بین محل کار به خ

ی خوش میگذرونی"حاال تو همش دار  

شدن.  وی عبوس و اخمالو بودم. لبای کریستین برای سرکوب لبخندش منقبضکامال در حالت خلق خ  

 " ولی تو نمیدونی که ما کجا میخوایم بریم"

 " مطمئنم که میتونی راهنماییم کنی اقای گری. تو تا حاال این کار رو خوب انجام دادی"

نه و نفسم منو خلع سالح میک کپ کرده بهم نگاه کرد  بعد لبخند زد. لبخند جدید خجالت زده اش که کامال

 رو بند میاره.  زیر لب گفت:

 " خوب انجام دادم اره؟"

 قرمز شدم:

 " در بیشتر مواقع اره"

 " خب در این صورت باشه"

 سوییچ رو به من داد و دور ماشین چرخید و در رو برام باز کرد. 

 

 

 کریستین دستور داد:

 " اینجا سمت چپ"

میرفتیم . 5ن آیما به طرف شمال به سمت اتوبا  

 " لعنتی.... اروم انا"

ردم. َون رو گرفته بود. اوه محض رضای خدا ! چشم غره رفتم ولی به سمتش نگاه نک دبا دستاش داشبور

ن در پس زمینه از سیستم صورتی ماشین در حال اواز خوندن بود.   مورس 
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 " اروم برو! "

 " من اروم رانندگی میکنم"

 کریستین آه کشید:

ی گفت؟"" فلن چ  

 اشفتگی و اضطراب رو که در لحن صداش ته نشین شده بود حس کردم. 

 " بهت گفتم. اون گفتش که باید بهت مزایا شک و دودلی رو بدم"

. در واقع... راهنما اشتم خود کریستین رانندگی کنه. بعد من میتونستم نگاش کنملعنتی.... شاید باید میگذ

 زدم تا کنار بکشم. هشیار شده گفت:

 " چی کار میکنی؟"

 " میخوام بزارم تو رانندگی کنی"

 " چرا؟"

 " تا بتونم بهت نگاه کنم"

 بلند خندید:

 " نه ، نه... تو میخواستی رانندگی کنی پس رانندگی میکنی و منم بهت نگاه میکنم"

 بهش اخم کردم. داد زد:

 " جلوتو نگاه کن! "

م بستم و کشیدم و از ماشین پایین پریدم و در رو محک خونم به جوش اومد. باشه! قبل از چراغ قرمز کنار

خیره بهم  تو پیاده رو دست به سینه ایستادم. بهش با عصبانیت خیره شدم. از ماشین پیاده شد .

 عصبانی پرسید:

 " چی کار میکنی؟"
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 " نه . تو چی کار میکنی؟"

 " نمیتونی اینجا پارک کنی"

 " میدونم"

 " پس چرا پارک کردی؟"

شینی و یا تو رانندگی میکنی یا ساکت میو اون دستور های مزخرفت رو داشتم.  ،ر اینکه من تو" بخاط

 من رانندگی میکنم! "

 " اناستازیا قبل از اینکه جریمه بشیم سوار ماشین شو "

 " نه "

ه حیرت بهم  کامال کپ کرده و گیج پلک زد. بعد دستاش رو داخل موهاش کشید و عصبانیتش تبدیل ب

باره توپید:شد. یکدفعه خیلی مضحک دیده شد و نتونستم که بهش لبخند نزنم. اخم کرد. دوزدگی   

 " چیه؟"

 " تو "

 " اوه اناستازیا! تو کالفه کننده ترین زن روی زمینی"

 دستاش رو توی هوا تکون داد:

 " باشه ... من رانندگی میکنم"

 دو طرف لبه کتش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش:

. تو کالفه کننده ترین مرد روی زمینی اقای گری"" نه ..  

م کرد و بهم به سمت پایین خیره شد.  چشماش تیره و جدی بودن. دستش رو به دور کمرم پیچوند و بغل

 نزدیک نگه ام داشت. نرم گفت:

 " شاید پس برای هم خوب و متناسب باشیم"
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رای حلقه کردم و چشمام رو بستم. و بعمیق نفس گرفت، بینیش داخل موهام بود. دستام رو به دورش 

 اولین بار از امروز صبح احساس ریلکسی کردم. نفس گرفت:

 " اوه... انا، انا، انا "

ه سکون لباشو به موهام فشرد . دستام رو محکمتر کردم و ایستادم، بی حرکت ، و از لحظات غیر مترقب

د رو باز کرد . سوار شدم و و ارامشمون در خیابون لذت بردیم. رهام کرد ، در سمت شاگر

کردم. اون که ماشین رو دور میزد نگاه ساکت نشستم و به   

ن زیر لب همخونی  ماشین رو روشن کرد و وارد ترافیک شهر شد. حواس پرت با صدای َون مورس 

ای تی تو حموم. اخم کردم. اون صدنشنیدم که اون اواز بخونه . نه ح میکرد. واو... من هیچ وقت

ه ن ناخود اگاهم با دستاش به سینه زدره... هوووم... اون شنیده من اواز بخونم؟؟؟ ذهقشنگی دا

وش چهار خونه گفت:شده و باالپ  

 اگر میشنید که اصال ازت درخواست ازدواج نمیکرد!

 خدایا... اهنگ تموم شد و کریستین نیشخند زد:

 " میدونی اگه ما جریمه میشدیم ، این ماشین به اسم تو بود "

کبرانه گفتم:مت  

 " خب، مشکلی نیست من ارتقا شغلی گرفتم ... از پس هزینه اش بر میاومدم"

شد و به سمت شمال  5به صورت دوست داشتنیش خیره شدم. لباش منقبض شدن. وقتی که وارد اتوبان آی

ن شروع به نواخته شدن کرد . ، حرکت کرد  یه اهنگ دیگه از َون مورس   

 " کجا میریم؟"

زه. فلن دیگه چی گفت؟"" سورپرای  

 آه کشیدم:

 " اون در مورد یه چیزی به اسم اف اف اف اس تی بی گفت"
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 زیر لب گفت:

 " اس اف بی تی جدیدترین نوع تراپی"

 " تو باقیشو امتحان کردی؟"

 کریستین خرناس کشید:

" عزیزم، من تحت نظر تموم روش ها قرار گرفتم. شناختی، فروید، کنش گرایی، گشتالت، رفتار 

 گرایی1... هر چیزی که فکرشو بکنی... در تموم طول این سالها"

 لحن صداش عدم رضایتش رو نشون میداد. کینه ای که در لحن صداش بود ازرده کننده ست. 

بهت کمک میکنه؟"" فک میکنی که این نوع تراپی اخر   

 " فلن بهت چی گفته؟"

ه تو میخوای م. بروی اینده تمرکز کنیم....جایی ک" اون گفت که گذشته ات رو نبش قبر و کندوکاو نکنی

 باشی"

 کریستین سرش رو تکون داد ولی همزمان شونه اش رو هم باال انداخت . چهره اش محتاط بود. اصرار

 کرد:

 " دیگه چی؟"

 " در مورد ترست از لمس شدن حرف زدیم و البته اون یه اصطالح دیگه ای رو در موردش بکار برد.

بوس ها و تحقیر خودت"و در مورد کا  

میجویید.  و در حال رانندگی ناخن شصتش رو دبهش نگاه کردم و در نور شبانه ، افسرده و پکر دیده میش

 سریع بهم نگاهی انداخت. سرزنشش کردم:

 " نگات به جاده باشه اقای گری"

شد.  داختم. سرگرم شده و کمی کفریابروم رو براش باال ان  

                                                             
 همگی انواع نظریه های درمانی در روانشناسی هستن 1
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اناستازیا. دیگه چی گفت؟" " تو خیلی حرافی میکردی  

 اب دهنم رو قورت دادم . زمزمه کردم:

 " اون فک نمیکنه که تو سادیسم داری"

 کریستین اروم گفت:

 " واقعا؟"

د. سریع من من کردم:کرد . جو داخل ماشین رو به افول بواخم   

" 19 دیگه در طبقه بندی اختالالت قرار نمیگیره. نه دیگه از قرن ،" گفت که اون مقوله  

اد. نرم سعی میکردم که جو بینمون رو نجات بدم. چهره کریستین تیره شد و اروم نفسش رو بیرون د

 گفت:

 " منو فلن در مورد این موضوع نظرمون متفاوته"

 زیر لب گفتم:

ور به " اون گفت تو همیشه بدترین ها رو در مورد خودت فک میکنی. اینو منم میدونم، واقعیته. همینط

وانی. نسی اشاره کرد ... ولی گفت که اون یه انتخاب سبک زندگیه، نه یه اختالل رسادیسم ج

 شاید این چیزیه که تو بهش فک میکنی"

گفت: نگاه خاکستریش رو دوباره بهم انداخت و دهنش به خط صاف عبوسانه ای تبدیل شد . طعنه امیز  

ه"" خب... یه صحبت کوتاه با دکتر خوبه تو رو دیگه حرفه ای کرد  

 چرخید و روبرو رو نگاه کرد. اوه عزیزم.... آه کشیدم و زیر لب کفتم:

 " ببین... اگر دوست نداری بشنوی که چی گفته پس از من نپرس"

 نمیخوام که باهاش بحث کنم. در هر صورت اون درست میگه.... من اصال در مورد تموم این مزخرفات

ریش، م نکات بارزی رو لیست کنم.... کنترل گچی میدونم؟؟ اصال میخوام که بدونم؟؟ من میتون

 بیش از حد حمایت گریش و کامال متوجه ام که از کجا نشاتاحساس مالکیتش، حسادتش ، 
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دم. اره لمس بشه.... من زخم های جسمی اونو دیحتی میتونم بفهمم که چرا دوست ندمیگیره. من 

بانه برخورد کوتاه با کابوس های شحتی میتونم تصور زخم های روانی اونو رو هم بکنم. من یه 

 اش داشتم و دکتر فلن گفته که .... 

میشد و به سمت غرب جایی که خورشید به ارومی رو به افول  172کریستین در حالی که وارد خروجی 

 بود میرفت  افکارم رو مختل کرد :

 " من میخوام بدونم در چه موردی صحبت کردید"

 " او منو معشوق تو خطاب کرد"

واقعا؟" "  

 لحنش مسالمت امیز شد .

ه ی نیست به غیر از یه وسواس و سخت گیر  در مورد قوانین خودش. فک میکنم ک" خب، اون هیچ

 تعریف دقیق درستی رو کرده ، فک نمیکنی؟"

 " تو به فرمان بردار های سابقت به عنوان معشوق نگاه میکردی؟"

ه سمت اشت فک میکرد. ماشین سب رو دوباره بپیشونی کریستین دوباره چین خورد ولی این سری د

 شمال تغییر جهت داد . کجا داریم میریم؟؟ زیر لب گفت:

 " نه ، اونا شریک جنسی بودن"

 صداش دوباره محتاط شده بود :

میخوام که بیشتر باشی" ن" تو تنها معشوق من بودی. و م  

اوه.... دوباره اون کلمه جادویی1 ، ماالمال از احتماالت... باعث شد لبخند بزنم و در درونم خودم رو 

د. زمزمه کردم:ضمیر درونم از حس شادی سر خوش ش بغل کنم.  

 " میدونم"

                                                             
 منظورش کلمه بیشتر هست. قبال توضیح دادم )جلد یک( 1
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 سعی زیادی میکردم که هیجانم رو پنهون کنم:

 " فقط کمی زمان نیاز دارم کریستین. تا بتونم تموم این اتفاقات چند روز رو درک کنم"

ی که رش به یه سمت کج شده بود. بعد از چند لحظه چراغ قرمزگیج و سرگشته بهم نگاهی انداخت ، س

بتمون سرش رو تکون داد و صدای موزیک رو بلند کرد و صحپشتش ایستاده بودیم سبز شد. 

 تموم شد. 

 ون مورسن هنوز در حال خوندن بود. االن مثبت گرا تر میخوند... در مورد بودن یه شب فوق العاده و

که  جره به بیرون به درختان صنوبر و کاج که در نور طالیی غروبیه رابطه رویایی. از پن

طقه سایه بلندشون در طول جاده کشیده شده بود نگاه میکردم. کریستین چرخید و وارد یه من

مسکونی شد، ما به سمت غرب به طرف تنگه ای حرکت میکردیم. در حالی که دوباره وارد 

 جاده ای میشد پرسیدم:

 " کجا میریم؟؟"

ا ن دبلیو. کامال گیجم... رمز الود لبخند زدو گفت:9تابلو اسم جاده نگاه کردم. خیابان  به  

 " سورپرایزه"
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«فصل هیجدهم»   

 

 

 

ه ها جایی که بچویالیی خوب نگهداری شده چوبی  خونه های قدیمی کریستین به رانندگی ادامه داد از

ن دوچرخه یاطاشون بازی میکردن و یا در خیابوتنها و یا دسته جمعی به دور حلقه بسکتبال در ح

 . خیلی پر رونق و شاداب با خونه های پر از بچه دررد میشدیم سواری میکردن و میدویدن

شاید ما داریم میریم کسی رو مالقات کنیم؟؟ کی؟. ردیفی از درختان دیده میش  

ی با ارتفاع ی پر زرق و برقزی فلکریستین چند دقیقه بعد به سمت چپ پیچید و ما در مقابل دروازه ورود

و  فوت ، و دیوارهای ماسه سنگی قرار گرفتیم. کریستین دکمه ای رو روی در ماشین زد 6

 شیشه اتوماتیک پایین رفت ، شماره ای رو وارد کیبرود ورودی در زد و دروازه باز شد. 

شد. پرسیدم:. به نظر نامطمئن حتی مضطرب دیده میبهم نگاه کرد و چهره اش تغییر کرد  

 " چی شده؟"

 نتونستم نگرانی رو از لحن صدام پاک کنم. اروم گفت:

 " یه پیشنهاد و ایده است" 

 و ماشین سب رو وارد محوطه کرد. 

رخت بود و به اندازه طردد دو تا ماشین در کنار هم عرض داشت طی یه راهرو ورودی که دو طرف د

ی بود و در طرف مقابل فضای بزرگ چمن کارکردیم. در یه طرف انبوهی از درختان متراکم 

. چمن ها و گلهای قرار داشت شده جایی که در گذشته زمین کشت و کار بوده و االن رها شده

وحشی جایگزین زمین زراعی شده بودن و یه منظره ی روستایی رو بهش داده بودن ... یه 

ل اد میکنه و نور عصرانه گعلفزار ، جایی که باد عصرانه نرم و لطیف موج داخل علف ها ایج

که  یکنه. خیلی قشنگه.... کامال اروم، و یکدفعه خودم رو تصور کردممهای وحشی رو نوازش 
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 روی این چمنزار دراز کشیدم و به اسمون ابی پاک خیره شدم. فکرش ارامش بخش بود و در

 عین حال به دالیل عجیبی احساس دلتنگی و غربت کردم. چقدر نابهنجار...

یز کوچیک پیچید و وارد راه ماشین رو شد که در مقابل یه خونه سبک مدیترانه ای شگفت انگ جاده

چراغ ها  ... تمامبود قصر بود و بسیار شکوهمند ی کمرنگ ماسه سنگی قرار گرفت. مثلصورت

ام  ی رو در غروب به بیرون ساطع میکرد . یه ماشین بینروشن بودن ، هر پنجره نور درخشا

 ماشینه پارک شده بود ولی کریستین در مقابل خونه در محوطه بزرگ 4ابل گاراژ دبلیو در مق

مانند خونه نگه داشت.  نایوا  

 هوووم.... در عجبم کی اینجا زندگی میکنه؟؟ چرا ما اینجا اومدیم؟؟

 کریستین وقتی که ماشین رو خاموش میکرد اشفته بهم نگاه کرد . پرسید:

 " ذهنت رو باز نگه میداری؟"

خم کردم. ا  

 " کریستین ، من از روزی که تو رو مالقات کردم نیاز داشتم که ذهنم رو باز نگه دارم"

 طعنه امیز لبخند زد و سرش رو تکون داد :

 " نکته خوبی بود خانم استیل. بیا بریم"

 اسیدر چوبی تیره رنگی باز شد و یه خانم با موهای قهوه ای تیره و لبخند خالصانه و لباس رسمی ی

لن تاثیر رنگ بیرون اومد و منتظرمون ایستاد. شکر گذار شدم که لباسام  رو برای دیدن دکتر ف

 ینه بلندذایی پاشن مثل اون کفشای کعوض کرده بودم. باشه، م یگذار به پیراهن سورمه ای رنگ

 نپوشیدم ... ولی خب بازم شلوار جین تنم نیست! لبخند گرمی زد:

 " اقای گری"

ن . کریستین مودبانه گفت:با هم دست داد  

لی"  " خانم ک 
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ده من لبخند زد و دستش رو به سمتم دراز کرد و باهاش دست دادم. صورت ارزومند قرمز ش هاون زن ب

. از نگاهم دور نموند ،اش که میگفت به نظرت اون مرد رویایی نیست و کاشکی مال من بود

 اعالم کرد:

لی "  " ا لگا ک 

م:منم زیر لب در جوابش گفت  

 " انا استیل"

خونه  این زن کیه؟ کنار ایستاد و ما رو به داخل خونه هدایت کرد . وقتی که وارد خونه شدم شوکه شدم.

گ خالی بود.... کامال خالی! ما در یه محوطه بزرگ ایستاده بودیم. دیوار ها به رنگ زرد کمرن

نها چیزی وده دیده میشدن. تبه همراه خراشیدگی و رد کثیفی جایی که احتماال تابلو نصب شده ب

ب که مونده بود لوستر های مدل قدیمی که به ساختمون نصب شده بودن ، بود. کف زمین چو

مانی سخت و بی رنگ رو بود. درهای بسته ای در دو طرفمون قرر داشتن، ولی کریستین بهم ز

 نداد تا درک کنم چه اتفاقی داره می افته . گفت:

 " بیا"

د برد. سرای بزرگتر درونی هدایت میکرمت راهرویی در مقابلمون که به سربه سو دستم رو گرفت ، 

تاد. منو به طه شده بود ولی اون اونجا نیاساتوسط پلکان مارپیچی با نرده های فلزی تزئین شده اح

ه بود. فرش شد رنگی سمت نشیمن اصلی برد ، جایی که توسط یه قالی رنگ رو رفته طالیی

تا چلچراغ کریستالی هم از سقف  4که تا حاال تو عمرم دیده بودم. اوه.... بزرگترین قالی بود 

 اویزوون بودن. 

رانسوی ولی وقتی که کریستین اتاق نشیمن رو به سمت بیرون رد کرد و با باز کردن درهای سبک ف

وتبال با روشن شد . در زیر ما زمینی نصف زمین ف برام وارد یه تراس سنگی بزرگ شد، نیتش

تزئین شده و در پس اون یه منظره قرار داشت . واو...چمن   

و یه ر ان سیه چشم انداز بدون مانع پانارومایی نفس گیر.... حتی از پا دراورنده: هوایی گرگ میش و د

 تنگه . اوه خدای من..
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د خورشید ن در این عصر روشن کریستال ماننی جزیره بین بریج قرار داشت وفراتر از اوو در فاصله ا 

 به ارومی غروب میکرد، تشعشعات درخشان قرمز رنگ اتشین خودش رو در طول پارک ملی

 المپیک پخش میکرد. 

 تشعشعات قرمز رنگ در اسمون ... به رنگ عقیق، زمرد کبود ، الجوردی ... امیخته شده با ابرهای

قدرت ین در پس تنگه .... این بیشتررنگ بنفش تیره و سرزمین جلوتر  مختصر دسته ای به

بود.  ،شددر اب راکد و تیره تنگه ساطع می رای ایجاد یه منظره خیره کننده در اسمون کهطبیعت ب

 غرق منظره روبرو شدم. خیره شده ، و سعی میکردم که این زیبایی رو درک و جذب کنم. 

و بی گاهم ریرت حبس کردم و کریستین هنوزم دستم رو گرفته . وقتی که نمتوجه شدم که نفسم رو از ح

مزمه میل از منظره روبروم گرفتم دیدم که کریستین اشفته و مضطرب به من نگاه میکنه. ز

 کردم:

 " من رو اوردی اینجا تا از منظره لذت ببرم؟"

 سرش رو مثبت تکون داد ، چهره اش جدی بود. زیر لب گفتم:

 " من حیرت زده و گیج شده ام کریستین. ممنونم"

ز این تصویر استفاده کنه . دستم رو رها کرد . نفس گرفت:اجازه دادم نگاهم دوباره ا  

 " دوست داری که باقی عمرت رو به این منظره نگاه کنی؟"

افتاد .  محزون خاکستریش یکه خورده ام به نگاه اندیشناک  چی؟! دوباره به سمتش چرخیدم ، نگاه ابی

:فک کنم که دهنم باز مونده بود و بهش مات خیره شدم. ادامه داد  

ونه " من همیشه دوست داشتم در کنار ساحل زندگی کنم. در طول این تنگه قایق رانی میکردم و به خ

خرمش های  اینجا غبطه میخوردم. اینجا خیلی وقت نیست که به فروش گذاشته شده. من میخوام ب

و یه خونه جدید بسازم... برای خودمون"، خرابش کنم   

هاش رو روشن و هویدا نشون میدادن. و چشماش میدرخشیدن ، امید و ارزو   
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بهشت زیبا!  گندش بزنن.... به طریقی هنوز ایستاده مونده بودم . تلو تلو میخوردم . زندگی ، اینجا! تو این

 برای باقی عمرم... محتاطانه اضافه کرد:

 " این فقط یه ایده است"

میلیون دالر باشه؟؟  10یا  5....  به پشت سرم داخل خونه نگاه کردم. اینجا قیمتش چقدره؟؟ باید قطعا

 هیچ ایده ای ندارم . گندش بزنن. پرسیدم:

 " چرا میخوای خرابش کنی؟"

 بهش نگاه کردم. صورتش کمی وا رفت و رنگ پریده شد. اوه نه... 

یتونه " میخوام خونه راحتر و بهتری رو بسازم، اخرین تکنیک های بوم شناسی رو اجرا کنم، ایلیوت م

 بسازش"

د باره به داخل خونه نگاهی انداختم. خانم الگا کلی دورتر از ما بود ، اطراف در ورودی چرخ میخوردو

ابر حد . اون دالل معامالت ملکی هست. متوجه شدم که اتاق بسیار بزرگ و ارتفاع سقفش دو بر

ای د برمعمول کمی شبیه نشیمن بزرگ اسکاال هست. یه بالکن هم باال سرمون قرار داشت... بای

یشدن طبقه دوم باشه. شومینه بسیار بزرگ و خطی از درهای فرانسوی که به سمت تراس باز م

 قرار داشتن. سبک قدیمی دلربا و جذابی بود. 

 " میتونیم داخل خونه رو ببینیم؟"

 بهم پلک زد. گیج شده شونه اش رو باال انداخت:

 " حتما"

است خونه مس روشن و شفاف شد. از اینکه می خوچهره خانم کلی وقتی که به داخل برگشتیم مثل کریس

 رو به ما نشون بده خوشحال شد و چرب زبونیش رو برای فروش خونه شروع کرد. 

خونه فوق العاده بزرگ بود: 12 هزار فوت مربع در یه زمین 6 آکر1 بود. مثل اتاق نشیمن ، اتاق غذا 

 که با هم یکی بودن... خانواده! اتاقخوری.... نه نهار خوری رسمی، اشپزخونه و اتاق خانواده 

                                                             
 آکر واحد اندازه گیری زمین معادل 4047 متر مربع  1
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اتاق  موزیک ، کتابخونه، اتاق کار ، و در تعجب زیادم یه استخر داخلی و اتاق ورزش با سونا و

خدایا،  بخار که بهش وصل بود قرار داشتن. طبقه پایین در همکف یه اتاق سینما قرار داشت ...

جا بازی کنیم؟یه اتاق بازی.. هوووم.... چه جور بازی میتونیم این  

لی تمامی مشخصات خونه رو برامون میگفت و نشون میداد ، ولی کال خونه دوست داشتنی و  خانم ک 

 کامال واضحه که زمانی متعلق به یه خانواده شاد بوده. االن یه مقداری کهنه شده ولی چیزی

ی به طبقه اصلنیست که نشه بازسازی و تعمیرش کرد. در حالی که به دنبال خانم کلی از پلکان 

چیزی  فوق العاده بزرگ دوم میرقتیم عمال به سختی هیجانم رو کنترل میکردم. این خونه تموم

ه داشته باشه. ندارم یه خوو هست که من ارز  

کنی؟"خونه رو بازسازیش  " میتونی همین  

 کریستین سرگشته بهم پلک زد :

 " باید از ایلیوت بپرسم. اون تو این کار حرفه ایه"

یشدن و به کلی ما رو به سمت اتاق سوییت مانند اصلی بزرگ با پنجره های قدی که به بالکن باز م خانم

ه این طرف منظره همچنان خیره کننده بود هدایت کرد. میتونم روی تخت بشینم و کل روز رو ب

 منظره خیره بشم، قایق های روی اب رو تماشا کنم و تغییر اب و هوا رو ببینم. 

ی خدایا... بچه ها! سریعا این فکر رو کنار زدم. من کل یگه هم در این طبقه وجود داشت.تا اتاق د 5

رار مسائل دیگه برای فک کردن دارم. خانم کلی با فعالیت تمام در حال توضیح دادن امکان ق

 دادن اصطبل و طویله اسب و میدان اسب دوانی بود. اسب ها! تصاویر وحشتناک چند جلسه

یم به ذهنم خطور کرد . کریستین به نظر اصال گوش نمیداد. پرسیدم:اموزشی سوارکار  

 " زمین سوار کاری میتونه جایی که االن علفزار هست قرار بگیره؟"

 خانم کلی با شور و ذوق جواب داد:

 " اره"

یی که ک داشت نه جابرای من علفزار جایی هست که بشه بروی چمن های بلندش دراز کشید و پیک نی

شیطانی برای خودش ولگردی کنه! یهنپا اهریمیه چهار   
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راس بیرون خانم کلی  مالحظه کارانه ناپدید شد و کریستین دوباره منو به سمت ت ،در اتاق نشیمن اصلی

از شبه جزیره المپیک در دور دست ها از  یهدایت کرد. خورشید غروب کرده بود و نور های

 پس تنگه بهمون چشمک میزدن. 

مت پایین ونه ام رو با انگشت اشاره اش باال فرستاد و بهم به سبازوهاش کشید و چ کریستین منو بین

 خیره شد. با چهره غیر قابل خوندن پرسید:

 " درک و قبولش سخته؟"

 سرم رو مثبت تکون دادم. 

 " میخواستم قبل خریدن اینجا چک کنم که دوستش داری یا نه"

 " منظره رو؟"

 سرش رو مثبت تکون داد. 

ق منظره اش هستم و خونه ای که اینجاست رو دوست دارم"" عاش  

 " واقعا؟"

 خجالت زد بهش لبخند زدم:

 " کریستین، تو منو وسط علفزار داشتی"

و ل داد کش تش به لبخند دندون نمایی تغییرلباش از هم فاصله گرفتن و نفس تیزی گرفت بعد صور

قرار داد.دستاش یکدفعه داخل موهام چنگ شدن و دهنش رو روی من   

 

 

ابل لمس داخل ماشین در حالی که به سمت سیاتل بر میگشتیم خلق و خوی کریستین به طور واضح و ق

 خوب شده بود. پرسیدم:

 " خب، میخوای بخریش؟"
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 " اره"

 " اسکاال رو برای فروش میگذاری؟"

 اخم کرد:

 " چرا این کار رو بکنم؟"

 " برای پرداخت پولش..."

رمز شدم . نیشخند زد:البته... ساکت شدم. ق  

 " بهم اعتماد کن. از پس پرداختش بر میام"

 " تو دوست داری که ثروتمند باشی"

 شرورانه گفت:

 " اره. یکی رو بهم نشون بده که دوست نداره"

 باشه، این موضوع رو سریعا ولش کن.نرم ادامه داد:

اگر بله بگی"" اناستازیا تو هم قراره در اینده یاد بگیری که ثروتمند باشی ،   

 اخم کردم:

 " ثروت چیزی نیستش که من همیشه ارزوش رو داشته بوده باشم کریستین"

 ساده گفت:

 " میدونم. عاشق این خصیصه در موردتم. ولی تو هیچ وقت تو زندگیت گرسنه نبودی"

 کلماتش صریح بودن. زیرکانه برای تغییر موضوع پرسیدم:

 " کجا داریم میریم؟"

شد:کریستین ریلکس   

 " میریم جشن بگیریم"
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 اوه...

 " چی رو جشن بگیریم؟ خونه رو؟"

 " فراموش کردی؟ تو االن به عنوان مامور ویراستار شدی"

 نیشم باز شد :

 " اوه اره"

 به طرز غیر قابل باوری فراموشش کرده بودم :

 " کجا جشن بگیریم ؟"

 " بر فراز اسمون ، در کالبم"

 " کالب تو ؟ "

کالب هام " " اره ، یکی از  

 

 

 

وز ، باالتر از اپارتمان کریستین قرار داشت. کامال بر 76کالب مایل های ، بر فراز برج کلمبیا در طبقه 

 و مدرن و منظره ای فک بر اندازی از سیاتل داشت . 

ن کریستال خانم؟"" شامپای  

ن سرد داد . کریستین در حالی که بروی صندلی میشستم بهم یه جام شامپای  

بابا ممنونم اقا" " ای  

و چهره اش شرورانه شد : ش پشت سر هم پلک زدم. بهم خیرهکلمه اقا رو با عشوه بیان کردم و به  

 " داری باهام الس میزنی خانم استیل؟"
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 " اره اقای گری . میخوای در موردش چی کار کنی؟"

 گفت:

 " مطمئنم میتونم به چند تا کار فک کنم"

 صداش اروم بود. 

یزمون اماده ست"" بیا... م  

رد:در حالی که به سمت میزمون میرفتیم کریستین متوقف شد دستش ارنجم رو گرفت. زمزمه ک  

تت رو در بیار"رو" برو دستشویی ش  

 اوه؟؟ مور مور خوشایند و شیرینی از ستون مهره هام به سمت پایین حس کردم. نرم دستور داد :

 " برو"

دن . جدیه! تموم عضالت پایین کمرم منقبض ش زد... اون کامالپلک زدم. لبخند نمیواو... چی؟! بهش 

 بهش جام شامپاینم رو دادم ، روز پاشنه پا چرخیدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم. 

 لعنتی ، میخواد چی کار بکنه؟ شاید اسم این کالب واقعا در خور و مناسب باشه1 . 

ی از تیره ، سنگ گرانیت سیاه ، و حوضچه هایطراحی شده بود ... تماما چوب سرویس بهداشتی مدرن 

 نور از المپ های هالوژنی  منظم قرار داده شده بودن. 

در اتاقک مخصوص ، در حالی که شورتم رو در می اوردم نیشخند زدم. دوباره شکر گذار شدم که 

ر کتپیراهن سورمه ای رنگم رو پوشیدم. فک میکردم که این لباس در خور و شایسته مالقات د

 فلن خوب، هست . توقع نداشتم امشب اینقدر اتفاقات غیر مترقبه بیوفته. 

سم ازرده شدم که چقدر راحت طل هیجان زده ام. چرا اینقدر بروی من تاثیر گذار هست؟؟ کمی مهمین االن

در رابطه مسائل جذوب اون میشم. من میدونم که االن ما شبمون رو در مورد صحبت کردن و م

کنم؟؟ ند وقت داشتیم نمیگذرونیم.... ولی چطوری میتونم در مقابلش مقاومتین چو مواردی که ا  

                                                             
 کنایه داره . از حس حالی که خودش االن در کالب داره ، بر فراز اسمون ها 1



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

666 | P a g e  
 

 خودمو در اینه چک کردم، چشمام براق و صورتم از هیجان قرمز شده بود. 

 مسائل و مشکالت برن گم شن!

 یرم. ضمیرنفس عمیقی گرفتم و به داخل کالب برگشتم. اصال انگار نه انگار که دارم بدون شورت راه م

بیا -شای گرانه با کف پوشیده بود و خرامان و عشوهدرونم با شالگردنی صورتی پر مانند و الماس 

راه میرفت.  -منو بکن  

ونسرد و دن نبود. مثل همیشه خنکریستین وقتی که به میزمون رسیدم مودبانه ایستاد. چهره اش قابل خو

فاوتش رو میدونم. گفت:اروم و کامال کنترل شده دیده میشد. البته من دیگه االن ت  

 " کنارم بشین"

 بروی صندلی نشستم و اونم کنارم قرار گرفت:

 " من برات سفارش دادم. امیدوارم ناراحت نشی"

اش  بهم جام شامپاین نصفه نیمه خورده شده ام رو داد و منو دقیق نگاه کرد و در زیر نگاه موشکافانه

و اش قرار داد . منبقض شدم و کمی پاهام ردوباره خون در بدنم جوشید. دستش رو روی رون پ

 از هم فاصله دادم. 

ه پیشخدمت با بشقابمون که صدف خوراکی در کمی یخ خرد شده بود رسید. صدف خوراکی! خاطر

جفتمون در اتاق نهار خوری خصوصی هتل هیتمن به ذهنم اومد. اونجا در مورد قرار دادش 

ن زمان جلو حرکت کردیم. صحبت میکردیم. اوه پسر... چقدر راه از او  

 " فک کردم که از سری پیش که صدف خوراکی امتحان کردی دوست داشتی "

 صداش اروم و اغواگرانه بود.  

 : تنها باری که امتحانشون کردم"

فکرانه گفت:کامال نفس زنون بودم و صدام تحت تاثیر قرار گرفته بود. لباش به لبخندی مچاله شدن . مت  

ل.... کی میخوای یاد بگیری؟؟"" اوه خانم استی  
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وی یه صدف خوراکی از بشقاب برداشت . از چشم انتظاری به خودم میپیچیدم . دست دیگه اش رو ر

 ران پاش بلند کرد ولی یه تکه لیمو برداشت. پرسیدم:

 " چی رو یاد بگیرم؟"

ت. گفت :صدفش ریخخدایا، ضربان قلبم مسابقه داره. انگشتای بلند و ماهرش لیمو رو فشردن و بروی   

 " بخور"

 صدف رو نزدیک دهنم قرار داد . زیر لب گفت:

 " سرت رو کمی به عقب بده"

وسته همون کاری رو که خواست کردم و صدف به ارومی از گلوم پایین رفت. منو لمس نمیکرد . فقط پ

ه رو ارانصدف بود.  کریستین خودش هم یکی خورد بعد به من یکی دیگه داد. این روند فریبک

و تا صدف خورده شد. پوستش به هیچ عنوان به من برخورد نمیکرد. داشت من ر 12ادامه دا تا 

 دیوونه میکرد . در حالی که اخرین صدف رو میخوردم پرسید:

 " هنوزم صدف خوراکی دوست داری؟"

 سرخ شدم و سرم رو مثبت تکون دادم. در ارزو و عطش لمسش بودم. 

 " خوبه"

من  ولیدم . چرا این اینقدر هاته؟؟؟ دستش رو دوباره بروی رون پای خودش قرار داد وسر جام به خودم ل

دوباره اب شدم. االن، خواهش میکنم ، منو لمس کن. ضمیر درونم زانو زده بود ، برهنه و در 

رد و بعد انتظار شورتش التماس میکرد. دستش در طول ران پاش باال و پایین کشید ، بلندش ک

الی پاش قرارش داد. پیشخدمت جام های شامپاینمون رو دوباره پر کرد و بشقاب خدوباره روی 

.. شده صدف خوراکی رو سریعا برد. چند لحظه بعد ، با غذای اصلیمون برگشت، ماهی بَس.

 باورم نمیشه ... به همراه مارچوبه سیب زمینی سرخ شده و سس هلندی.1 

ته اقای گری؟"" غذای مورد عالق  

                                                             
 غذاشون شبیه غذای هتل هیتمن هست )جلد یک( 1
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نه خانم استیل. البته فک میکنم که در هتل هیتمن ماهیش ، ماهی کاد بود "" قطعا همی  

میکرد. دستش بروی ران پاش باال و پایین کشیده میشد. نفسام تند شدن ولی اون همچنان من رو لمس ن

 خیلی کالفه کننده ست. سعی کردم که بروی صحبتم تمرکز کنم:

صی بودیم ، در مورد قرار داد صحبت میکردیم"" یادم میاد که ما در یه اتاق نهار خوری خصو  

 نیشخند زد و گفت:

 " روزهای خوب، این سری امیدوارم که بتونم بکنمت1 "

 دستش رو بلند کرد تا چاقو رو برداره. 

یر لب ون شده زف خاصی انجام میده. با لبای اویزواااو !! یه تیکه ماهی بس برید . اون این کار رو با هد

 گفتم:

میدوار نباش"" خیلی ا  

 بهم سرگرم شده نگاه کرد . ادامه دادم:

 " صحبت در مورد قرار داد  ، قرار داد عدم افشا سازی "

 ساده گفت:

 " اونو پاره اش کن"

 واو...

 " چی ؟ واقعا؟؟"

 " اره "

 اذیتش کردم:

نی که من به روزنامه سیاتل تایمز نمیرم و همه چی رو فاش نمیکنم؟"" مطمئ  

                                                             
 اون سری انا بهونه اورد و از پیشش رفت 1
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این صدای فوق العاده ای بود. خیلی جوون دیده میشد. بلند خندید و   

 " نه ، بهت اعتماد دارم. میخوام بهت مزایای شک و دودلی رو بدم"

 اوه، خجالت زده نیشم باز شد . نفس گرفتم:

 " همچنین"

 چشماش روشن شدن زیر لب گفت:

 " خوشحالم که پیراهن تنت کردی"

ومده ام منفجر شد. هیس وار گفتم:و بوم ! .... حس خواستن در خون به جوش ا  

 " پس چرا لمسم نمیکنی؟"

 با نیش باز پرسید:

 " دلت برای لمس من تنگ شده؟"

 سرگرم شده... حرومزاده!  قل قل کنان گفتم:

 " اره"

 دستور داد:

 " غذاتو بخور"

 " تو قرار نیست لمسم کنی مگه نه؟"

 سرش رو منفی تکون داد:

 " نه"

 نفسم بلند قطع شد:

ی؟"" چ  

 زمزمه کرد:
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نه"" فقط تصور کن چه احساسی میداشتی اگر خونه میبودیم. نمیتونم صبر کنم تا برسیم خو  

 از بین دندون های به هم قفل شده گفتم:

اتیش بگیرم" 76" تقصیر تو هست اگر من در طبقه   

 گفت:

 " اوه اناستازیا، یه راهی پیدا میکنیم تا اتیشت رو خاموش کنیم"

میر بشقاب ماهی بسم رفتم و ض غحواسم ، سرا نرزه گونه ای نگام کرد. برای پرت کردبا نیش باز ه

دیم. من درونم چشماش رو حیله گرانه و متفکرانه باریک کرد. ما هم میتونیم این بازی رو انجام ب

دهنم  دوره های ابتدایی خودم رو در هتل هیتمن یاد گرفتم. تیکه ای از ماهی بسم جدا کردم و تو

مام رو بسیار خوشمزه بود. چشمام رو بستم و مزه اش رو به جون کشیدم. وقتی که چش شتم.گذا

 باز کردم عمل اغواکردن کریستین گری رو شروع کردم. خیلی اروم دامنم رو به سمت باال

 کشیدم و قسمت بیشتری از ران پاهام رو در معرض نمایش قرار دادم. 

ر شده از ماهی بسش بین زمین اسمون معلق موند. کریستین چندد لحظه مکث کرد ، چنگال پ  

 لمسم کن...!

د بعد از چند لحظه به خوردنش ادامه داد . یه تیکه دیگه ای از ماهی جدا کردم و نادیده اش گرفتم. بع

پوستم ضربه  پایین گذاشتم ، انگشتام رو پایین ران پام کشیدم و به ارومی با انگشتام به رو چاقو

لمس اونم . کریستین  صوصا االن که در ارزویودمم پرت میکرد ، مخزدم. حتی حواس خ

 دوباره متوقف شد. با صدای اروم و خش داری گفت :

 " میدونم داری چی کار میکنی"

 نرم جواب دادم:

 " میدونم که میدونی اقای گری. نکته اش همینه"

و ه کردم ، بعد ساقه مارچوبه ریه ساقه مارچوبه رو برداشتم ، از گوشه چشم از زیر مژه هام بهش نگا

 داخل سس هلندی گذاشتم و سرش رو درونش چرخوندم. 
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مت من برگردونی خانم استیل"" نمیتونی بازی رو به س  

نیشخند زد و دستش رو دراز کرد و ساقه رو ازم گرفت ، به طرز اعجاب اور و اعصاب خرد کنی 

امه ام پیش نرفت،  اَه!دوباره لمسم نکرد. نه این درست نیست... این طبق برن  

 دستور داد:

 " دهنت رو باز کن"

ن. لبامو گاه کردم و چشمای خاکستری براقش میدرخشیدنمن تو این جنگ خواسته ها باختم. دوباره بهش 

شماش از هم فاصله دادم و لحظه ای زبونم رو روی لب پایینم کشیدم . کریستین لبخند زد و چ

گرفت:شرورانه تر و تیره تر شدن. نفس   

 " بازتر"

ایینم رو گاز لباش از هم فاصله گرفتن و برای همین تونستم زبونش رو ببینم. در درونم ناله کردم و لب پ

خیلی هم  سصدای تیز نفس گرفتنش رو شنیدم. پگرفتم بعد همون کاری رو که گفت انجام دادم. 

لی نم از روی صندیر میگذارم. ضمیر درودر امان نیست... خوبه! باالخره دارم روش تاث

 مخصوص دسته دارش مشتش رو به هوا کوبوند. 

ی م رو قفل شده روش نگه داشتم ، ساقه رو داخل دهنم بردم و نرم و لطیف مکیدم . مزه سس هلنداهگن

شماش فوق العاده ست. ساقه رو گاز زدم و برای ابراز رضایتم به ارومی ناله کردم. کریستین چ

ی باره بازشون کرد مردمک چشماش گشاد شده بودن. تاثیرش رورو بست . اره!! وقتی که دو

دیگه  من سریع بود . ناله کردم و دستم رو دراز کردم تا رونش رو لمس کنم. در تعجبم، از دست

 اش برای گرفتن مچ دستم استفاده کرد . نرم زیر لب گفت:

 " اوه نه، نمیکنی خانم استیل"

یشتر ، رو به انگشتام مالید و من به خودم پیچیدم. باالخره! ب دستم رو به سمت دهنش برد و اروم لباش

 خواهش میکنم... به نرمی سرزنشم کرد :

 " لمس نمیکنی"
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با   خرد کن شده.... این لمس خالصه ، خشنود کننده نبود. و دستم رو رو زانو قرار داد. خیلی اعصاب

ون و اخم های در هم گفتم:لبای اویز  

کنی"" تو منصفانه بازی نمی  

 " میدونم"

 جام شامپاینش رو برداشت و بلند کرد و منم همین کارو کردم.

 " ارتقا شغلیت رو تبریک میگم خانم استیل"

 و جام هامون رو بهم زدیم و منم قرمز شدم. زیر لب گفتم:

 " اره ، یکجورایی غیر منتظره "

 اخم کرد انگار که فکری ناخوشایند از ذهنش گذشته باشه. دستور داد:

یریم"" بخور. تا موقعی که غذات رو تموم نکنی خونه نمیبرمت و بعد از اون میتونیم واقعا جشن بگ  

 چهره اش داغ ، خشن ، و خیلی ارباب منشی بود. دارم اب میشم. 

 " من گرسنه نیستم. نه برای غذا"

 سرش رو تکون داد ، کامال از خودش راضی بود ولی همزمان چشماش رو باریک کرد :

یم"وگرنه همینجا میاندازمت روی زانوم و شام دیگران رو براشون سرگرم کننده میکنذاتو بخور " غ  

اش ...  کلماتش باعث شد به خودم بپیچم. اون جرات این کارو نداره!! اون و اون کف دستش منقبض شده

رد. و بلبامو بهم فشار دادم و بهش خیره موندم. یه ساقه مارچوبه برداشت و داخل سس هلندی فر

 زیر لب گفت:

 " اینو بخور"

 صداش اروم و اغواگرانه بود. راضی و خشنود اطاعت کردم. 

 " تو واقعا خوب غذا نمیخوری . از زمانی که تو رو میشناسم الغر تر شدی"
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وییدم. صداش لطیف بود. من به وزنم فک نمیکنم، حقیقتش من دوست دارم که الغر باشم. مارچوبه رو ج

زیر لب گفتم:افسرده و پکر   

 " من فقط میخوام برم خونه و عشقبازی کنم "

 کریستین نیشش باز شد :

 " منم همینطور و همین کارو خواهیم کرد. غذاتو بخور"

بی میل به سراغ غذام رفتم و شروع به خوردن کردم. من شورتم و همه چی ام رو در اوردم. مثل یه 

اون چنین ادم ازار دهنده ، خوشمزه، هات و  بچه ای میمونم که از خوردن شکالت محروم شده.

 عوضیه و تماما مال منه. 

.... چه در مورد ایتان ازم پرسید. مشخص شد که کریستین با پدر کیت و ایتان تجارت میکنه. هوووم

خت بود تا دنیای کوچیکی. خیالم راحت شد که در مورد دکتر فلن و یا خونه به علت اینکه برام س

ز کنم چیزی عنوان نکرد. اون در این کار خوبه... منو منتظر نگه داره، در موردشون تمرک

 صحنه رو بچینه... 

ن منو بین لقمه ها ، دستش رو روی ران پاش قرار داد خیلی نزدیک به من ولی هنوزم لمسم نمیکرد و ای

 بیشتر ازار میداد و حرصم رو در میاورد. 

 حرومزاده!! 

ارد و چنگالم رو پایین گذاشتم. زیر لب گفت:باالخره غذام رو تموم کردم و ک  

 " دختر خوب"

 و این دو کلمه کوتاه کلی معنی داشت. بهش اخم کردم. پرسیدم:

 " حاال چی؟"

 حس خواستن تو دلم چنگ میزد. اوه ، من این مرد رو میخوام. 

ن با بهتری " حاال؟ میریم. مطمئنم که انتظارات مشخص شده ای داری خانم استیل، که من قصد دارم

 توانایی هام پاسخ گوش باشم"
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 واو!  با لکنت گفتم:

 " با بهترین ... توا... ناییت؟"

 گندش بزنن.  نیشش باز و بعد بلند شد. بی نفس پرسیدم:

 " نباید پول پرداخت کنیم؟"

 سرش رو به یه طرف کج کرد :

تازیا. بعد از تو "" من یکی از اعضای اینجام . برام صورت حسابش رو میفرستن . بیا اناس  

ود ، اون دوست کنار ایستاد، و بعد بلند شدم تا بریم و اگاه بودم که شورت پام نیست. بهم شرورانه خیره ب

شهوانی اون در اوج شادی ام. باعث میشه کنه و من در این ارزیابی جنسی و داره منو برهنه 

و  من هیچ وقت از این خسته احساس سکسی بودن داشته باشم... این مرد زیبا من رو میخواد.

گوشم  سیر میشم؟ عمرا روبروش ایستادم ، لباسم رو بروی لگنم مرتب کردم . کریستین تو

 زمزمه کرد:

 " نمیتونم صبر کنم تا به خونه برسیم"

ولی  در مسیر خارج شد از بار یه چیزی رو زیر لب به پیشخدمت گفت ولی همچنان منو لمس نمیکرد.

 ه کلبود. خدایا، میتون یر درونم از حس چشم انتظاری ملتهب و نورانی شدهمن گوش ندادم ، ضم

 شهر سیاتل رو از نورش روشن کنه. 

ریستین در کنار اسانسور منتظر ایستادیم. یه زوج میانسال هم به ما ملحق شدن. وقتی که درا باز شدن ک

ه های نگاه کردم ، توسط ایارنجم رو گرفت و به انتهای اتاقک اسانسور هدایتم کرد. به اطراف ن

 مات تیره احاطه شده بودیم. وقتی زوج میانسال هم داخل اومدن یه مردی با کت شلوار قهوه ای

 مودبانه با کریستین احوال پرسی کرد ، سرش رو تکون داد :

 " گری"
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شون به کریستین در جوابش سرش رو تکون داد ولی چیزی نگفت. زوج در مقابل ما ایستادن و صورت

ر ، هیجان زده و سانومه بلند در حال صحبت کردن سمت در بود. اونا مشخصا دوست بودن . خ

 زنده بعد از صرف وعده غذاییش بود. فک میکنم که اونا کمی مست و شنگول بودن. 

ند کفشش باز نشده وقتی که درا بسته شدن کریستین پایین خم شد تا بند کفشش رو درست کنه. عجیبه...، ب

ال حواس جمع و محتاط دستش رو روی مچ پای من گذاشت ، از جا پریدم ، و در حالی بود. کام

ی به سمت که می ایستاد دستش رو به سمت باال چابکانه به روی پوستم کشید و به طرز شیرین

تا پشتم  باال سر خورد. واو.... تا باال. باید نفس حبس شده سورپرایز شده ام رو وقتی که دستش

یکردم. کریستین پشتم قرار گرفت. رسید سرکوب م  

جا م . اون دو تا هیچ ایده ای ندارن که اینبه پس سر افراد مقابلمون خیره شداوه خدای من... کپ کرده 

تی که چه خبره. کریستین دست ازادش رو به دور کمرم حلقه کرد ، به سمت خودش کشیدم، و وق

م داشت. انگشتاش در حال جستجو و اکتشاف بودن سر جام نگه ا  

ایستاد تا  53خدای من لعنتی..... اینجا؟!! اسانسور نرم و چابک به سمت پایین حرکت کرد ، در طبقه 

کت اجازه بده افراد بیشتری سوار بشن ولی من اصال توجهی نمیکردم. من بروی هر گونه حر

در  ردن ،ه سمت جلو حرکت کانگشتای اون تمرکز کرده بودم. دایره وار میچرخیدن .... حاال ب

و اکتشاف بودن ، بیشتر به سمت عقب اسانسور رفتیم.  حال سفر  

 دوباره وقتی که انگشتاش هدفشون رو پیدا کردن ناله ام رو سرکوب کردم. زمزمه کرد:

 " مثل همیشه کامال اماده ای خانم استیل"

وجود  ر میتونه بادر همون حال انگشت بلندش رو واردم کرد . به خودم پیچیدم و نفسم بریده شد. چطو

 حضور تموم این ادم ها این کار رو بکنه؟؟ تو گوشم زیر لب اخطار داد:

 " ثابت و ساکت بمون"

نفر از اونا اصال متوجه اینکه  6نفر دیگه تو اسانسور گیر افتادم ،  7من قرمز شده ، داغ ، خواستار با 

اره و دوباره. رون سر میخورد، دوباین گوشه داره چه اتفاقی میافته نیستن. انگشتش به داخل و بی



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

676 | P a g e  
 

نه  نفسام... خدایا! این خجالت اوره... میخوام که بهش بگم تمومش کنه... و یا ادامه اش بده... و

 تمومش کنه...

ر دادم و اونم دستش رو به دور کمرم محکمتر کرد ، الت تحریک شده اش د هشل و وارفته بهش تکی

متوقف شد . اوه.... چقدر دیگه این شکنجه میخواد  44طبقه مقابل لگنم بود. دوباره اسانسور در 

 به انگشت سمجش ادامه داشته باشه؟؟ داخل ... بیرون ... داخل .... بیرون....زیرکانه خودم رو

 رو انتخاب کرده ! نو لمس نکرده ، اون االن این موقعشت این همه زمان که ممالیدم. بعد از گذ

نترل ناپذیر کرده. نفس گرفت:اینجا ! و این منو خیلی.... ک  

 " هیییییش"

شدن  ه هم وارد اسانسور شدن. اسانسور در حال شلوغال ریلکس و خنثی بود و دو نفر دیگبه نظر کام

بیده بودیم. من بود . کریستین خودمون رو بیشتر عقب کشید تا اینکه دیگه به گوشه اسانسور چس

  رو سرجام نگه داشت و شکنجه اش رو ادامه داد.

ال بینیش رو به موهام میمالید. مطمئنم که مثل یه زوج جوون عاشق دیده میشدیم که در گوشه ای در ح

ت ماچ و بوسه ان. اگر کسی میچرخید و ما رو نگاه میکرد که چی کار میکنیم.... و اون انگش

 دومش رو هم واردم کرد. 

دن و کردن بورحال صحبت د و همه دجمعیت اطرافمون زیاد بولعنتی! ناله کردم و شکر گذار شدم که 

 کامال حواسشون پرت بود. 

م رو تسلیم اوه کریستین، چی کار با من میکنی... سرم رو به سینه اش تکیه دادم ، چشمام رو بستم و خود

 انگشتای سنگدلش کردم. زمزمه کرد:

 " ارضا نشی. من اونو بعدا میخوام"

یداد به در حالی که اذیت و ازار شیرینش رو ادامه م کف دستش رو بروی شکمم پخش و گسترده کرد ، و

. احساسش سر مست کننده است. ادد راارومی به سمت پایین فش  

از  باالخره اسانسور به همکف رسید. با زنگی بلند در ها باز شدن و به مجرد اون تمامی سر نشینان

دوباره  یرون کشید وتاش رو از من بخارج شدن کردن. کریستین اروم انگشاسانسور شروع به 
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نسور قهوه ای سر تکون داد ، که اونم وقتی که با خانومش از اسااقای بد قواره کت شلوار  برای

بروی  خارج میشدن در مقابل برای تشکر و قدردانی سرش رو تکون داد. به سختی متوجه شدم ،

ساس درد و صاف ایستادن و تحت کنترل در اوردن نفسام تمرکز کرده بودم. خدایا، من اح

رد. شکایت دارم. کریستین رهام کرد ، منو بروی پاهای خودم بدون تکیه دادن به اون ترک ک  

 چرخیدم و بهش نگاه کردم. کامال خونسرد و خنثی بود ، مثل ظاهر همیشگیش. هوووم.... این اصال

 عادالنه نیست. پرسید:

 " اماده ای؟"

د بدجنسانه میانیش رو به ترتیب وارد دهنش کرد و مکیانگشت  دچشماش وقتی که اول انگشت اشاره و بع

 درخشیدن. زمزمه کرد:

 " خوشمزه ای خانم استیل"

 و عمال من در اون لحظه دچار تشنج شدم . زیر لب گفتم:

 " باورم نمیشه که این کارو کردی"

 و واقعا از هم پاشیدم و دوباره بهم وصل شدم. گفت:

یی میتونم بکنم سورپرایز خواهی شد خانم استیل"" از اینکه بفهمی من دیگه چه کارا  

ش خیانت مردستشو دراز کرد ، چند تار موم رو پشت گوشم فرستاد و لبخند کوچیکی به حس حال سرگ

 کرد:

 " میخوام ببرمت خونه . ولی شاید ما تو ماشین هم کارمون رو بکنیم"

ا نیش باز نگام میکرد . وقتی که دستم رو میگرفت و منو به سمت بیرون اسانسور میبرد ب  

سرای مرمری با حال البی انجامش بدیم...  شین؟؟ میشه فقط همینجا تو همین سچی!؟ سکس تو ما

 خواهش میکنم؟؟؟ 

 " بیا"
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 " اره میخوام1 " 

 با چهره کپ کرده و حیرت زده سرزنشم کرد:

 " خانم استیل!"

 زیر لب گفتم:

 " من هیچ وقت تو ماشین سکس نکردم"

شد: ایستاد و همون دو انگشتش رو زیر چونه ام زد و سرم رو به باال فرستاد و بهم خیرهکریستین   

که عصبانی"" خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. باید بگم که اگر میداشتی خیلی سورپرایز میشدم نه این  

 قرمز شدم و بهش پلک زدم. البته ، من فقط با اون سکس داشتم. بهش اخم کردم. 

ن نبود"" منظورم ای  

 " پس منظورت چی بود؟"

 صداش غیر منتظره زمخت و خشن شده بود. 

 " کریستین این فقط یه حرف همینطوری بود"

ی بود"" یه حرف همینطوری معروف ، من هیچ وقت تو ماشین سکس نداشتم. اره این فقط یه لغرش زبان  

 خدایا... مشکلش چیه؟؟ 

جلوی  ا ، تو االن....اممم اون کارو با من تو اسانسور" کریستین من فکرشو نمیکردم . محض رضای خد

 اون همه ادم کردی . عقل و هشیاریم از هم پاشید"

 ابرو رو باال انداخت و چالش بر انگیز گفت:

 " من چی کار باهات کردم؟"

 بهش اخم کردم. اون میخواد که من واضح بگم. 

                                                             
 کنایه داره از اینکه میخواد ارضا بشه، بیاد .  1
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اال هم منو ببر خونه و بکن!"و عالی بر انگیخته و تحریک کردی ، ح " تو منو ماهرانه  

صدای  فت زده زد زیر خنده. حاال جوون و القید دیده میشد . اوه، شنیدندهنش باز موند ، بعد بلند و شگ

 خنده اش.... عاشقشم بخاطر اینکه این صدا خیلی نادره... 

 " تو رمانتیک زاده شدی خانم استیل"

نار یم، جایی که پیشخدمت مخصوص ماشین کدستم رو گرفت و به سمت خروجی ساختمون راه افتاد

 ماشین سب منتظر ایستاده بود. 

 

 

رو میچرخوند و ماشین رو روشن میکرد زیر لب گفت: کریستین در حالی که سوییچ  

 " پس تو سکس تو ماشین میخوای"

 " اگر راستش رو بخوای من با انجامش وسط محوطه البی هم خوشحال میشدم"

 وشحال میشدم. ولی من فانتزی دستگیر شدن در این زمان از شب رو ندارم و" باورم کن انا ، منم خ

 نمیخواستم که تو رو هم تو سرویس بهداشتی بکنم . خب، حداقل نه امروز"

 چی!!؟ 

 " یعنی میگی امکانش بود؟"

 " اوه اره"

 " بیا برگردیم!!"

م.... خنده روع به خندیدن کردیچرخید و نگام کرد و بلند خندید. خنده ی بلندش مسری بود و جفتمون ش

ار ای جانانه و روون ، جوری که سرت به عقب کشیده بشه... دستشو دراز کرد و روی زانو قر

 داد و با انگشتای بلند و ماهرش نرم نوازشم کرد. خندیدنم متوقف شد . زیر لب گفت:

 " صبر اناستازیا"
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 و وارد ترافیک شهر سیاتل شد.

 

 

ه در پارکینگ اسکاال پارک کرد و موتور ماشین رو خاموش کرد. یکدفع ماشین رو داخل نکریستی

ردم ، سعی فضای کوچیک ماشین ، جو بینمون تغییر کرد. با چشم انتظاری کنترل نشدنی بهش نگاه ک

ی فرمون کنترل کنم. به سمتم چرخید ، به درتکیه داد ، ارنجش رو رومیکردم ضربان قلب تپنده ام رو 

 ماشین گذاشت. 

یخوام ب پایینش رو با شصت و انگشت اشاره اش لمس میکرد. دهنش خیلی حواسم رو پرت میکرد. مل

شد.  روی من باشه. منو دقیق زیر نظر گرفته بود و چشمای خاکستریش تیره شده بودن. دهنم خشک

د اروم و سکسی زد :نلبخ  

، من میخوام تو رو بروی هر میکنم انجامش میدیم. االن ماشین در زمان و مکانی که انتخاب " ما تو

 سطح ممکنی در اپارتمانم ببرم"

ت این بود که ناحیه ای رو در زیر کمرم بهم ادرس بده.... ضمیر درونم رقص باله و حرک حرفش مثل

 نمایشی خودش رو اجرا کرد. 

 " باشه"

کنم منتظر  فک خدایا، نفس نفس زنون شنیده میشم. مستاصلم! لحظه ای به جلو خم شد ، چشمام رو بستم ،

دم که بهم تفاقی نیافتاد . بعد از چند لحظه چشمام رو باز کردم و دیابوسه اش بودم... باالخره... ولی هیچ 

ه حواسم رو پرت خیره شده. نمیتونم بفهمم که به چی فک میکنه. ولی قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم دوبار

 کرد :

سیم. بیا "" اگر االن ببوسمت، دیگه به اپارتمان نمیر  

 اَه! این مرد میتونه بیشتر از این اعصاب خرد کن باشه!؟ از ماشین پیاده شد. 
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تم وار دوباره منتظر اسانسور بودیم. بدنم از حس چشم انتظاری ضرب گرفته بود و شصت دستش ری

دنم مام ببروی انگشتام کشیده میشد، هر لمس دستش در کل بدنم منتشر میشد. اوه، من دستش رو روی ت

 میخوام. اون به مدت طوالنی منو شکنجه کرده. 

 در حالی که منتظر ایستاده بودیم زیر لب گفتم:

 " خب چه اتفاقی برای رضایت قریب الوقوع اومده؟"

 کریستین بهم نیشخند زد:

 " در هر وضعیتی این مناسب نیست اناستازیا"

 " از کی تا حاال؟"

 " از امروز عصر"

ه میکنی؟"" چرا اینقدر منو شکنج  

 " مقابله به مثل خانم استیل"

 " من چطوری تو رو شکنجه میکنم؟"

 " فک میکنم که بدونی"

بهش خیره شدم و چهره اونم سخت خونده میشد. اون جواب منو میخواد... همینه.1 لبخند خجالت زده ای 

 زدم و زمزمه کردم:

 " من راضی به تاخیر انداختنشم"

ت و سرم کدفعه بین بازو هاش قرار گرفتم. موهای پشت گردنم رو گرفدستم رو غیر منتظره کشید و ی

 رو به عقب کشید. گرم و سوزان پرسید:

 " چی کار کنم که تو بهم جواب بله بگی؟"

                                                             
 منظورش جواب خاستگاریشه که انا جوابی نداده منتظر نگه اش داشته 1
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ر لب دوباره منو از خود بیخود کرد. بهش پلک زدم، به صورت دوست داشتنی جدی و مستاصلش... زی

 گفتم:

نم"" بهم کمی زمان میدی؟ خواهش میک  

ب و و باالخره بوسیدم. طوالنی و سخت... بعد داخل اسانسور رفتیم ، دست تو دست ، دهن و زبون و ل

طقه هام انگشت و مو متصل شده بهم... حس خواستن تیز و قدرتمند، در رگهام تیر میکشید و تمامی من

 رو مه الود میکرد. 

دیگه  وبم کرد ، یه دستش داخل موهام، دستمنو به سمت دیواره اتاقک اسانسور هل داد و با لگنش میخک

 اش چونه ام رو گرفته و سر جام نگه ام داشته بود. زمزمه کرد:

 " تو مالک منی. سرنوشت من تو دستای تو هست انا"

تنش  اساش رو توبلز حد داغ شده ی من می خواستم که کلماتش سرمست کننده ان و در وضعیت بیش ا

کنان و  ون اوردم و اسانسور به طبقه مورد نظر رسید ، و ما جست و خیزپاره کنم. کتش رو از تنش بیر

 مشغول وارد راهرو خونه شدیم. 

پاهام کشیده  کریستین منو به دیوار کنار اسانسور میخکوب کرد ، کتش بروی زمین افتاد، دستش باالی

فت:شد ، لباش از روی لبام برداشته نمیشدن. دامن پیراهنم رو باال داد . نفس گر  

 " اولین سطح ممکنه اینجاست"

 یکدفعه بلندم کرد :

 " پاهاتو به دور کمرم حلقه کن"

همون کاری رو که خواست انجام دادم. و اونم چرخید و منو بروی میز داخل راهرو خوابوند برای همین 

 بین پاهام ایستاده قرار گرفت . متوجه شدم که گلدون همیشه پر گل وسط میز نیستش. ها؟! 

: شو داخل جیب شلوار جینش کرد و یه بسته کاندوم در اورد و به من داد و زیپش رو باز کرددست  

 " میدونی تو چقدر منو تحریک میکنی؟"

" چی؟؟"   
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 نفس نفس میزدم:

 " نه .... من ...."

 زیر لب گفت:

 " خب تو این کارو میکنی، همیشه"

و اذیت ها  باشه ، ولی بعد از تموم این شکنجه هابسته کاندوم رو ازم گرفت . اوه، این قراره خیلی سریع 

ن ، منم بدجور میخوامش... همین االن.  خیره بهم کاندوم رو روی التش کشید بعد دستاش به زیر رو

ت:پاهام رفتن و پاهام رو بیشتر از هم فاصله دادن . خودشو تنظیم کرد ، مکث کرد و زمزمه وار گف  

مت"" چشمات باز بمونن ، میخوام ببین  

لی جفت دستام رو با دستاش گرفت ، به ارومی خودشو واردم کرد. سعی کردم ، واقعا سعی کردم ، و

این  اوه ، پرشدگی ،احساسش فوق العاده بود. چیزی که من بعد از تموم ازار و اذیتش منتظرش بودم. 

. غرید: مکردم و پشتم رو قوس دادم و از میز کمی جدا شد هلاحساس.... نا  

باز!" ت" چشما  

ام رو دستام رو محکمتر گرفت و ضربه اش رو تیز و محکم درونم زد برای همین بلند ناله کردم. چشم

د. باز کردم و دیدم با چشمای گشاد شده بهم خیره ست. به ارومی خودشو عقب کشید و دوباره واردم ش

ل من درونم نشش در مقابی و واکگدهنش شل  بعد شبیه حرف آه شد.... ولی هیچی نگفت. دیدن بر انگیخت

 رو نورانی کرد، خون در رگهام میخروشید. چشمای خاکستریش به درونم رسوخ میکردن. 

د ... ریتم حرکتش رو تند تر کرد و من لذت بردم ، به شکوه رسیدم ، نگاهش میکردم ، نگاهم میکر

ختم و و بدورش فرو ریعالقه شدیدش ، عشقش... در حالی که جفتمون به اوج رسیدیم. بلند ناله کردم 

 کریستین هم بدنبالم اومد ، ناله بلندی کرد :

 " اره ، انا "
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 بروی من افتاد ، دستام رو رها کرد و سرش رو روی قفسه سینه ام گذاشت. پاهام هنوز بدور کمرش

سعی  حلقه بودن و در زیر نگاه صبورانه و مادرانه نقاشی حضرت مریم ، سرش رو در اغوشم گرفتم و

نفسام رو اروم کنم.  کردم  

 سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کردو زیر لب گفت:

 " کارم هنوز باهات تموم نشده "

 بلند شد و بوسیدم. 

 

 

ی اون برهنه بروی تخت کریستین روی سینه اش نفس زنون پخش شده ام. گندش بزنن... اصال انرژ

اال و پایین میکشید:تموم میشه؟؟ کریستین انگشتاش رو در راستای ستون مهره هام ب  

 " راضی شدی خانم استیل؟" 

گاه گنگ موافقتم رو زیر لبی اعالم کردم. هیچ انرژی برای صحبت کردن نداشتم. سرم رو بلند کردم ، ن

دادم تا  و گیجم رو به نگاه گرم مهربانانه اش انداختم. کامال اگاهانه و اروم سرم رو به سمت پایین حرکت

ش رو ببوسم. بدونه قصد دارم سینه ا  

لحظه ای منقبض شد  و من بوسه ای نرم روی موهای قفسه سینه اش زدم، رایحه فوق العاده و خاص 

نده است. بدنش میکس شده بود . سر مست کنمشامم کشیدم که با سکس و تعرق  کریستینی اش رو به  

م:ر لب گفتبه پهلو چرخید برای همین کنارش قرار گرفتم و بهم به سمت پایین خیره شد. زی  

 " سکس برای همه همینطوره؟؟ متعجبم که افراد اصال چرا از خونه شون بیرون میرن"

 یکدفعه احساس خجالت کردم. نیشش باز شد:

تازیا"ت بخشی با تو خاصه اناسم ولی سکس به طرز اعجاز گونه و لذ" نمیتونم در مورد همه چیزی بگ  

 خم شد و بوسیدم. موافقت کردم:
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تو خیلی خاصی اقای گری" " بخاطر اینکه  

 بهش لبخند زدم و صورتش رو نوازش کردم. گم گشته بهم پلک زد. گفت :

 " بخواب. دیر وقته"

م. بوسیدم و بعد به پشت دراز کشید  و منو در اغوشش نگه داشت و برای همین در بغل هم خوابیدی  

 " تو تعریف رو دوست نداری"

 " بخواب اناستازیا"

طرز اعجاز گونه ای خاصه. خدایا..... چرا اینو متوجه نمیشه؟  زیر لب واقعا به هوووم....ولی اون 

 گفتم:

ه رو دوست داشتم"ن" من خو  

 چند لحظه چیزی نگفت. ولی نیش بازش رو حس کردم. 

 " منم تو رو دوست دارم . بخواب"

بک غروب و درهای سبینیش رو به موهام مالید و منم به خواب رفتم . در بین بازوهای امنش ، رویایی 

که منم  فرانسوی و پلکان پهن و عریض دیدم ... و یه پسر بچه کوچیک مو مسی ، که در علفزار  وقتی

 به دنبالش میدویدم میدوید، میخندید و قهقه میزد....

 

 

 

 " باید برم عزیزم"

اون لباس  کریستین زیر گوشم رو بوسید. چشمام رو باز کردم و صبح شده بود. به سمتش چرخیدم ولی

 پوشیده و اماده و خوشمزه بروم خیمه زده بود. 

 " ساعت چنده؟"
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 اوه نه... نمیخوام دیر به سر کارم برسم. 

 " هول نکن. من یه قرار صبحانه دارم"

 بینیش رو به بینیم مالوند . زیر لب گفتم:

 " بوی خوبی میدی"

اده ها ت بخشی به خاطر تموم سو استفدر زیر بدنش خودم رو کش و قوس دادم ، دست وپاهام به طرز لذ

 و بهره کشی های دیروز، گرفته و غژ غژ صدا میکردن . دستام رو بدور گردنش حلقه کردم:

 " نرو"

 سرش رو به یه طرف کج کرد و ابروش رو باال انداخت:

 " خانم استیل... داری سعی میکنی که یه مرد رو از پشتکار صادقانه کاری امروزش دور کنی؟"

ود سرم رو مثبت تکون دادم و اونم لبخند زد، لبخند جدید خجالت زده اش رو... ب الخوا  

 " همون قدر که تو وسوسه انگیزی، من باید برم"

سیر پوشیده  یراهن سفید و کروات ابیسورمه ای تیره رنگ اتو کشیده با پبوسیدم و ایستاد. کت شلوار 

ه میشد. یه مدیر عامل هات! زیر لب گفت:بود و کامال هر اینچ از وجودش مدیر عاملی دید  

 " فعال عزیزم"

صبحه... باید خوابم برده باشه و متوجه زنگ  7و بعد رفت. به ساعت نگاه کردم و متوجه شدم که 

 ساعت نشده باشم. خب ، وقت بیدار شدنه.

 

 

ته برای یلی سخدر زیر دوش ، الهامی بهم شد. یه کادو تولد دیگه برای کریستین به ذهنم خطور کرد. خ

ه رو هم که از خودم رو بهش دادم و یه گزینه دیگ یری. من کادو اصلیاره کادو بگمردی که همه چی د
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ی در . با حس چشم انتظاری لذت بخشادو بعدی واقعا برای منهمغازه توریستی خریدم دارم ، ولی این ک

. حالی که دوش رو قطع میکردم خودم رو بغل کردم. باید اماده اش کنم  

انجام  در اتاقک لباس ، پیراهن قرمز تیره چسب یقه گردم که کوتاه بود بیرون اوردم . اره ، این کارو

 میده. 

دم. در حاال هدیه کریستین... شروع به گشتن داخل کشو های لباسش کردم و به دنبال کراوات هاش بو

کردم.  ستفاده میکنه رو پیداکشوی اخری ، شلوار جین کهنه رنگ رو رفته ، اونی که تو اتاق بازی ا

  اونی که خیلی با اون هات دیده میشه... دستم رو روش کشیدم . اوه خدای من ، جنسش خیلی نرمه...

داد.  تیاق و توجهم رو قلقلکی مقوایی تخت پیدا کردم. سریعا اشدر زیر اون ، یه جعبه بزرگ مشک

که دارم تجاوز میکنم. بیرون اوردمش ، داخلش چیه؟؟ بهش خیره شدم ، دوباره احساس اینو داشتم 

 تکونش دادم. سنگین بود مثل اینکه داخلش پر از کاغذ و دست نوشته باشه. 

ق قرمزه. نتونستم مقاومت کنم. درش رو باز کردم... و سریعا دوباره بستمش. گندش بزنن! عکس از اتا

نه پاهام ز ذهنم پاک کنم روی پاششوکه و سورپرایز شده در حالی که سعی میکردم تصویر دیده شده رو ا

خم نشستم. چرا در جعبه رو باز کردم؟؟؟ چرا اون اینا رو نگه داشته؟؟ لرزیدم... ذهن نا خود اگاهم بهم ا

 کرد :

 این قبل از تو بوده ، فراموشش کن!

اون درست میگه. بلند شدم و متوجه شدم که کراواتاش در انتهای ریل لباس هاش اویزون شده ان . 

ای و سریعا جداش کردم. سعی میکردم به خودم بگم که اون عکس ها بر پیدا وات مورد عالقه ام رو کر

د نشیمن قبل از انا هستن. ذهن ناخود اگاهم تایید کنان سرش رو تکون داد. ولی با قلبی سنگین تر وار

 اصلی برای صرف صبحانه شدم. 

ون پرسید:خانم جونز بهم لبخند گرمی زد و بعد اخم کرد . مهرب  

 " همه چی خوبه انا؟"

 حواس پرت زیر لب گفتم:

 " اره، تو کلید اتاق ... اممم بازی رو داری؟"
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 چند لحظه سورپرایز شده مکث کرد :

 " اره البته"

ید:در حالی که کلید ها رو به من میداد پرس دسته ای از کلید های مختلف رو از کمربندش ازاد کرد .  

خوری عزیزم؟"" صبحانه چی دوست داری ب  

 " فقط گرانوال. خیلی طول نمیکشه"

ن ت.ذهاالن احساس تردید بیشتری نسبت به این کادو دارم و اونم فقط بخاطر پیدا کردن اون عکسهاس

هاللش خیره شده بهم توپید: ناخوداگاهم بهم از پست عینک   

هیچ چیزی عوض نشده!    

 ضمیر درونم اظهار نظر کرد:

 اون عکس هات بود...

ذهناً بهش اخم کردم . اره بود... خیلی برای من هات بود. و   

از وزه مانند رو گشتم، چیزی رو که نیچی دیگه اون از من پنهون کرده؟؟ سریعا داخل میز کشویی م

کنه! داشتم بیرون اوردم و در اتاق بازی رو پشت سرم قفل کردم. نباید بزارم خوزه اینجار رو کشف  

ن احساس نز تحویل دادم و نشستم تا صبحانه ام رو بخورم. در غیاب کریستیدسته کلید رو به خانم جو

م که اون عجیبی داشتم. تصویر عکسی که دیدم رقص کنان و ناخوشایند تو ذهنم چرخ میخورد. در عجب

 زن کی بود؟ شاید لیال؟

 

 

م یا نه... دید در حال رانندگی به سمت محل کارم با خودم بحث میکردم که به کریستین بگم عکس ها رو  

 نه !!
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 ماالو گرفت. به نتیجه رسیدم که اون احتذهن نا خوداگاهم جیغ کشید و صورت وحشتزده خودش ر

 درست میگه. 

 

 وقتی که پشت میزم نشستم بلک بریم لرزید:

____________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: سطوح

8:59    2011،ژوئن،17تاریخ:   

تیلبه: اناستازیا اس  

 

دش تا سطح مختلف داریم. من بیصبرانه منتظر هر کدوم از اونا هستم . بع 30من حساب کردم که حداقل 

و بیا بالکن رو هم فراموش نکنیم. بعد از اون دفتر کارم هست ... -دیگه زمین هست، دیوارا   

 دلم برات تنگ شده.

 

 کریستین گری

 مدیر عامل بیش از حد شهوانی 

____________________  
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اطره و خ زنم و تموم شک و تردیدم ناپدید بشه. این منم که اون االن میخوادایمیلش باعث شد لبخند ب

ر سکس ماجرا جویانه مون در ذهنم شناور شد... اسانسور، راهرو، تخت. بیش از حد شهوانی درسته . د

 عجبم هم سنگش برای خانم ها چی میتونه باشه؟1

______________________ 

 

طرف: اناستازیا استیل از  

 موضوع: ماجرای عاشقانه؟

9:03   2011،ژوئن ،17تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

 اقای گری تو یه ذهن تک محوری رو یک موضوع داری. 

 واقعا موقع صبحانه خوردن دلم برات تنگ شده بود. 

 ولی خانم جونز خیلی مهمان نواز و همیار بود.

X آ     

__________________________  

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: دسیسه و توطئه

9:07    2011، ژوئن،17تاریخ:   

                                                             
اصطالحه بیش از حد شهوانی که کریستین به کار برد، کلمه اش فقط در مورد جنس مذکر استفاده میشه و برای خانم ها قید نمیشه برای همین انا  1

 اینو گفت.
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 به : اناستازیا استیل

 

وردی مهمان نواز و همیار بود ؟ مخانم جونز در چه   

 هدفت چیه خانم استیل؟

 

 کریستین گری

 مدیر عامل کنجکاو

_________________________ 

 

 چطوری میدونه؟؟؟ 1

______________________  

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: بزن به بینیت2

9:10     2011،ژوئن ، 17تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 صبر کن تا ببینی... سورپرایزه. 

                                                             
 کنایه است . میدونه انا به اتاق قرمز رفته  1
 حالت متفکرانه داشتن و صبر کردن 2
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 باید کار کنم... اجازه بده برم. 

 دوست دارم 

X آ      

_______________________ 

 

 از طرف: کریستین گری

 موضوع: کالفه کننده 

9:12    2011، ژوئن،17تاریخ:   

 به : اناستازیا استیل

 

 متنفرم وقتی که منو منتظر نگه میداری.

 

 کریستین گری

______________________ 

د . چرا این به صفحه کوچیک بلک بریم خیره موندم. خشونت غیر صریح داخل ایمیلش منو سوپرایز کر

ز روابط سابقم قایم کرده باشم!احساس رو میکنه؟ مثل این نیست که من عکس های اروتیک ا  

______________________ 

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: لوس ننر
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9:14     2011، ژوئن ،17تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 برای تولدت هست. 

 یه سورپرایز دیگه. 

 اینقدر کج خلق و بهانه گیر نباش.

X آ      

______________________ 

 

دن بهش داد و منم یه جلسه دعوت شدم و برای همین دیگه زمانی برای بیشتر فک کربهم سریعا پاسخ ن

 نداشتم. 

بعد از ظهر شده . روز چطور  4وقتی که به بلک بریم نگاه کردم ، با وحشت تمام فهمیدم که ساعت 

 گذشت؟ هنوز هیچ جوابی از کریستین نیومده. تصمیم گرفتم بهش ایمیل بزنم:

_____________________  

 

 از طرف: اناستزیا استیل

 موضوع: سالم

16:03   2011،ژوئن،17تاریخ:   

 به : کریستین گری
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 نمیخوای با من صحبت کنی؟ 

 فراموش نکن که من قراره با خوزه برم نوشیدنی بخورم و اون امشب پیش ما میمونه. 

 خواهش میکنم به اینکه دوباره به ما ملحق بشی فک کن.

X آ      

____________________  

 

 جواب نداد و من انفجاری از پریشون حالی رو تجربه کردم. امیدورام حالش خوب باشه. به گوشیش

تاه ترین با خشک ترین و کو« گری ، پیغام بگذارید» زنگ زدم. بروی پیغام گیر رفت. اعالم ساده ی 

صداش پخش شد.  لکنت وار گفتم: هلحن ممکن  

حالت خوبه؟ بهم زنگ بزن" " سالم.... اممم..... منم ، انا.  

دم. ذهن نا هیچ وقت قبال مجبور نشدم براش پیغام صوتی بزارم. وقتی که گوشی رو قطع کردم قرمز ش

 خوداگاهم بهم چشم غره رفت:

 البته که اون میدونه تو کی هستی احمق! 

ل به ادامه کارم وسوسه شدم که به منشیش اندریا تماس بگیرم ولی تصمیم گرفتم پا فراتر نگذارم. بی می

 برگشتم. 

 

 

ه ، نبود... کیت بپره. کریستینه! ولی گوشیم غیر منتظره شروع به زنگ زدن کرد و باعث شد قلبم به دهنم

 بهترین دوستم ، باالخره! از هر جایی که بود داد زد:

 " انا !"

 " کیت! برگشتی؟ دلم برات تنگ شده"
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ن در فرودگاه سی تک هستیم . من و مرد ام "" منم . کلی حرف برای گفتن بهت دارم. ما اال  

 ریز خندید. کامال به مدل کیت وار. 

 " خوبه . منم کلی حرف برای زدن دارم"

 " خونه میبینمت؟"

 " من با خوزه برای نوشیدنی بیرون میرم. بیا بهمون ملحق شو"

 " خوزه اینجاست؟ حتما! ادرس رو بهم پیام بده"

 ذوق زده گفتم:

 " باشه"

ن دوستم به خونه برگشته. بعد از این همه مدت! بهتری  

 " خوبی انا؟"

 " اره، خوبم"

 " هنوز با کریستینی؟"

 " اره"

 " خوبه ، فعال"

 اوه ، اون دیگه نه ! تاثیرات ایلیوت هیچ حد و مرزی نداره.

 " اره ... فعال عزیزم"

ه افتاده وم اتفاقاتی رو کوقتی که گوشی رو قطع کردم نیشم باز شد. واو ، کیت خونه ست. چطور تم

 براش تعریف کنم؟ بهتره که بنویسمشون تا چیزی رو فراموش نکنم.
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 بعد از یک ساعت تلفن محل کارم زنگ خورد. کریستینه! نه ، کلر بود...

رو  " تو بهتره که پسری رو که اینجا دنبالت میگرده رو ببینی. چطوریه که تو این همه پسر هات

 میشناسی انا؟؟"

هست و حس کوچیک شوق و هیجان به درونم روانه  5:55ه باید اینجا باشه. به ساعت نگاه کردم. خوز

 شد. من اونو خیلی وقته که ندیدم .

 " انا ، واو!! عالی دیده میشی، بزرگ شدی"

کرد. زیر  نیش خوزه باز شد. فقط بخاطر اینکه لباس زیرکانه خوبی پوشیدم... خدایا!  خوزه محکم بغلم

شگفتی گفت: لب با  

 " و بلندتر"

 " فقط بخاطر کفشاست خوزه. خودتم بد دیده نمیشی"

یراهن چهار خونه سفید مشکی. یده بود با یه تی شرت مشکی و به پشلوار جین پوش  

 " میرم وسایلم رو بر میدارم و بریم"

 " خوبه. همینجا منتظر میمونم"

 

 

ته بود تم و به سمت میزمون جایی که خوزه نشسدو تا بطری رولینگ راک از بار پر تردد و شلوغ گرف

 رفتم. 

 " خونه کریستین خوب بود؟"

اونا رو  لور" اره. من داخل نرفتم. فقط عکس ها رو به اسانسور خدماتی تحویل دادم . یه اقایی به اسم تی

حل بزرگ و مجللی می اومد"تحویل گرفت. به نظر م  

 " همینطوره . باید داخلش رو ببینی"
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برانه منتظرم. به سالمتی انا. سیاتل باهات خوب وفق پیدا کرده"" بی ص  

رده. در حالی که بطری هامون رو بهم میزدیم قرمز شدم. در واقع کریستینه که باهام خوب وفق پیدا ک  

 " به سالمتی . بهم در مورد نمایشگاهت بگو چطور پیش رفت"

ن ر از سه تاش رو فروخته بود . که ایذوق زده شد و شروع به تعریف کرد. همگی عکس هاش به غی

 مبلغ پول وام دانشجوییش رو تقبل میکرد و حتی مقداری هم براش مونده بود. 

 " و من ماموریت گرفتن چند تا عکس منظره برای توریست پورتلند گرفتم ، خوبه نه؟"

 مغرورانه حرفش رو تموم کرد.

اد نکرده؟"" اوه خوزه... عالیه. البته با درسات که تداخل ایج  

 بهش اخم کردم.

. االن " نه. حاال شما بچه ها همگی رفتید و سه تا فرد دیگه هم که من وقتمو باهاشون میگذروندم رفتن

 کلی زمان ازاد دارم"

تا خانم دور و  10که دیدمت که سرت رو شلوغ کنه؟ اخرین باری  " هیچ دختر تیکه و هاتی وجود نداره

دن"برت بودن و حرفات رو میبلعی  

 ابروم رو براش باال انداختم .

 " نه انا. هیچ کدوم از اون خانوما به قدر کافی برام خوب نیستن"

 کامال الف میزد. 

 " اوه قطعا. خوزه رودریگرز دختر کش"

 ریز خندیدم. 

 " هی... من معیار های خاص خودم رو دارم استیل"

انه گفتم:به نظر ازرده خاطر دیده میشد و منم گوشمالی شدم. دلجوی  
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 " قطعا همینه"

 پرسید:

 " خب، گری چطوره؟"

 لحن صداش تغییر کرد ، سردتر شد. زیر لب گفتم:

 " خوبه. ما خوبیم"

 گفت:

 " گفتی جدی هستی؟"

". جدی" اره  

 " خیلی سنش از تو بیشتر نیست؟"

میگه من کال بزرگسال بدنیا اومدم" –" اوه خوزه. میدونی مامانم چی میگه   

معوج شد: دهن خوزه کج  

 " مامانت چطوره؟"

 و اینطوری صحبتمون از منطقه خطر دور شد. 

 " انا!"

 –رنگی ، افتاب گرفته ، موهای رنگ پریده توت فرو دیدم. فوق العاده شده بود چرخیدم و کیت و ایتان

دیده  فیدشبلوند، تن برنزه شده، و یه لبخند ذوق زده سفید و کامال برازنده در تاپ تنگ و شلوار جین س

زن تنگ  میشد. تمامی نگاه ها بروی کیته. از سر جام بلند شدم تا بغلش کنم. اوه چقدر من دلم برای این

 شده بود! 

. زیر منو از اغوشش بیرون کشید و دستاش روی بازوهام بودن و نگام کرد. از نزدیک بررسیم میکرد

 نگاه خیره و دقیقش قرمز شدم. مادرانه گفت:

. خیلی زیاد کم کردی. و تغییر کردی ، بزرگ شدی. چه خبر بوده؟"" تو وزن کم کردی  
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نش هویدا بود:نگرانی و رئیس بازی در لح  

 " لباست رو دوست دارم بهت میاد"

ودیم"" کلی اتفاقات از وقتی که رفتی افتاده. بعدا برات تعریف میکنم. وقتی که فقط خودمون ب  

د:گرفت . نرم پرسی کانه زیر نظرتم. من رو مشکومن هنوز اماده ی بازپرسی کاترین کوانا نیس  

 " حالت خوبه؟"

 " اره"

 لبخند زدم، البته خوشحال تر میشدم که بفهمم کریستین کجاست.

 " خوبه "

 " سالم ایتان"

 لبخند دندون نمایی به ایتان زدم و یه بغل کوتاه کردمش. تو گوشم زمزمه کرد :

 " سالم انا"

ز ایتان پرسیدم:خوزه به ایتان اخم کرد.  ا  

 " نهار با میا چطور بود؟"

 رمز الود جواب داد:

 " جالب بود"

 اوه؟؟ 

 " ایتان... خوزه رو میشناسی؟ "

ت میداد گفت:سخوزه در حالی که با ایتان د  

 " یکبار هم رو قبال دیدیم"

 ایتان گفت:
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 " اره، تو خونه کیت تو ونکوور"

 خوشنود به خوزه لبخند زد :

یدنی میخواد ؟"" خب... کی نوش  

 

 

ای کریستین به سمت سرویس بهداشتی میرفتم. وقتی که اونجا بودم ادرس جایی که با بچه ها بودیم رو بر

نطوری پیام دادم شاید به ما ملحق شد. هیچ تماس از دست رفته ای و هیچ ایمیلی ازش نداشتم.اون اصال ای

 نیست. وقتی که به میزمون برگشتم خوزه پرسید:

انا؟" " چی شده  

 " کریستین. نمیتونم پیداش کنم. امیدوارم حالش خوب باشه"

 " اون حتما حالش خوبه. یه ابجو دیگه میخوری؟"

 " حتما "

 کیت به طرفم خم شد:

 " ایتان گفت که یه دوست دختر سابق شکارچی با یه اسلحه تو اپارتمان ما بوده؟"

 " خب... اره"

اوه خدایا.... االن باید این صحبت رو بکنیم؟؟ شونه ام رو عذر خواهانه باال انداختم.  

 " انا... چه اتفاق مزخرفی افتاده؟ "

 کیت یکدفعه ساکت شد و گوشیش رو چک کرد. وقتی که جواب داد گفت:

 " سالم عزیزم"

 عزیزم!  اخم کرد و به من نگاه کرد:
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 " حتما"

 اینو گفت و به سمت من چرخید :

نه"با تو صحبت ک د"ایلیوته... میخوا  

 " انا"

 صدای ایلیوت سخت و اروم بود. پوست سرم با حس بدشگونی شروع به سوختن کرد. 

 " چی شده؟"

نگشته"در مورد کریستینه. از پورتلند بر"   

 " چی؟؟ منظورت چیه؟"

 " هلیکوپترش ناپدید شده"

 در حالی که تموم هوا از بدنم خارج میشد زمزمه کردم:

 " چارلی تانگو؟ نه ! "
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«فصل نونزدهم»   

 

 

 

های  ا نور نارنجی رنگ با تکهدم. در حال رقص و جوالن دادن بطلسم شده به شعله های اتیش خیره بو

تویی که به ... و با وجود گرمایی که از اتیش بیرون میزد و پبودن کبالت ابی در شومینه خونه کریستین

د یخ زده بودم. متوجه صداهای هیس مانن دور شونه هام پیچیده شده بود ، بازم سردم بود. از استخون

ن ، یه وز وز در دور دست ها. کلمات رو یس وار. ولی همگی در پس زمینه اهستم... کلی صدای ه

نرم هیس مانند  نمیشنیدم. تنها چیزی که میتونستم بشنوم ، تنها چیزی که میتونم روش تمرکز کنم، صدای

 گاز از اتیش مقابلم بود. 

یش ه ای که دیروز با هم دیدیم و شومینه بزرگش ، یه شومینه واقعی که با چوب  اتذهنم به سمت خون

ت سوی با کریستین عشق بازی کنم. من دروشن می کردن. من دوست دارم که روبروی یه اتیش واقع

اون یه  دارم که درمقابل همین اتیش با کریستین عشق بازی کنم. اره ، سرگرم کننده میشه. بدون شک

کنه که عشق بازیمون به طریقی مثل همیشه خاطره انگیز بشه. فکری می  

ه کاری به خودم پوزخند زدم و هوا رو با فشار از بینیم خارج کردم. اون حتی زمانی که فقط کردن بود ی

 میکرد که خاطره انگیز بشه. اره تموم اون خاطرات هم خوب بودن. اون کجاست؟

فظ من رو مفتون خودشون نگه داشته ان ، من رو کرخت ح شعله های اتیش میرقصیدن ، می لرزیدن و

 میکردن . 

 من منحصرا فقط به زبانه کشیدن و زیبا سوختنش تمرکز کردم . طلسم کننده ست.

 اناستازیا، تو منو طلسم کردی...

 اون اینو وقتی که برای اولین بار تو تختم خوابیدیم بهم گفت. اوه نه...



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

703 | P a g e  
 

وچی می ریخت و و واقعیت به خوداگاهم تراوش میشد. پ دنیا به دورم فرو دستام رو بدورم حلقه کردم .

 مخفیانه و دزدانه ای در درونم در حال افزایش پیدا کردن بود . چارلی تانگو ناپدید شده... 

 " انا ، بیا"

 همنرم نوازشم کرد و صداش من رو به اتاق به زمان حال، به حس دلهره و دردم برگردوند. بخانم جونز 

تام خیانت یه فنجون چایی داد. فنجون رو گرفتم و متشکر نعلبکی شدم ، صدای تق تقش به لرزش دس

 کرد. زمزمه کردم:

 " ممنونم"

  و بغضی بزرگ در گلوم حبس شده بود. و خشن صدام از اشک های ریخته نشده خشک

ه بود. بهم گرفت میا در اون طرف بروی کاناپه بسیار بسیار بزرگ یو شکل نشسته و دست گریس رو

یده میشد ، تگی صورت دوست داشتنیشونو مچاله کرده بود. گریس پیر تر دفخیره شده بودن ، درد و اش

ان برای پسرش... عاری از هر حس شدیدی بهشون پلک میزدم. نمیتونم لبخند اطمین نیه مادر نگرا

ی ضای پوچی و بزرگ شدن فبخشی رو تقدیم کنم ، حتی اشک هم نمیتونم... هیچی نیست. فقط مات شدگ

ی صورت خونه ایستاده بودن نگاه کردم. همگدر درونم... به ایلیوت ، خوزه و ایتان که کنار کانتر اشپز

ث بح یهاشون جدی و به ارومی صحبت میکردن، موضوعی رو با صدای سرکوب شده و تحت کنترل

ود. میکردن. پشت سرشون خانم جونز خودش رو در اشپزخونه مشغول کرده ب  

ن کیت در اتاق تلوزیون بود و اخبار محلی رو چک میکرد. صدای جیغ جیغی ارومی رو از تلوزیو

ه... صورت پالسما میشنیدم. من نمیتونم تحمل یه خبر دیگه ای رو داشته باشم... کریستین گری گم شد

 زیباش رو تو تلوزیون نشون میدادن. 

نا در ن همه ادم تو این نشیمن ندیده بودم با این وجود اوبی هدف یکدفعه برام روش شد که من تا حاال ای

رخونه ه دی کوچیک گم شده ، افراد اشفت مقابل این حجم از فضا ، کوچیک و ناچیز دیده میشدن. جزیره

 پنجاه من... اون از بودن اینا در اینجا چه فکری میکنه؟

ن ، ن اطالع میدادن بودوار رو بهمکه اخبیکجایی تیلور و کریک در حال صحبت با مقامات و ماموران 

ساعته که گمشده . هیچ نشونه ای ، حرفی  8ولی همگی بی معنی ان. واقعیت اینه... اون گمشده... اون 
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شده و  از اون نیست . عملیات جستجو متوقف شده ... این تنها چیزی هست که میدونم. هوا خیلی تاریک

. نه ! ..ه باشه ، گرسنه باشه و یا بدترما نمیدونیم که اون کجاست . ممکنه اسیب دید  

ستین دوباره خاموش و ساکت دعا کردم:  خواهش میکنم کریستین حالش خوب باشه، خواهش میکنم کری

 حالش خوب باشه.... 

 چیزی که سخت به حس دائم این جمله رو تو ذهنم تکرار میکردم. مثل یه ذکر ، مثل طناب نجات ،

ون فک نکن. ود. از فکر کردن به بدترین اتفاقات جلوگیری کردم. نه به اامیدیم چسبیده باستیصال و ن

 امیدی هست. 

منی... تو نجات دهنده ی زندگی  

شد:میرم اکو ا امید بشم. حرفاش تو سنکلمات کریستین دوباره به ذهنم برگشتن. اره، امیدی هست. نباید   

رم. تا وقتی که زمان و وقت هست االن من یه خواسته محکم و قوی و یه رضایت پر رنگ و ناگزی

 خوش باش انا...

 چرا من اون روز رو به چنگ نزدم؟ 

 من این کارو کردم چون باالخره یکی رو پیدا کردم که میخوام باقی عمرم رو باهاش بگذرونم...

 قی عمرشمیخوردم: خواهش میکنم ، بگذار بابا دعا و نجوای خاموشم چشمام رو بستم . کمی تکون 

ی نیاز مان کافی نداشتیم. ما به زمان بیشترزکوتاه نباشه، خواهش میکنم. خواهش میکنم... ما اینقدر 

ه. تموم لحظات داریم. ما کلی کار تو این چند هفته اخیر انجام دادیم ، کلی پیش رفتیم. نمیتونه که تموم ش

روی زانو هاش  پر مهرمون : رژلب ، وقتی که اولین بار با من در هتل المپیک عشق بازی کرد ،

 روبروی من خودش رو بهم عرضه کرد ، باالخره لمسش کردم...

 من همون ادم قبلی ام انا . من عاشقتم ، و بهت نیاز دارم. لمسم کن، خواهش میکنم...

 ز بینیه... تمامی نور و روشنایی ااوه منم عاشقتم... من بدون اون هیچی نیستم. هیچی به غیر از یه سا

، نه ... کریستین  بیچاره ام...  میره . نه ، نه  
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ن تو این منم انا. تمام من.... و من تماما مال توام. چی کار باید بکنم که متوجه این بشی؟ که ببینی م

 رو به هر نحوی که بتونم داشته باشم میخوام. اینکه من عاشقتم....

 و منم عاشقتم ، پنجاه سایه من...

ون از ینکه چیزی ببینم به اتیش خیره شدم . خاطرات با هم بودنمرو باز کردم و دوباره بدون اچشمام 

رخوردی مغزم عبور میکردن: لذت پسرونه اش وقتی که به قایق سواری و گالیدر سواری رفتیم، خوش ب

و نزاکتش، فرهیختگی اش، به طرز جهنمی هات و جذاب در مهمونی باله ، رقصیدنمون، اوه اره، 

نه ویالیی ، دور اتاق چرخ میزدیم، سکوتش ، اشفتگی امیدورانه اش تو خو رقصیدنمون با اهنگ سیناترا

 ... اون منظره فوق العاده ...

 من کل دنیا رو به پات میریزم اناستازیا. من تو رو میخوام، جسم و روحت رو ، برای همیشه...

نه...اوه خواهش میکنم بزار حالش خوب باشه. اون نمیتونه بره. اون مرکز تموم دنیای م  

م. هق هق ناخواسته ای از گلوم خارج شد و سریعا دستام رو روی دهنم گذاشتم. نه ، من باید قوی باش

 خوزه یکدفعه کنارم قرار گرفت ، و یا شایدم کنارم بود ؟؟ هیچ ایده ای ندارم . نرم پرسید:

 " میخوای به مادر پدرت زنگ بزنی؟"

کار از هم  گرفتم. نمیتونم صحبت کنم. میدونم که با این نه ! سرم رو منفی تکون دادم  و دست خوزه رو

مشی رو بهم نمیداد. امیپاشم. نوازش گرم و نرم دستش هیچ تسلی و ار  

ار بیام. اوه ، مامان... از فک کردن به مامانم لبام لرزید . بهش زنگ بزنم؟؟ نه . نمیتونم با واکنشش کن

نر ها ت احساساتی نمیشه ، نه حتی وقتی که تیم ماریشاید ری ، اون احساساتی نمیشه... اون هیچ وق

 میبازن. 

که  گریس بلند شد تا به پسر ها ملحق بشه. حواسم رو پرت کرد. اون باید طوالنی ترین زمانی رو

اومد کنارم نشست و دست دیگه ام رو گرفت. گفت: امیتونسته نشسته باشه. می  

برمیگیرده" ن" او  
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، عد در اخرین واژه های شکسته شد. چشماش متورم و قرمز بودن صداش اول قطعی و محکم ولی ب

لیوت چهره اش رنگ پریده و درمونده از کم خوابی بود. به ایتان نگاه کردم که میا رو نگاه میکرد و ای

ه شب بود و به سمت نیمه شب میرفتیم. لعنت ب 11دستش بدور گریس بود. به ساعت نگاه کردم . بعد از 

فه هر ساعت ، اون حس پوچی تیز و برنده افزایش پیدا میکرد. منو نابود و در حال خزمان! با گذشت 

راعماق وجودم دارم خودمو اماده میکنم ، برای بدترین ها خودمو اماده میکنم. کردنم بود. میدونم که د

 چشمام رو بستم و دوباره دعا کردم ، دست خوزه و میا رو گرفته بودم. 

ن ونم... اردم و به شعله های اتیش خیره شدم. میتونم لبخند خجالت زده اش رو ببیدوباره چشمام رو باز ک

کلی  مورد عالقه ترین فرم چهره اش ، نگاه اجمالی بر کریستین واقعی ، کریستین واقعی من... اون

شخصیت داره: کنترل گر ، مدیر عاملی ، شکارچی ، خدای سکس ، ارباب.... و در همون زمان ، یه 

.... نه ..... زیگوش با اسباب بازی هاش . لبخند زدم. ماشینش، قایقش ، هواپیماش.... چارلی تانگوپسر با

د. ر گم شده. لبخندم محو شد و درد درونم تیر کشیشده ی من.... به واقعا در حال حاضنه.... پسر گم  

 اونو تو حموم یادمه ، در حالی که رد رژ لب رو پاک میکردم:

ستازیا. من یه مرد تو خالی ام . من قلبی ندارم...من هیچی نیستم انا  

میخوام تا  بغض گلوله شده تو گلوم بزرگ تر شد . اوه کریستین، تو داری ، تو قلب داری و اون مال منه.

قش ابد عزیز بشمرمش. حتی با وجود اینکه اون اینقدر پیچیده و دشواره ، من عاشقشم. هم همیشه عاش

نخواهد بود، هیچ وقت...میمونم. هیچ کس دیگه ای   

. تموم اون یادم اومد که تو استار باکس نشسته بودم و نکات مثبت و منفی کریستین رو تخمین میزدم

هست و  نکات منفی ، حتی عکس هایی که امروز صبح پیدا کردم ، االن ناچیز و فرومایه شدن. فقط اون

ه. ون، خواهش میکنم ، بزار حالش خوب باشونو برگردده... اوه خواهش میکنم . خدایا، ااونم بر میگر

م. صداش من به کلیسا میرم.... هر کاری میکنم. اوه ، اگر اون برگرده پیشم، کل روزم رو استفاده میکن

 دوباره تو سرم اکو شد :

 تا وقتی که زمان و وقت هست خوش باش انا ...

ن ، همدیگه رو نوازش میکردن ، عمیق تر به شعله ها خیره شدم. شعله ها همچنان بدور هم میچرخید

الت اسلوموشن در اومد :بعد گریس جیغ کشید و همه چی به ح درخشان و پر نور...  
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 " کریستین!"

مان کرد و در راه وروردی اپارتکه پشت سر من بود نشیمن رو رد  سرم رو چرخوندم ، گریس از جایی

سورمه ایش ،  و شلوار رسمی تنش بود . کتکریستین نگران ایستاده بود. اون پیراهن استین بلند سفید 

 کفشا وجوراباش رو دستش گرفته بود. خسته ، کثیف و تمام زیبا دیده میشد... 

ی نشده گندش بزنن... کریستین. اون زنده ست! کرخت شده خیره بودم و سعی میکردم که بفهمم توهم

و برای و گیج بود . کت و کفشش رباشم و ایا اون واقعا اینجاست... چهره کریستین کامال حیرت زده 

. رو بوسید به زمین انداخت شگرفتن گریس که دستش رو به دور گردنش انداخت و محکم گونه ا  

 " مامان؟؟"

 کریستین کامال گیج و سرگشته بهش نگاه میکرد. گریس زمزمه کرد:

 " فک میکردم که دیگه نمیبینمت"

 ترس همگی مون رو ابراز کرد. 

نجام"ن ، من ایامام"   

 بهت زدگی رو تو لحن صداش میشنیدم. گریس گفت:

ردم "  " من امروز هزاران بار م 

یکرد. قابل شنیدن نبود . افکار من رو بازگو میکرد. نفسش بریده شده و هق هق مراحت صداش خیلی 

م، دودیگه قادر نبود اشکاش رو نگه داره. کریستین اخم کرد ، وحشت زده و یا خجالت زده ، نمیدونم ک

، اونو تو اغوشش کشید و نزدیک خودش نگه اش داشت. مادرش هق هق کرد:ولی بعد از چند لحظه   

 " اوه کریستین"

دستاش رو به دورش برد و کنار گردنش گریه کرد و تمامی خودداری اش فراموش شده بود ... و 

 ای داغش میداد. اشکهواره وار تکونکریستین، مانعش نشد. فقط نگه اش داشته بود ، و تسلی دهنده گ

 چشمام رو پر کردن. کریک فریاد کنان از طرف راهرو اومد. 

 " اون زنده است!  لعنتی... تو اینجایی!"
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چشماش از حس  از دفتر تیلور پیداش شده بود. تلفن دستش بود . جفت گریس و کریستین رو بغل کرد ،

 شیرین راحتی خیال بسته شدن. 

 " بابا؟"

لحق شد . ر قابل فهم کنارم یه چیزی گفت ، بعد بلند شد ، دوید، و به پدر مادرش ممیا زوزه کشون و غی

ی اونا رو بغل کرد.  همه  

.. ولی باالخره اشکام ابشار وار شروع به ریختن بروی گونه هام کردن. اون اینجاست، اون حالش خوبه .

 نمیتونستم تکون بخورم. 

رفت. میا شماش رو پاک کرد و شونه های کریستین رو گکریک اولین نفری بود که خودشو جدا کرد ، چ

 رهاشون کرد  گریس یه قدم عقب رفت . زیر لب من من کرد:

"م" متاسف  

 کریستین گفت:

 " مامان ... چیزی نیست"

 بهت زدگی هنوز در صورتش هویدا بود. گریس گریه کنان گفت:

 " کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاده بود؟"

اشت. کریستین گفت:و سرش رو روی دستاش گذ  

 " مامان"

 دوباره مامانش رو بغل کرد و باالی دستاش رو بوسید. 

ون خوش امد د برگردم. این جریان کمسین" من اینجام . من خوبم . فقط کمی زمان برد تا تونستم از پورتل

 گویی چیه؟؟"

ا ست من رو رهکل نشیمن رو نگاه کرد و چشماش روی من قفل شدن. پلک زد و کوتاه به خوزه که د

وون م و راحتی و اسودگی رض و سخت شد . من غرق دیدن اونکرد . کریستین دهنش منقب همیکرد نگا
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ام با این حال اشک و منو بی رمق و هالک و کامال مشعوف شده رها کرده بود.  در بدنم به جریان افتاده

ش گفت:متوقف نمیشدن. کریستین توجه اش رو به مادرش برگردوند . اطمینان بخ  

 " مامان، من خوبم. مشکل چیه؟"

 گریس دستاش رو دو طرف صورت کریستین گذاشت:

اس " کریستین ، تو گم شده بودی. برنامه پروازت .... هیچ وقت به سیاتل نرسیدی. چرا با ما تم

 نگرفتی؟"

 ابروهای کریستین سورپرایز شده باال پریدن :

 " فک نمیکردم اینقدر طول بکشه"

زدی؟"" چرا زنگ ن  

 " گوشیم شارژ نداشت و خاموش شده بود"

 " تلفن همگانی نبود؟؟"

 " مامان.... داستانش طوالنیه"

 گریس تقریبا سرش داد زد:

 " اوه کریستین! هیچ وقت دیگه این کارو با من نکن ! فهمیدی؟! "

 " باشه مامان1 "

ش کرد تا ریس اروم شد رهابا شصت دستاش اشکاشو پاک کرد و دوباره گریس رو بغل کرد. وقتی که گ

 میا رو بغل کنه و اونم محکم به سینه اش ضربه زد و نسنجیده گفت :

تو همه ی ما رو خیلی نگران کردی""   

 و اونم در حال اشک ریختن بود. کریستین زیر لب گفت:

 " محض رضای خدا ، من االن اینجام"
                                                             
 کریستین اصال فک نمیکرده کسی نگرانش بشه. در این حد منفی نگر ! 1
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ت رها ونم گریس رو در اغوشش داشوقتی که ایلیوت جلو رفت کریستین میا رو به طرف کریک که ا

رد ، و در کرد. کریک دست دیگه اش رو به دور دخترش حلقه کرد. ایلیوت کوتاه کریستین رو بغل ک

 سورپرایز بیشتر کریستین محکم به پشتش ضربه زد . بلند گفت:

 " خیلی خوبه که میبینمت"

تن تونستم م به پایین ریخااشک کمی خشن گفت و سعی میکرد احساساتش رو پنهون کنه. وقتی که تموم

رو  همه چی رو واضح ببینم. کل نشیمن توسطش پر شده بود.... عشق بی قید و شرط! اون این عشق

ه است. رک و صریحانه داره ، فقط هیچ وقت نخواسته قبولش کنه و حتی االن هم کامال گیج و سرگشت  

یگه باورش کنی. ببین کریستین، تموم این ادما دوست دارن! شاید االن تو د  

ازش به ارومی موهای منو نو -باید اتاق تلوزیون رو ترک کرده باشه –کیت پشت سرم ایستاده بود 

 میکرد. تسکین دهنده زیر لب گفت :

 " اون واقعا اینجاست انا"

 کریستین به خانواده اش گفت:

 " میخوام االن برم به خانونم سالم کنم"

اکستریش ند زنان کنار رفتن. کریستین به طرفم اومد . چشمای خجفتشون سرشون رو تکون دادن و لبخ

م محتاط و همچنان حیرت زده به درونم رسوخ میکردن. از جایی در اعماق وجودم ، قدرتش رو پیدا کرد

 تا بروی پاهام بیاستم و خودم رو بین بازو هاش پرت کردم. هق زدم:

 " کریستین!"

 گفت:

 " هیییش"

کردم و  اخل موهام فرو برد و نفس عمیقی گرفت . صورت اشک الودم رو بلندبغلم کرد ، صورتش رو د

 اونم خیلی کوتاه بوسیدم. زیر لب گفت:

 " سالم"
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 زمزمه کردم:

 " سالم"

 بغض پس گلوم در حال سوزوندنم بود. 

 " دلت برام تنگ شده بود؟ "

 " یکمی"

 نیشش باز شد :

 " میتونم اینو بگم"

نه دستش اشکام رو که متوقف نمیشدن از روی گونه هام پاک کرد. نرم و مهربانا شو با نواز  

 " من فک کردم.... من فک کردم...."

 صدام خفه شد. زیر لب گفت:

 " میدونم.... هییییش...من اینجام . متاسفم . بعدا صحبت میکنیم"

بوسیدم.  پرسیدم: هدوباره نجیبان  

 " حالت خوبه؟"

 کمرش رو لمس کردم ... اوه احساس گرمای بدنش ، زنده و سر رهاش کردم . قفسه سینه ، بازو هاش

مقابلم  حال ، مرد فیزیکی و مادی که در زیر انگشتام حس میکنم.... به اطمینان داد که اون اینجاست، در

 ایستاده. اون برگشته. کریستین خودشو عقب نکشید ، فقط منو مشتاقانه نگاه میکرد. 

 " من خوبم. هیچ جایی نمیرم"

اوه خدا رو شکر" "  

 دوباره دستام رو دور کمرش حلقه کردم و بغلش کردم. 

 " گرسنه ای؟ نوشیدنی میخوری؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

712 | P a g e  
 

 " اره"

ه اش رو به یه قدم عقب رفتم تا براش چیزی بیارم ولی من رو رها نکرد. منو به بغلش کشید و دست دیگ

 سمت خوزه دراز کرد. خوزه اروم گفت:

 " اقای گری"

ز بینیش با شدت بیرون داد و گفت:کریستین هوا رو ا  

 "کریستین ، خواهش میکنم"

نجا " کریستین، به خونه خوش اومدی. خوشحالم که حالت خوبه...اممم... متشکرم که اجازه دادی شب ای

 بمونم"

 کریستین چشماش رو باریک کرد :

 " مشکلی نیست"

ثل متوجه شدم که خانم جونز ماالن ولی حواسش به سمت خانم جونز که کنارش قرار گرفت پرت شد. 

همیشه اش در منش و ظاهر حرفه ای خودش نیست. قبال متوجه نشده بودم. موهاش رو ازاد دورش رها 

ه ی کرده بود ، شلوار چسب طوسی و سوییشرت بزرگ طوسی که روش تصویر شیر کوهی و نوشت

شد .ن سال جوون تر دیده میدبلیو اس یو بود و اندام ریز اون رو در بر گرفته بود تنش بود. چندی  

 " میتونم چیزی براتون بیارم اقای گری؟"

 اشکاش رو با دستمال کاغذی پاک کرد. کریستین بهش مهربون لبخند زد:

یل ... مارک بودوار.... و یه چیزی برای خوردن"  " یه ابجو لطفا گ 

 زیر لب گفتم: 

 " من میارم"

ورم محکم تر کرد و نرم گفت:میخواستم کاری براری مرد ام بکنم.دستش رو د  

 " نه ، نرو"
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با کیت  باقی خانواده اش نزدیک شدن و ایتان و کیت هم به ما ملحق شدن. کریستین با ایتان دست داد و

گرفت  کریستین بطری رو ازشکوتاه روبوسی کرد . خانم جونز با یه بطری ابجو و یه جام برگشت. 

ت گفت:ایلیونم جونز لبخند زد و به اشپزخونه برگشت. ولی جام رو با حرکت منفی سرش رد کرد. خا  

ه فهمیدم زمانی " متعجبم که نوشیدنی قوی تری نخواستی. خب چه اتفاق لعنتی افتاده بود؟ اولین چیزی ک

 بود که بابا بهم زنگ زد تا بگه چرخ بال1 ناپدید شده "

 گریس سرزنشش کرد:

 " ایلیوت!"

 کریستین غرید:

 " هیلکوپتر" 

ت رو تصحیح کرد و اونم نیشش باز شد. مشکوک شدم که این یه جوک خانوادگی باشه. ایلیو  

تا بهتون بگم"" بیاید بشنین   

النی از کریستین منو به سمت کاناپه برد و همگی نشستیم . همه نگاه ها به کریستین بود. جرعه طو

اسخش تکون داد تیلور هم در پابجوش خورد. متوجه تیلور که دم در ورودی ایستاده بود شد و براش سر 

 سرش رو تکون داد. 

 " دخترت؟"

 " االن حالش خوبه. هشدار اشتباه اقا"

 کریستین لبخند زد:

 " خوبه"

 دختر؟؟ چه اتفاقی برای دختر تیلور افتاده بوده؟

ست؟"ی" خوشحالم که برگشتید اقا. کار دیگه ای ن  

                                                             
 کلمه عامیانه هلیکوپتر 1
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 " باید هلیکوپتر رو جمع اوری کنیم"

:کون داد تیلور سرش رو ت  

 " االن؟ یا فردا صبح؟"

 " صبح فک کنم تیلور"

اقای گری. چیز دیگه ای نیست؟" " بسیار خب  

ر و استثنایی کریستین سرش رو منفی تکون داد و بطری اش رو براش باال گرفت. تیلور بهش لبخند ناد

اق شخصیش تر و یا اتفت دراه افتاد و احتماال به سم تر از کریستین ، فک کنم....زد ... اسنتثایی و نادر

 حرکت کرد. کریک پافشاری کرد :

 " کریستین چه اتفاقی افتاده؟"

ر گذاری د کریستین شروع به تعریف ماجرا کرد : اون با رز در چارلی تانگو برای رسیدگی به سرمایه

م. فقط یج و منگردن. به سختی میتونستم به حرفاش توجه کنم ، خیلی گایالت واشنگتون ونکوور پرواز ک

ند دست کریستین رو گرفته ام و به ناخن های مانیکور شده اش، انگشتای بلندش ، خطوط روی ب

ت انگشتاش ، ساعت مچی اش ، مارک ا مگا با سه تا صفحه کوچیک، خیره بودم. در حالی که اون داش

 ماجراشو تعریف میکرد به چهره زیباش نگاه کردم.

" رز هیچ وقت منطقه کوهستانی هلنا1 رو ندیده بود برای همین در راه برگشت برای جشن گرفتن 

ت موفقیتمون دور کوتاهی اون طرف زدیم، شنیدم که اون منطقه رو چند لحظه قبلش به صورت موق

 منطقه ممنوعه پروازی اعالم کردن و منم میخواستم اونجا رو ببینم. خب، انجام اون کار برامون خوش

یمن بود . ما پایین پرواز میکردیم، تقریبا در ارتفاع 200 پا2 از سطح زمین. وقتی که دستگاه های 

شانسی  تر اتیش داریم... هیچدادن کردن فهمیدم که در دم هلیکوپ الکترونیکی روبروم شروع به هشدار

 نداشتیم مگه اینکه دستگاه های الکترونیکی رو خاموش کنم و سریعا فرود بیام"

 سرش رو تکون داد:

                                                             
 مرکز ایالت مونتانا 1
 عددش تقسیم بر 3/24 بشه تبدیل به متر میشه 2
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یش ع به خاموش کردن اتوررود اوردم ، رز رو خارج کردم و شو کنار دریاچه سیلور ف" چارلی تانگو ر

 کردم"

 کریک وحشت زده گفت:

 " اتیش، جفت موتورها ؟ "

 " اره"

 " لعنتی! ولی من فک کردم"

 " میدونم"

 کریستین حرفش رو سریع قطع کرد. زیر لب ادامه داد:

به زمین پرواز میکردم" " شانس خیلی زیادی اوردم که در ارتفاع نزدیک  

و دور بدنم حلقه کرد و ازم پرسید:لرزیدم. کریستین دستم رو رها کرد   

 " سردته؟"

 سرم رو منفی تکون دادم. کیت پرسید:

 " چطوری اتیش رو خاموش کردی؟"

غریزه درونی کارال برنستاین1 محقق و باز پرسش شروع به عمل کرد. خدایا، اون گاهی اوقات خیلی 

گفتار میشه. کریستین مثل خودش جواب داد: رک و کم  

 " با دستگاه اتیش نشانی. ما وظیفه داریم که از اونا در هلیکوپتر داشته باشیم.... قانونه"

ذشته در ذهنم چرخ خوردن:کلمات کریستین از گ  

 من خدا و مشیت الهی رو هر روز شکر میگم که تو بودی که برای مصاحبه پیشم اومد نه کاترین

ا...کوان  

                                                             
کارل برنستاین روزنامه نگار مرد معروف محقق و نویسنده است . برای اینکه کیت زنه اسمش رو با اضافه کردن حرف آ به دختر تبدیل کرده و  1

 کنایه از حس کنجکاوی و باز پرسی کیته.
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 گریس پرسید:

 " چرا زنگ نزدی و یا از رادیو استفاده نکردی؟"

 کریستین سرش رو تکون داد:

د اتیشی که " با قطع شد دستگاه های الکترونیکی رادیو نداشتیم. و منم نمیخواستم ریسک کنم و با وجو

ه سمت نزدیک ب داشتیم روشنشون کنم. جی پی اسم هنوز روی بلک بریم کار میکرد. برای همین تونستیم

مون طول کشید تا به جاده رسیدیم. رز کفش  ساعت پیاده روی 4ترین جاده خودمون رو هدایت کنیم. 

 پاشنه دار پاش بود"

 دهن کریستین ناراضی به خط صاف تبدیل شد :

موم شد ، نتی نداشت. باتری گوشی رز اول تن همگانی ندیدیم. اون منطقه هیچ آ" ما هیچ محلی برای تلف

ل منم در راه خاموش شد"ما  

 گندش بزنن. بدنم منقبض شد و کریستین منو به سمت اغوشش کشید. گریس پرسید:

 " خب تو چطوری به سیاتل برگشتی؟"

 پلک زد و تصویر ما رو که کنار هم بودیم کوتاه نگاه کرد. قرمز شدم. 

روی هم داشتیم. و فک  دالر 600" ما تموم موجودیمون رو وسط ریختیم . بین خودمون ، من و رز، 

موافقت کرد  کردیم که باید کسی رو مجبور کنیم تا ما رو برگردونه ولی یه کامیون حمل بار توقف کرد و

 که ما رو به خونه برسونه. پولی ازمون نگرفت و ناهارشم باهامون شریک شد"

 کریستین سرش رو از یاداوری اون خاطره تکون داد:

..." تلفن نداشت...که عجیب بود ولی واقعا نداشت. منم متوجه نشده بودم" خیلی زمان برد . اون مرد   

 ساکت شد و به خانواده اش نگاه کرد. گریس با استهزا خندید و سرزنشش کرد:

 " که ما نگرانت میشیم؟؟ اوه کریستین! ما دیوونه شده بودیم! "

 " تو ، تو اخبار بودی برادر من"
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 کریستین چشم غره رفت :

فم ن کامال وقتی که به پذیرش رسیدم و تعدادی عکاس اونجا منتظر بودن متوجه شدم. متاس" اره، م

ی من مامان... بهتر بود از اون راننده درخواست میکردم که جایی متوقف بشه تا بتونم زنگ بزنم. ول

 عجله داشتم که فقط سریع برگردم"

م کردم. زه قرار بود اینجا بمونه. از فکرش اخبه خوزه نگاه کرد. اوه، این دلیلش بوده . بخاطر اینکه خو

 خدایا.... تموم اون دل نگرونی ها.گریس سرش رو تکون داد:

 " فقط خوشحالم که صحیح و سالم برگشتی عزیزم"

کمی  کم کم اروم شدم و سرم رو روی قفسه سینه اش قرار دادم. بوی بیرون رو میداد و کمی عرق کرده،

زش روی ه خوش رایحه ترین بو در دنیا بود. اشکام دوباره شروع به ریبوی شامپو بدن و کریستین ک

 گونه هام کردن، اشک شکر گذاری... کریک دوباره گفت:

 " جفت موتورها؟"

ه اش رو باال انداخت :نناباورانه اخم کرد. کریستین شو  

 " برو خودت ببین"

 دستش رو پشت من نوازش گونه کشید . زمزمه کرد:

 " هی"

و زیر چونه ام زد و سرم رو به عقب فرستاد:انگشتاش ر  

 " گریه نکن"

یدم:روش ممکن با پشت دستم پاک کردم و اب بینیم رو باال کش بینیم رو با غیر خانومانه ترین  

 " تو هم دیگه گم نشو"

 گوشه لباش باال کشیده شدن . کریک دوباره گفت:

 " نقص سیستم الکترونیکی.... قطعا خیلی عجیبه؟"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

718 | P a g e  
 

ک از ذهن منم گذشت بابا. ولی االن ، فقط میخوام برم تو تخت و به تموم این مزخرفات فردا ف" اره. 

 کنم"

 کیت پرسید:

 " خب پس االن به رسانه ها خبر دادن که کریستین گری پیدا شده و سالمه؟"

ونه خاندریا و افراد روابط عمومیم با رسانه ها خودشون حل و فصلش میکنن. رز بعد از اینکه  " اره.

 رسوندمش  بهش خبر داده "

 کریک نیشش باز شد :

 " اره اندریا با من تماس گرفت تا بهم خبر بده که تو زنده ای"

 کریستین گفت:

یه ارتقایی بدم. االن خیلی دیر وقته" " باید به اون زن  

 ایلیوت استهزا امیز گفت:

 زیبا و دل ه خوابدر عزیز ما نیاز ب" فک میکنم که این یه اشاره بود . خانم ها و اقایان ، این برا

 انگیزش داره "

 کریستین عبوسانه بهش نگاه کرد. گریس ستایش گونه به شوهرش نگاه کرد:

ری ؟ پسر من صحیح و سالمه. میتونی دیگه منو به خونه ببری"  " ک 

 کری؟؟ کریک لبخند زنان بهش نگاه کرد:

 " اره . فک میکنم که دیگه بتونیم بخوابیم"

ن پیشنهاد داد:کریستی  

 " بمونید"

میدونم حالت خوبه" عزیزم. میخوام برم خونه، االن " نه  
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ه قفسه کریستین بی میل من رو روی کاناپه رها کرد و ایستاد. گریس دوباره بغلش کرد ، سرش رو ب

قه کرد . سینه کریستین فشرد و چشماش رو راضی و خشنود بست. کریستین هم دستاش رو دورش حل

مه کرد :گریس زمز  

 " من خیلی نگران بودم"

 کریستین اروم گفت:

 " من خوبم مامان"

 به عقب خم شد و در حالی که کریستین نگه اش داشته بود بهش دقیق خیره شد :

 " اره ، فک میکنم که هستی"

تن بعد به من نگاه کرد و لبخند زد . قرمز شدم. کریک و گریس رو در حالی که به سمت راهرو میرف

ستم کردیم . پشت سرم ، متوجه شدم که میا و ایتان مکالمه زمزمه وار داغی رو دارن ولی نمیتوندنبال 

 صداشون رو بشنوم. 

داد. میا خجالت زده به ایتان لبخند میزد و ایتان هم بهش کپ کرده نگاه میکرد و سرش رو تکون می

د ، مشخصا ش رو با دستش مالییکدفعه میا دست به سینه شد و روی پاشنه پاش چرخید . ایتان پیشونی

 کالفه بود. میا عبوسانه بلند گفت :

 " مامان، بابا... منتظر من باشید"

 شاید اونم به اندازه برادرش اهل دوز و کلک و زبون بازیه. کیت محکم بغلم کرد :

وس رباد" میتونم بگم که اتفاقات عجیب مختلفی در مدتی که من خوشحال و نادان در حال تفریح در با

 بودم افتاده. که یکجورایی کامال واضحه که شما دو تا دیوونه ی هم شدین . خوشحالم که اون حالش

 خوبه. نه فقط برای خودش ، انا. به خاطر تو هم هست"

 زمزمه کردم:

 " ممنونم کیت"

 " اره. کی فکرشو میکرد که ما همزمان عشقمون رو پیدا کنیم؟ "
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یق کرد. ریز خندیدم:نیشش باز شد. واو... اون اینوتصد  

 " با داداشا!"

 شوخی کرد:

 " میتونیم جاری همیدگیه بشیم"

انداخت ،به -ل چی به من نگفتی استی-ت یه قدم عقب رفت و یه نگاه منقبض شدم بعد تو ذهنم وقتی که کی

 خودم تلنگر زدم . قرمز شدم. لعنتی، بهتره بگم که کریستین ازم درخواست ازدواج کرده؟؟ 

یت رو از طرف اسانسور صدا زد :ایلیوت ک  

 " بیا عزیزم"

 کیت گفت:

 " بیا فردا صحبت کنیم انا . تو باید خیلی خسته باشی"

 این کار به عقب انداخته شد. 

 " حتما . تو هم همینطور کیت..... تو هم کلی راه امروز اومدی"

با  ارد اسانسور شدن. ایتاندوباره همدیگه رو بغل کردیم بعد اون و ایلیوت به دنبال خانواده گری و

ور رفت و کریستین دست داد و بغل کوتاهی کردش. به نظر حواس پرت بود ولی به دنبالشون به اسانس

 درای اسانسور بسته شدن. خوزه در نشیمن وقتی که برگشتیم در حال چرخ زدن بود. گفت:

 " ببین من میرم بخوابم... شما رو تنها میزارم"

ا اینقدر خجالت زده ست؟؟ کریستین پرسید:چر قرمز شدم. خدایا،  

 " میدونی کجا باید بری؟"

 خوزه سرش رو مثبت تکون داد :

 " اره خانم خونه دار..."
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 سریعا گفتم:

 " خانم جونز"

 " اره ، خانم جونز بهم قبال نشون داده. خونه بزرگ و خوبی داری کریستین"

ت :کریستین در حالی که کنارم قرار میگرفت مودبانه گف  

 " ممنونم"

 دستش رو بدور شونه ام انداخت. خم شد و روی موهام رو بوسید. 

 " میرم چیزی رو که خانم جونز برام اماده کرده بخورم . شب بخیر خوزه"

 کریستین به سمت انتهای نشیمن رفت و منو خوزه رو در راهرو وروردی تنها گذاشت. 

نظر معذب اومد : واو! منو با خوزه تنها گذاشت! خوزه یکدفعه به  

 " خب، شب بخیر"

 " شب بخیر خوزه. و ممنونم که اینجا موندی"

واهم جذابت گم بشه ... من اینجا خ ی " خواهش میکنم انا. هر دفعه که دوست پسر پولدار و خوش قیافه

 بود"

 سرزنشش کردم:

 " خوزه!"

گ شده ننمت اره؟ دلم برات ت" فقط شوخی کردم. عصبانی نشو. من صبح زود از اینجا میرم. بعدا میبی

 بود"

وارم. ببخشید امشب... گند بود"دی" حتما خوزه. به زودی ، ام  

 عذر خواهانه ریشخند زدم. نیشش باز شد :

 " اره ، گند "
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 بغلم کرد :

 " جدا انا. خوشحام که خوشحالی ولی من اینجام اگر نیازی بهم داشتی"

 بهش نگاه کردم:

 " ممنونم"

ریستین کنار اک و تلخی زد و بعد به سمت طبقه باال راه افتاد. به سمت نشیمن چرخیدم. کبهم لبخند اندوهن

خیره شدیم.  کاناپه ایستاده بود و من رو با چهره ی غیر قابل خوندنی نگاه میکرد. باالخره تنها شدیم و بهم

 زیر لب گفت:

 " میدونی، اون هنوز درگیره تو  "

ری؟"" و تو چطوری اینو میدونی اقای گ  

 " من نشانه ها رو میشناسم خانم استیل. خودمم به این مسئله دچارم"

 زمزمه کردم:

 "  فک نمیکردم که دیگه ببینمت"

م شد. بفرما... کلمات خارج شدن . بزرگترین ترسام در یه پکیج شسته رفته در یه جمله کوتاه اعال  

 " اونقدرا هم که به نظر میرسید بد نبود"

روی زمین کنار در برداشتم و به سمتش حرکت کردم. زمزمه کرد:کت و کفشاش رو از   

 " من خودم میارمش"

شم و مطمئنم دستشو به سمت کتش دراز کرد . کریستین جوری بهم نگاه میکرد که انگار من دلیل زندگی

و به که نگاه من رو بازتاب میکرد. اون اینجاست، واقعا اینجاست. منو به اغوشش کشید و بازوهاش ر

ور بدنم حلقه کرد . نفسم بریده شد و اشکام دوباره شروع به ریختن کردن :د  

 " کریستین"

 تسلی دهنده گفت:
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 " هیییییش"

 روی موهام رو بوسید:

 "میدونی.... در چند ثانیه طاقت فرسای فرودمون تمام فکرم به تو بود. تو طلسم منی انا"

 نفس گرفتم:

 " من فک کردم که تو رو از دست دادم"

و راغوش هم موندیم، به همدیگه اطمینان داده و دوباره بهم وصل میشدیم. وقتی که بازوهام ریستاده دا

ون. زیر دورش محکمتر کردم متوجه شدم که هنوز کفشا رو دستم نگه داشتم. پر سر صدا زمین انداختمش

 لب گفت:

 " بیا با من دوش بگیر"

 بهش نگاه کردم:

 " باشه"

مت باال هل داد :ونه ام رو با انگشتاش به ستشو دراز کرد و چنمیخوام بزارم بره. دس  

، بازم زیبایی انا استیل" نی حتی با وجود رد اشک و گریه" میدو  

 خم شد و نرم بوسیدم:

 " و لبات خیلی نرم ان"

ز فکر دوباره بوسیدم ، عمیق تر...  اوه خدای من، و فکر اینکه میتونستم که از دستش بدم ... نه .... ا

 کردن دست برداشتم و خودم رو رها کردم .زیر لب گفت:

 " کتم رو میخوام کنار بزارمش" 

 روبروی لباش زیر لب گفتم:

 " بندازش زمین"
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 " نمیتونم"

 گیج شده خودم رو عقب کشیدم . بهم نیشخند زد:

 " این دلیلشه"

االش خت و جعبه رو باز جیب داخل کتش جعبه کوچیک کادوم رو بیرون اورد. کت رو روی کاناپه اندا

 قرار داد. ذهن نا خوداگاهم ترغیبم کرد :

 تا زمان و وقت هست استفاده کن انا !

 خب ، بعد از نیمه شب شده ، پس عمال االن تولدشه. زمزمه کردم:

 " بازش کن"

 قلبم شروع به تپش کرد. زیر لب گفت:

 " امیدوارم بودم که اینو بگی. این کادو منو دیوونه کرده بود"

منم  لبخند دندون نمای شیطانی بهش زدم. خدایا ، احساس گیجی دارم. بهم لبخند خجالت زده اش رو زد و

تای ی چهره اش لذت میبردم. با انگشم اب شدم. از حس ذوق زدگی و کنجکاوی توبا وجود قلب تپنده ا

یچی ی که جا سویماهرش ، جلد کادو رو باز کرد و در جعبه رو برداشت. پیشونیش چین خورد ، در حال

خاموش  پالستیکی مستطیل کوچیک رو که تصویری رو نشون میداد که توسط چراغ ال ای دی روشن و

ز کرده و با اورد . تصویرش برج های بلند سایتل بود که بروی برج اسپیس نیدل تمرکمیمیشد بیرون 

. نوشته سیاتل که بزرگ و خوانا در طول صفحه روشن و خاموش میشد نشون میداد  

ط چند لحظه بهش خیره شد و بعد سرگشته به من نگاه کرد . اخمی پیشونی دوست داشتنیش رو خ

 انداخت. زمزمه کردم:

 " بچرخونش"

زنده و  نفسم رو حبس کردم. این کارو کرد و چشماش سریع به من نگاه کردن. گشاد شده ، خاکستری و

 با تعجب و لذت لباش ناباور از هم فاصله گرفتن. 

بله چشمک زنان روی جاسوییچی خاموش روشن میشد . زمزمه کردم:کلمه   
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 " تولدت مبارک"
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«فصل بیستم»   

 

 

 

زمزمه کرد: انهناباور  

 " باهام ازدواج میکنی؟"

د و اشفته ام و تا اندازه ای واکنشش رو حدس میزدم... این مر رب سرم رو تکون دادم. قرمز شدهمضط

داد: ور متوجه نمیشه که من چقدر دوستش دارم؟؟ نرم دستوراز دستش دادم.  چط ی که فک میکردمکس  

 " بهم بگو"

بود. نگاهش نافذ و داغ  

 " اره، باهات ازدواج میکنم"

رخوندم . بلند تیز نفس گرفت و یکدفعه حرکت کرد، گرفتم و کامال با رفتار غیر پنجاه وار دور خونه چ

ر زیر و لذتش ساطع میشد. بازو هاش رو گرفته بودم ، عضالتش رو د میخندید ، جوون و القید.... شادی

، یه  نگش به منم سرایت کرد ... گیج و مانگشتام که منقبض میشدن حس میکردم. و خنده بلند مسری ا

ت... دختری که کامال توسط مرد زیباش سرگشته و فلج شده. منو روی زمین گذاشت و بوسیدم، سخ  

س گرفت :ودن ، زبونش تشویق کننده و... تحریک امیز بود. در مقابل لبام نفدستاش دو طرف صورتم ب  

 " اوه انا "

و این شادی هست که منو مست و گیج رها کرده. اون عاشق منه، و منم بدون شک ، و طعم دوست 

حالی و داشتنی این مرد خوشمزه رو به جون کشیدم. این مردی که فک میکردم که دیگه نمیبینمش. خوش

بود.  تش کامال هویدا بود. چشماش برق میزدن لبخندش جوون و با طراوت و راحتی خیالش قابل لمسلذ  
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 زیر لب گفتم:

 " فک کردم که از دستت دادم"

 هنوز گیج و بی نفس از بوسه اش بودم. 

میتونه من از تو دور نگه داره" 135" عزیزم، یه چیزی بزرگتر از نقص فنی   

؟"135"   

، ایمن ترین نوع در رده ی خودش" 135دل ایوروکوپتر " چارلی تانگو م  

. اون ت ، حواسم رو پرت کردره و تاریکی کوتاه از چهره اش گذشاحساس غیر قابل نامگذاری ولی تی

لحظه ای  چی رو نگفته؟؟؟ قبل از اینکه بتونم ازش بپرسم ثابت شد و بهم خیره نگاه کرد ، اخم کرد و

به چشمای خاکستری گمانه زنش پلک زدم . گفت: فک کردم که میخواد بهم بگه .  

 " صبر کن ببینم. تو اینو قبل از اینکه فلن رو ببینیم بهم دادی"

سه؟؟ سرم جاسوییچی رو باال گرفت. تقریبا وحشت زده دیده میشد. اوه عزیزم، میخواد با این به کجا بر

.شونه ام رو عذر خواهانه باال رو مثبت تکون دادم ، صورتم رو خنثی حفظ کردم . دهنش باز موند 

 انداختم:

ایجاد نمیکنه" چی که فلن بگه در تصمیم من تغییری" میخواستم که بدونی هر   

 کریستین ناباورانه بهم پلک زد :

 " من عمال دیشب وقتی که داشتم التماست میکردم تا بهم جواب بدی ، جوابت رو داشتم؟"

جب مونده سعی میکردم که واکنشش رو بسنجم. بهم با تعدلسرد شده. دوباره سرم رو تکون دادم. در

زی یک کرد و دهنش با حالت سرگرم شده طعنه امیه مونده بود ولی بعد چشماش رو باراحمقانه ای خیر

 مچاله شد. تهدید امیز زمزمه کرد:

 " تموم اون نگرانی ها"

 نیشم باز شد و شونه ام رو دوباره براش باال انداختم. 
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نه تالش بکن و نه بخواه که سر به سر من بزاری خانم استیل. االن ، من میخوام..." " اوه ، دیگه  

دستشو داخل موهاش کشید بعد سرش رو تکون داد و صحبتش رو عوض کرد. با ردی از ناباوری 

 زمزمه کرد:

 " باورم نمیشه که منو معطل نگه داشتی"

شیده دن و لباش به لبخند هرزه گونه ای کچهره اش موشکافانه تغییر کرد ، چشماش بدجنسانه درخشی

 شدن. گندش بزنن... هیجان در درونم تیر کشید. به چی فک میکنه؟ نرم گفت:

 " مجازاتی در مقابلش برات در نظر دارم خانم استیل"

از شد . مجازات؟؟ اوه لعنتی! میدونم داره بازی میکنه... ولی یه قدم محتاطانه به عقب برداشتم. نیشش ب

کرد: زمزمه  

 " این یه بازیه؟ بخاطر اینکه من میگیرمت"

 و چشماش با نور نافد بازیگوشانه ای درخشیدن. تهدید امیز ادامه داد:

 " و تو لبات رو گاز میگیری"

قب یخواد بازی کنه. یه قدم دیگه به عتموم وجودم همزمان منقبض شد . اوه خدای.... همسر اینده ام م

احت در حالی ار کنم ... ولی بی فایده بود. کریستین با یه حرکت سریع و ربرداشتم ، بعد چرخیدم تا فر

م انداخت. جیغ کشیدم گرفتم . منو باالی شونه اش بروی شکاز خوشحالی و شعف و سورپرایز شدن که 

 هیس وار با دونستن این که خوزه در طبقه باالست گفتم:

 " کریستین!!"

ین ثابت کردم ا رو بشنوه. خودم رو با گرفتن پایین کمر کریستالبته با این وجود شک داشتم که صدای م

در باسنش زدم. اونم در مقابل در باسنم زد. جبغ کشیدم: ،بعد با شجاعت ناگهانی  

 " آی!"

 پیروزمندانه اعالم کرد:
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 " وقت حمومه"

 " منو بزار زمین"

کم دور وده ست.... دستش محسعی کردم لحن صدام ناراضی باشه ولی موفق نشدم. تالش و مبارزه ام بیه

ش رو باز رون پاهام قفل شده ... و به داللیلی نمیتونستم خنده ریزم رو کنترل کنم.در حالی که در حموم

 میکرد سرگرم شده گفت:

 " به این کفشات عالقه داری؟1 "

 سعی کردم که لحن صدام تهدید امیز باشه:

 " ترجیح میدم که اونا زمین رو لمس کنن"

گذار نبود بخاطر اینکه نمیتونستم خنده ام رو پنهون کنم.  ولی تاثیر  

 " ارزوی تو دستور منه خانم استیل"

بیافتن.  بدون پایین گذاشتن من ، کفشام رو از پام خارج کرد و گذاشت که بروی سرامیک های کف حموم

ول و کنار میز توالت مکث کرد، جیب هاشو خالی کرد : بلک بری خاموش شده ، کلید ، کیف پ

ه میشم. وقتی جاسوییچی ... فقط میتونم تصور کنم که تو اینه با این زاویه ای که قرار گرفتم چطور دید

 کارش تموم شد، مستقیما به سمت دوش اب فوق العاده بزرگ راه افتاد. 

 بلند غر زدم:

 " کریستین!"

تم ! ابشار اب بروی پشهدفش االن کامال برام مشخصه. شیر اب رو با اخرین فشار باز کرد . خدایا

کامال  ریخت. جیغ کشیدم . بعد ساکت شدم و دوباره یادم اومد که خوزه طبقه باالست. اب سرد بود و من

 لباسام تنم بود. 

طع کنم. اب سرد لباسام تا شورت و سوتینم رو خیس کرد. کامال خیس شده ام و نمیتونستم خنده ام رو ق

 جیغ کشیدم:

                                                             
 کنایه است چون که انا میگه منو بزار زمین خودم راه برم 1
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منو بزار پایین"" نه!   

ین رکنار بدن خیسش روی زمرهام کرد و اجازه داد که ددوباره در باسنم زد. اینبار محکم تر زد. بعد 

امال خیس منم کپیراهن سفیدش به بدنش چسبیده بود و شلوار رسمی اش کامال خیس بود. قرار بگیرم. 

گیج و منگ و بی نفس، و اونم با نیش باز نگام میکرد. بودم ، قرمز شده ،  

. به طرز غیر قابل باوری هات دیده میشد.خیلی...  

م ، متین ، با چشمای درخشان ،دوباره صورتم رو گرفت ، لبام رو به سمت لباش برد. بوسه اش نر

حموم  یگه اهمیت ندادم که کامال لباس پوشیده و خیس اب دربود و کامال حواسم رو پرت کرد. د عزیزانه

ه ، اون ماله یر دوش ابشار وار هستیم. اون برگشته ، اون درامانکریستین ایستادم . فقط ما دو تاییم که ز

 منه...

تش، چسبیده دستام ناخواسته به سمت پیراهنش کشیده شدن. پیراهنش تماما به بدن ، قفسه سینه  و عضال

داخل  بود و موهای قفسه سینه اش رو در زیر پارچه سفید پیراهن نشون میداد . پیراهنش رو سریعا از

راهنش رو بیرون کشیدم . در مقابل دهنم ناله کرد ولی لباش رو ازم جدا نکرد. وقتی که دکمه پی شلوارش

اش مشتاق باز کردم ، اونم دستش رو به سمت زیپ من دراز کرد و اروم لباسم رو از تنم پایین کشید . لب

د. منفجر ش واستنتاز قرار داد. بدنم با حس خ تر ، شهوانی تر  شدن و زبونش دهنم رو مورد تاخت و

و  ختهدکمه های لباسش به اطراف پرت و بروی زمین ری لباسش رو با خشونت کشیدم و پاره اش کردم.

ونو به در کف حمام ناپدید شدن. وقتی که لباس خیس شده اش رو از تنش و بازو هاش بیرون کشیدم ، ا

لب گفت: دیوار میخکوب کردم جلوی تالش اون برای برهنه کردنم رو گرفتم. زیر  

 " دکمه سر دستام"

اولین  مچ دستاش رو باال گرفت جایی که پیراهنش هنوز بهش خیس اویزوون بود. با انگشتای لرزون

وی به سراغ بعدی رفتم و گذاشتم دکمه های سر دست طالییش ر ددکمه سر دست رو باز کردم و بع

چشمام چرخ میخوردن، نگاهش زمین به همراه پیراهنش بیافتن. چشماش در زیر اب ابشار وار تو 

 سوزاننده ، شهوانی ، داغ مثل اب بود. دستم رو به سمت کمربند شلوارش دراز کردم ولی سرش رو

 تکون داد و شونه ام رو گرفت و چرخوندم برای همین پشتم به سمتش قرار گرفت. 
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زد، زبونش رو به ردنم کنار ه داد ، موهای خیس شده ام رو از گکارش رو برای باز کردن زیپم ادام

 سمت باال به طرف ریشه موهام و دوباره به سمت پایین کشید ، بوسیدم و میکیدم....

م رو ناله کردم و اروم لباسم رو از روی شونه هام به سمت پایین سینه هام کشید و گردنم و زیر گوش

تاش به دو طرف بوسید. سوتینم رو باز کرد و از روی شونه هام کنار زد و سینه هام رها شدن. دس

 اومدن و هر کدوم از سینه هام رو قاب گرفتن و در همون حال زیر لب سپاسگذار گفت:

 " خیلی زیبا"

ستین لباسم دستام توسط سوتین و لباسم گیر افتاده بودن، هنوز زیر سینه ام قرار داشت و بازوهام رو در ا

دنم دادم و یستین دسترسی بهتری به گرگیر کرده بود ولی دستام ازاد بودن. سرم رو چرخوندم ، به کر

 سینه هام رو بیشتر به دستای جادوگرش فشردم. 

فس تند و دستم رو به سمت پشت بردم و وقتی که انگشتای مشتاقم الت تحریک شده اش رو لمس کردن ن

؟تیزش رو پذیرا شدم. رون هاشو به دستم فشار داد. لعنتی، چرا اجازه نداد شلوارش رو در بیارم؟  

ار وک سینه هام رو در حالی که در زیر لمس حرفه ای اون سفت و دراز شده بودن کشید . تمامی افکن

عقب  سی در شکمم راه افتاد. سرم رونپاک شد و جریان تیز لذت و شهوت ج مربوط به شلوارش از ذهنم

 به اون تکیه دادم و ناله کردم. نفس گرفت:

 " اره"

کشید  یراهن و شورتم رو به سمت پایینپنش اسیر کرد. سوتین و دوباره چرخوندم ، دهنم رو توسط ده

یستین شامپو بدن رو از کنارمون برداشتم. کربرای همین اونا هم به پیراهنش بروی زمین اضافه شدن. 

و بدن ثابت شد ، متوجه شد که قصد چه کاری رو دارم. مستقیم به چشماش خیره شدم ، کمی از ژل شامپ

رسیده ام شدم. دستم رو در مقابل قفسه سینه اش باال گرفتم ، منتظر جواب سوال نپ رو کف دستم ریختم و

 چشماش گشاد شدن و تقریبا سرش رو مثبت به صورت نامحسوس تکون داد. 

م. قفسه شامپو به پوستش کرد ه اش گذاشتم و نرم شروع به مالیدناروم کف دستم رو بروی جناغ سین

حظه ت باال اومد ولی محکم و ثابت سر جاش موند.  بعد از چند له گرفسینه اش بخاطر نفس تیزی ک
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تند تیز  دستاش لگنم رو گرفتن ، ولی منو به سمت عقب هل نداد. محتاطانه نگام میکرد ، نگاهش سخت و

ردم:تر از حالت ترس بود ولی وقتی که نفساش تند تر شدن  لباش از هم فاصله گرفتن. زمزمه ک  

 " خوبه؟"

 کوتاه گفت:

اره" "  

د خیلی پاسخش نفس زنون بود. یاد حموم های مشترک خیلی زیادمون افتادم ولی اونی که در المپیک بو

، مرد ام خاطره ی تلخ و تیزی بود . خب، االن میتونم لمسش کنم. اونو با چرخش های نرم دستم میشستم

کم رکت کردم و به شدنده های قفسه سینه اش ح دم. . به سمت پایین شکمش ، از رویرو تمیز میکر

 تختش رسیدم و بعد به زیر اون ، به کمربند شلوارش. زمزمه کرد:

 " نوبت منه"

کنم که دستشو برای شامپو دراز کرد ، از زیر دوش جابجا شدیم و کمی شامپو بروی سرم ریخت. فک می

بروی  و رواین اشاره ای برای توقف شستنش بود برای همین دستام رو در کمربندش قالب کردم. شامپ

مام رو . قدر دان ناله کردم ، چشنموهام پخش کرد با انگشتای بلند و محکمش پوست سرم رو ماساژمیداد

یقا چیزی بستم و خودم رو تسلیم احساس اسمونی و بهشتی کردم. بعد از تموم استرس های امشب، این دق

 هست که بهش نیاز دارم. 

که لبخند زنان بهم نگاه میکنه:تو گلو خندید و چشمام رو باز کردم و دیدم   

 " دوست داری؟"

 " هووووم..."

 نیشش باز شد:

 " منم"

ماساژ سرم رو ادامه دادن. مقتدرانه گفت:م رو بوسید. انگشتاش عمل دلنشین خم شد و پیشونی  

 " بچرخ"
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م همون کار رو انجام دادم و انگشتاش به ارومی کارشون رو روی سرم انجام دادم ، میشستن ، ریلکس

وهام رو میکردن، عشق میورزیدن . اوه.... این شادکام کننده ست. شامپو بیشتری برداشت و اروم ساقه م

ور داد:در پشتم شروع به شستن کرد. وقتی که کارش تموم شد منو به زیر دوش برگردوند. اروم دست  

 " سرت رو به عقب خم کن"

اره در دوبرم شست . وقتی که کارش تموم شد خرسندانه اطاعت کردم و اونم با دقت کف شامپو رو از س

 مقابلش قرار گرفتم و به سراغ شلوارش رفتم. زمزمه کرد:

 " میخوام همه جات رو بشورم"

تیار تو ام. شیوه ای که انگار بگه من تماما در اخ رو بلند کرد بهلبخند زد، یه لبخند یک طرفی و دستاش 

ون شلوار و ع زیپش رو باز کردم و به سرعت به دنبال انیشم باز شد ، حسش مثل رسیدن کریسمسه. سری

 شورتش رو پیش بقیه لباس ها فرستادم. 

 بلند شدم و شامپو بدن و اسفنج مخصوص حموم رو برداشتم . زیر لب با لحن خشکی گفتم:

 " به نظر میاد از دیدن من خوشحال شدی "

 نیشخند زد:

ل"" من همیشه از دیدن تو خوشحال میشم خانم استی  

ه ... شاید روی اسفنج شامپو ریختم ، و به سفر حرکت خودم روی قفسه سینه اش برگشتم. ریلکس تر

زیر  بخاطر اینکه در واقعا لمسش نمیکنم. با اسفنج به طرف پایین حرکت کردم ، از روی شکمش و

باال و روی الت تحریک شده اش رسیدم.  ،شکمش به سمت موهای شرمگاهیش  

د. گاش کردم. و اونم با چشمای ابر گرفته و حس شدید اشتیاق و شهوت نگام میکراز زیر مژه هام ن

ش. هوووم.... من این نگاه رو دوست دارم. اسفنج رو انداختم و از دستام استفاده کردم و محکم گرفتم

 چشماش رو بست ، سرش رو به عقب فرستاد ، و ناله کرد ، لگنش رو به سمت دستم حرکت داد. 

شبش ی ام نده ست. ضمیر درونم بعد از گریه و اشکای بی قرار در یه گوشهنیلی تحریک کاوه اره! خ

 دوباره به سطح برگشته و رژ لب قرمز هرزه وارش رو به لبش زده بود.
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 نگاه سوزانش یکدفعه در نگام قفل شد. بیاد چیزی افتاده . با شور و حرارت گفت:

 " امروز شنبه است1"

ه ای برق زدن و کمرم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید و خشن چشماش با حیرت هرزه گون

 بوسیدم. واو....! تغییر شیوه. 

ه کشف و دستاش به طرف پایین بروی بدن صیقلی و خیسم سر خورد و به سکسم رسید، انگشتاش ب

ه من م منو بی نفس رها کرد. دست دیگه اش زمانی کاختن و اذیتم کردن ، و دهنش بی رحجستجو پرد

نگه  متحمل نیاز و اشتیاق پر شورش با تمام قدرت بودم داخل موهای خیسم بود و من رو سر جام ثابت

 داشت . انگشتاش به داخلم رفتن . تو دهنش ناله کردم:

 " آه "

 هیس وار گفت :

 " اره"

 و بلندم کرد ، دستاش در زیر باسنم بود :

 " پاهات رو دور کمرم حلقه کن عزیزم"

پاهام رو د ورش حلقه کردم و مثل لیمپت2 به گردنش چسبیدم . منو به دیوار چسبوند و دوش رو قطع و 

 مکث کرد و بهم نگاه کرد. زیر لب گفت:

 " چشمات باز باشن ، میخوام ببینمت"

رکت خون در رگهام فوران کرده و سنگین و سخت در بدنم ح پلک زدم ، قلبم در سینه میکوبید، بهش

کرد  موج زنان در بدنم می خروشید. بعد خیلی اروم و شیرین به درونم رسوخمیکرد . خواستن، قوی و 

 ، پرم کرد ، تصاحبم کرد، پوست در مقابل پوست.... 

                                                             
 شنبه است و دیگه میتونه از کاندوم استفاده نکنه 1
 نرم تن شکمپا که ابزی هست و صدف قیف شکل داره. اصطالحه و برای ادم های سمج استفاده میشه 2
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باره مکث خودم رو پایین به سمت لگن فشار دادم و بلند ناله کردم. وقتی که کامال درونم قرار گرفت دو

 کرد . چهره اش سخت و پر حرارت بود. زمزمه کرد:

تو مال منی اناستازیا" "  

 " همیشه"

پیروزمندانه ای زد و جابجا شد و باعث شد نفسم بریده بشه.  دلبخن  

بخاطر اینکه گفتی اره" ،" و حاال میتونی به همه بگی  

مام صداش خاشعانه ست و خم شد ، دهنم رو به کام گرفت و شروع به حرکت کرد... اروم و شیرین. چش

ونه. برده ی  فرستادم بدنم قوس برداشت . خواسته ام تقدیم و تسلیم شدن به ارو بستم و سرم رو به عقب 

 ریتم اروم مست کننده اش باشم. 

و به  دندوناش فکم ، چونه ام و پایین گردنم رو در حالی که ریتمش رو سریع تر میکرد و من رو باال

وغا و عصر و شب هول انگیز لمس میکردن. من رو از این زمین ، از این حموم پر غ ،داخل هلم میداد

.. هر نیم ، به عنوان یه فرد حرکت میکنیم.کجدا میکرد. فقط منم و مرد ام که با هم هماهنگ حرکت می

و خس خس هامون با هم مخلوط شده. از حس اعال  در دیگری غرق شده ، نفس های بریده کدوم کامال

ریخت لذت میبردم .مالکیتش وقتی که بدنم شکوفا میشد و مثل گل به اطرافش می  

 میتونستم از دستش بدم.... و من عاشقشم... من شدیدا عاشقشم. 

و یکدفعه از شدت عشق و عمق تعهدم بهش اشباع شدم . من باقی عمرم رو با عاشق این مرد بودن 

نده ، و میگذرونم و با این الهامات حیرت انگیز به دورش منفجر شدم... یه ارگاسم التیام بخش و رها کن

 در حالی که اشکام روی گونه هام جاری بودن اسمش رو بلند صدا کردم . 

زمین  اونم به اوج خودش رسید و خودشو درونم خالی کرد. با دفن کردن صورتش در گودی گردنم بروی

د ، اب سر خورد ، من رو محکم گرفته بود ، صورتم رو میبوسید، و اشکام رو با بوسه هاش پاک میکر

یریخت و ما رو میشست و تمیز میکرد. زیر لب گفتم:بروی بدنامون م  

 " انگشتام چروک شدن"
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رو به سمت لبش  بعد فعالیت جنسیمون وقتی که به قفسه سینه اش تکیه دادم ،نشسته و اروم شده ، انگشتام

 باال برد و هر کدوم رو بوسید. گفت:

م بیرون بریم"و" واقعا بهتره که از این حم  

 " من اینجا راحتم"

ن موافقتش ین پاهاش نشستم و اونم منو نزدیک خودش نگه داشته . نمیخوام که تکون بخوردم. کریستیب

اتفاقات  رو زیر لب اعالم کرد ، ولی یکدفعه عمیقا احساس خستگی و فرسودگی کردم. این هفته کلی

 رانه ای از دهنمافتاده.... برای یه عمر زندگی کافیه! و حاال من دارم ازدواج میکنم. خنده ریز ناباو

 خارج شد. کریستین مهربانانه پرسید:

 " چه چیزی اینقدر جالبه خانم استیل؟"

 " این هفته خیلی هفته ی شلوغی بود"

 نیشش باز شد :

 " اره همینطوره"

 زمزمه کردم:

 " خدا رو شکر که صحیح و سالم برگشتی"

اتفاق رو بهش  ریعا پشیمون شدم که ایناز اتفاقی که میتونست بیوفته جدی شدم. اونم منقبض شد و منم س

 یاداوری کردم. 

 " من ترسیده بودم"

 اعترافش باعث شد سورپرایز بشم. 

 " قبلش؟"

 سرش رو مثبت تکون داد . چهره اش جدی شد. گندش بزن... :

بازی کردی که مسئله ی مهمی نبوده تا خانواده ات رو مطمئن کنی؟" " برای همین نقش  
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ستم"ارتفاع پایین پرواز میکردم که مناسب فرود اومدن نبود. ولی یکجورایی نش " اره. من خیلی در  

یره خدای من لعنتی... نگاهم باال پرید و اون چهره اش در حالی که اب بر سرمون میریخت گرفته و ت

 دیده میشد . 

 " چقدر خطر نزدیک بود؟"

 بهم به سمت پایین خیره شد :

 " نزدیک بود"

داد: مکث کرد بعد ادامه  

 " برای چند ثانیه هولناک فک کردم که دیگه هیچ وقت نمیبینمت" 

 محکم بغلش کردم :

ونه"" نمیتونم زندگیم رو بدون تو تصور کنم کریستین. من خیلی دوستت دارم ، این منو میترس  

 نفس گرفت:

 " منم همینطور. زندگی من بدون تو خالی و تهی میشه. منم خیلی دوستت دارم"

ور بدنم محکمتر شدن و بینیش رو به موهام مالید :بازوهاش د  

 " نمیگذارم هیچ وقت بری"

 " من نمیخوام هیچ جایی برم، هیچ وقت"

 گردنش رو بوسیدم و خم شد و نرم لبام رو بوسید. بعد از چند لحظه جابجا شد :

شی"دیده می" بیا.... بیا تو رو خشک کیم و بریم تو تخت. من خیلی خسته ام و تو هم کتک خورده   

کج  تفاده کرد ابروم رو براش باال انداختم . سرش رو به یه سمتساکلمه ای که به عقب خم شدم و از 

 کرد و نیشخند زد :

 " حرفی داری بزنی خانم استیل؟"
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 سرم رو منفی تکون دادم و تلو تلو خوران روی پاهام ایستادم. 

 

 

ود. فکر خشک کنه. کامال در این کار حرفه ای بروی تخت نشستم، کریستین اصرار داشت که موهام رو 

 2عد از م ناخوشاینده برای همین سریعا نادیده اش گرفتم. ساعت بکه چطور ممکنه حرفه ای باشه برااین

وییچی رو بامداد بود و من اماده ی خوابیدنم. کریستین بهم نگاه کرد و قبل از اینکه روی تخت بیاد جاس

د :سرش رو دوباره ناباور تکون دانگاه کرد و امتحانش کرد .   

 " این خیلی خالصانه است. بهترین کادو تولدی که تا حاال در عمرم گرفتم"

 بهم نگاه کرد ، چشماش نرم و گرم بودن:

 " بهتر از پوستر امضا شده ی جوسبی دناتالی1 "

؟؟ با اره بخری" میتونستم زودتر بهت بگم ولی تولدت بود . تو چی میتونی برای مردی که همه چی د

 خودم فک کردم که به تو .... خودمو بدم"

در اغوش  جاسوییچی رو روی پاتختی گذاشت و خودشو کنارم کشید ، بغلم کرد و مقابل قفسه سینه اش

 هم دراز کشیدیم. 

 " این عالیه، مثل تو "

 ریشخند زدم، هر چند که نمیتونست صورتم رو ببینه :

ریستین"" من خیلی از عالی بودن دورم ک  

 " داری بهم ریشخند میزنی خانم استیل؟"

 چطوری میدونه؟؟؟ ریز خندیدم:

 " شاید. میتونم یه چیزی بپرسم؟"

                                                             
 قهرمان کیک بوکس . پوستری که در اتاق حواب بچگی کریستین به دیوار بود 1
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 " البته "

 بینیش رو به پشت گردنم مالوند. 

ن در " تو در راه برگشت از پورتلند زنگ نزدی . واقعا نگران خوزه بودی؟ نگران تنها بودن من با او

 اینجا؟؟ "

دن:برگشتم و نگاش کردم و چشماش وقتی که سرزنشش کردم گشاد ش .یچی نگفتکریستین ه  

 " میدونی این چقدر مسخره ست؟؟ چقدر تو ، من و خانواده ات رو مضطرب و اشفته کردی؟؟ ما همگی

 تو رو خیلی دوست داریم"

تقدیم کرد:رو چند بار پشت سر هم پلک زد و بعد بهم لبخند خجالت زده اش   

نمیکردم که شما اینقدر نگران بشید" " هیچ فکرشو  

 لبامو بهم فشار دادم:

کله خرت فرو کنی که ما همه عاشقتیم؟"" کی میخوای اینو تو اون   

 " کله خر؟؟"

 چشماش سورپرایز شده گشاد شدن . سرم رو مثبت تکون دادم :

 " اره کله خر"

 " فک نمیکنم که حجم چگالی سر من نسبت به بقیه افراد به صورت معنا داری بیشتر باشه1 "

" من جدی ام ! دست از به خنده در اوردن من بردار. من هنوز از دستت کمی عصبانی ام ، هر چند که 

ه من فک به صورت نصفه نیمه دچار تیرگی شده ، اونم وقتی ک ،بخاطر اینکه سالم به خونه برگشتی

 میکردم...."

دام خاموش شد . ادامه دادم:یز قبل افتادم صوقتی که یاد چند ساعت اضطراب ام  

                                                             
اصطالحه کله خری که اینجا استفاده میشه از دو تا کلمه است که یکی از اون کلمه ها معنیش به صورت لغوی به معنای پر حجم و متراکم و  1

سر جمجه الی ضخیم هست. ولی خوب وقتی با کلمه دیگه ادغام میشه اصطالح کله خر گفته میشه. اینجا کریستین شوخی میکنه و میگه حجم چگ
اون کلمه استفاده میکنه و سر به سر انا میزاره من از بقیه بیشتر  نیست در واقع از معنای لغوی   
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 " خب تو میدونی که من چی فک میکردم"

 چشماش نرم شدن و دستشو جلو اورد و صورتم رو نوازش کرد :

 " من متاسفم . باشه"

 زمزمه کردم:

 " مامان بیچاره ات هم. دیدن تو با اون خیلی تاثیر گذار بود"

 لبخند خجالت زده ای زد:

دیده بودم"" من هیچ وقت اونو اینطوری ن  

 از یاداوری خاطره اش چند بار پلک زد :

 " اره اون واقعا یه چیزی بود. اون به صورت نرمال خیلی خودداره. این واقعا یه شوک بود"

 " دیدی؟ همه دوستت دارن"

 لبخند زدم و ادامه دادم:

 " شاید االن تو کم کم شروع به باورش کنی"

شدم و بوسیدمش:خم   

وز ندیدی من تقسیم میکنی. و تو هن ین. من خوشحالم که اینجایی و روزت رو با" تولدت مبارک کریست

ه من چی برات برای فردا ..... در واقع امروز ، تهیه دیدم"ک  

 نیشخند زدم. مبهوت شده گفت:

 " کادوی دیگه ای هم هست؟"

 صورتش به لبخند دندون نمای نفس گیری شکوفا شد .

ا اون موقع صبر کنی"" اوه اره اقای گری. ولی باید ت  
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و با اسودگی  از رویا و یا کابوسی که میدیدم یکباره بیدار شدم. ضربان قلبم باال بود. وحشت زده چرخیدم

دستشو در  دیدم که کریستین در کنارم تو خواب عمیقی فرو رفته. بخاطر اینکه جابجا شدم تکون خورد

ه ام گذاشت و نرم آه کشید. خواب دراز کرد و روی من انداخت و سرش رو روی شون  

دراز  صبح بود. کریستین هیچ وقت تا این ساعت نمیخوابه. به پشت 8اتاق غرق نور شده بود . ساعت 

 کشیدم و اجازه دادم تا نفسام اروم بشن. چرا اشفته ام؟ بخاطر اتفاقات دیشبه؟

 سرم رو چرخوندم و به کریستین خیره شدم. اون اینجاست ، در امانه. 

ناست، تمامی اشعمیق یکنواختی گرفتم و به صورت دوست داشتنیش خیره شدم. صورتی که خیلی نفس 

هاش ، به طور ابدی در ذهنم حک شده. سایه روشنش ، شیار  

شده.  اون زمانی که خوابه خیلی جوون تر دیده میشه. نیشم باز شد چون که اون امروز یه سال بزرگتر

بحانه اون چی کار میکنه؟؟ شاید بهتر باشه با اوردن صردم. اوه ... خودم رو بغل کردم و به کادوم فک ک

خوزه ممکنه هنوز اینجا باشه.  تخت براش ، شروعش کنیم. در ضمن ، تو  

مز نشم. اون خونه دیدم. یه کاسه سیلایر میخورد. وقتی که دیدمش نتونستم قرخوزه رو کنار کانتر اشپز

 ن نیستشم. چرا یکدفعه اینقدر احساس خجالت کردم؟؟ مثل ایمیدونه که من شب رو با کریستین گذروند

. ب کامال بلند و پوشیده ای تنمهه ای االن باشم . من لباس خواکه انگار لخت و یا با هر چیز دیگ  

 لبخند زدم و بی پروا گفتم:

 " صبح بخیر خوزه"

 " هی ، انا "

ر دست انداختن و اهانت هرزه گونه ای دچهره اش روشن شد ، حقیقتا از دیدنم خوشحاله. هیچ اثری از 

هره اش دیده نمیشه. پرسیدم:چ  

 " خوب خوابیدی؟"
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 " اره. منظره خیلی خوبی اون باال دیده میشه"

 " اره ، واقعا خاصه"

رتمان.... دستش انداختم:اب اپمثل صاح  

 " یه صبحانه واقعی مردانه میخوای؟"

 " بدم نمیاد"

م براش صبحانه تو تخت ببرم"" امروز تولد کریستینه... میخوا  

 " بیداره؟"

ک میکنم از دیروز خسته است"ف" نه .   

، این فقط سریعا نگام رو از خوزه گرفتم و به سراغ یخچال رفتم تا صورت سرخ شده ام رو نبینه. خدایا

خوزه با نیش باز نگام ،خوزه است. وقتی که تخم مرغ و گوشت خوک رو از یخچال بیرون اوردم 

 میکرد. 

 " تو واقعا از اون خوشت میاد نه؟"

 لبامو بهم فشار دادم:

 " من عاشقشم خوزه"

 لحظه ای چشماش گشاد شدن و بعد نیشش باز شد . پرسید:

 " برای چی عاشقش نباشی؟"

 انگشتشو به اطراف چرخوند.  بهش اخم کردم :

 " هی، ممنونم !!! "

 " هی انا ، شوخی کردم"

دم؟؟ معیار سنجیده میشم؟؟ که من بخاطر پول کریستین باهاش ازدواج کرهوووم.... من همیشه به همین   
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 " واقعا میگم، شوخی کردم. تو هیچ وقت چنین دختری نبودی"

 پرسیدم:

 " املت خوبه؟"

 موضوع رو تغییر دادم. نمیخوام که بحث کنم. جواب داد:

 " اره"

 " و من "

ون شیوه هات و بزنن، فقط شلوار راحتیش که به ا کریستین اینو گفت و قدم زنان وارد نشیمن شد . گندش

 کامال جذاب از لگنش اویزوونه تنش بود. خدایا! به طرف خوزه سرش رو تکون داد :

 " خوزه"

 خوزه هم رسمی مثل خودش سرش رو تکون داد :

 " کریستین"

ا هدف ت و بکریستین به سمتم چرخید و همونطور که بهش خیره بودم ریشخند زد. اون این کارو از دس

ارم خاصی انجام داده. چشمام رو براش باریک کردم. نا امیدانه سعی کردم تعادل و ارامشم رو بدست بی

من میدونم قصدش چیه و اون اهمیت نمیده! و چهره کریستین زیرکانه هشیار شد.  اون میدونه که   

 " میخواستم صبحانه ات رو تو تختت بیارم"

ه ی ، بازوهاش رو دور بدنم حلقه کرد ، چونه ام رو باال فرستاد و یه بوسمغرورانه و متکبرانه قدم زد 

 خیس صدادار به لبام زد . خیلی غیر پنجاه وار بود!!  گفت:

 " صبح بخیر اناستازیا"

اینقدر  میخواستم بهش اخم کنم و بهش بگم که درست رفتار کنه.... ولی امروز تولدشه. قرمز شدم. چرا

حساسه و وسواس داره؟؟  به حیطه استحفاظی اش  

 " صبح بخیر کریستین، تولدت مبارک"
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 بهش لبخند زدم و اونم نیشخند زد و گفت:

 "من بی صبرانه منتظر کادو دیگه ام هستم"

اش  و همینه... به رنگ اتاق قرمز درد کشیدن سرخ شدم و مضطرب به خوزه نگاهی انداختم، که قیافه

 ایند و بد مزه رو قورت داده. چرخیدم و شروع به اماده کردنجوری شده بود انگار که یه چیز ناخوش

 صبحانه کردم. کریستین پرسید:

برنامه ات چیه خوزه؟" " خب، امروز  

 تظاهر به همینطوری پرسیدن کرد و در همون حال روی صندلی کنار کانتر نشست. 

 " قصد دارم به دیدن پدرم و ری ، پدر انا برم"

 کریستین اخم کرد:

هم رو میشناسن؟"" اونا   

م " اره. اونا ارتش با هم بودن. بعد ارتباطون رو از دست داده بودن تا اینکه منو انا در دانشگاه با ه

گیری دوست شدیم. یکجورایی جالب بود. االن دوستان خیلی خوبی برای هم هستن. ما به یه سفر ماهی

 میریم"

 " ماهیگیری؟"

 کریستین حقیقتا مشتاق شده بود .

 اال در این ناحیه خیلی بزرگ . یه چیزهای خوبی در اب های کناره ساحل پیدا میشه. ماهی قزل" اره

"میشه  

 " درسته. من و برادرم ایلیوت یکبار تونستیم یه ماهی قزل االی 34 پوندی1 بگیریم"

د ماهیگیری صحبت میکنن؟؟ چی اخه در مورد ماهی گیری جذابه؟؟ هیچ وقت نفهمیدم. مور رن دراد  

پوند!" 43پوند؟؟ بد نیست.هر چند پدر انا رکورد داره.  34"   

                                                             
 هر پوند برابر با 454 گرم 1
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 " شوخی میکنی؟؟ هیچ وقت نگفتش"

 " راستی ، تولدت مبارک"

 " ممنونم. خب، کجا برای ماهیگیری میرین؟ "

ستین؟ ، کرییاز صحبتشون خارج شدم. احتیاجی نبود که بدونم. ولی در عین حال اسوده خیال شدم. دید

یست. خوزه خیلی هم بد ن  

 

 

عا تی شرت و وقتی که خوزه اماده رفتن شد جفتشون با هم ریلکس تر و راحتر شده بودن. کریستین سری

شلوار تنش کرد و با پاهای برهنه من و خوزه رو تا راهرو خروجی همراهی کرد. خوزه درحالی که با 

 کریستین دست میداد گفت :

 " ممنونم از اینکه اجازه دادی شب اینجا بمونم"

 کریستین لبخند زد:

 " هر وقت خواستی"

 خوزه سریع و کوتاه بغلم کرد :

 " مواظب خودت باش انا "

 " حتما . خوشحال شدم دیدمت. دفعه دیگه عصر و شب بهتری رو با هم میگذرونیم"

 " منتظرشم"

 از داخل اسانسور برامون دست تکون داد و بعد رفت. 

 " دیدی؟ خیلی هم بد نیست"

یخواد تو شورت تو باشه انا. ولی من نمیتونم بگم که سرزنشش میکنم"" اون هنوزم م  
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 " کریستین این واقعیت نداره!"

 ریشخند زد:

تونی بکنی؟ اون تو رو میخواد ، فوق العاده زیاد"" حتی فکرشم نمی  

 اخم کردم:

 " کریستین ، اون فقط یه دوسته. یه دوست خوب"

رف میزنه. میشم وقتی که درباره ی خانم رابینسون باهام ح و یکدفعه متوجه شدم که عین کریستین دیده

 فکرش مشوش کننده ست. کریستین دستاش رو مسالمت امیز باال اورد . نرم گفت:

 " نمیخوام دعوا کنم"

 اوه! ما دعوا نمیکنیم... میکنیم؟؟ 

 " منم نمیخوام "

 " بهش نگفتی که داریم ازدواج میکنیم؟"

د به مادرم و ری بگم"بای ل" نه. فک میکنم که او  

... مامان و لعنتی... این دفعه اوله که دارم به این موضوع بعد از زمانی که بله گفتم فکر میکنم. خدایا.

 بابام چی میگن؟؟ کریستین سرش رو مثبت تکون داد :

 " اره، درست میگی. و من .... امممم، بهتره که از پدرت اجازه بگیرم"

 بلند خندیدم:

نیست" 18ن... االن قرن " اوه کریستی  

ین شونه گندش بزنن... ری چی میگه؟؟ فکر کرد به صحبتش وحشت رو در وجودم ایجاد میکنه. کریست

 اش رو باال انداخت :

 " این یه سنته"
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 " بیا در موردش بعدا فک کنیم. میخوام بهت کادو بعدیم رو بدم"

ادوم ن خوداگاهم ایجاد میکرد. نیازه که کهدفم پرت کردن حواسش بود. فکر مادر پدرم یه سوراخ تو ذه

 رو بهش بدم تا ببینم واکنشش چیه. 

این لبخند  لبخند خجالت زده اش رو بهم زد و قلبم به تپش افتاد. تا زمانی که زنده باشم هیچ وقت از دیدن

 خسته نمیشم.  گفت:

 " داری لباتو گاز میگیری"

فتن کلمه ای کردن هیجان درونم جریان پیدا کرد. بدون گ چونه ام رو پایین کشید. وقتی که انگشتاش لمسم

تو  در حالی که هنوز کمی شجاعت داشتم ، دستش رو گرفتم  و به طرف اتاق خواب راهنماییش کردم.

و اتاق خواب دستش رو کنار تخت رها کردم و از زیر تخت طرف خودم دو تا جعبه کادو باقی مونده ر

:ن کشیدم. سورپرایز شده گفتوبیر  

 " دوتا؟" 

 نفس عمیق گرفتم:

 " من اینو قبل از اینکه اممم.... اتفاق دیروز بیوفته گرفتم. االن در موردش مطمئن نیستم"

ده بهم نگاه سریعا یکی از بسته ها رو قبل از اینکه نظرم رو بتونم عوض کنم بهش دادم. گیج و مبهوت ش

 کرد . متوجه شک و دودلی من شد :

ازش کنم؟"" مطمئنی که اینو ب  

رد. زمزمه اشفته سرم رو تکون دادم. کریستین کادو رو باز کرد و سورپرایز شده به داخل جعبه نگاه ک

 کرد:

 " چارلی تانگو؟"

یدی بزرگ وی یه هلیکوپتر چوبی کوچیک به همراه تیغه توربینی انرژی خورشانیشش باز شد . جعبه ح

 بود. بیرونش اورد زیر لب گفت:

واو! "  " انرژی خورشیدی.  
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ریستین و قبل از اینکه بفهمم روی تخت نشست و شروع به راه اندازیش کرد . سریعا بهم وصل شد و ک

ابش رو زد ، کف دستش رو باال نگه داشت . یه هلیکوپتر ابی چوبی. بهم نگاه کرد و لبخند امریکایی جذ

ش کرد. ش شروع به چرخبعد به طرف پنجره رفت برای همین هلیکوپتر غرق نور خورشید شد و موتور

 نفس گرفت:

 " ببین "

 از نزدیک بررسی اش میکرد:

با این تکنولوژی انجام بدیم" ن" چی کار میتونیم اال  

ده در مقابل چشماش باال نگه اش داشته بود و چرخش تیغه اش رو نگاه میکرد. اون مبهوت و طلسم ش

نده بود. به چی فک میکنه؟نگاهش میکرد و غرق افکارش شد به هلیکوپتر کوچولو خیره مو  

 " دوستش داشتی؟"

 " انا ، عاشقشم. ممنونم"

پرت  گرفتم و بوسه ی سریعی بهم زد و بعد چرخید و دوباره به موتور در حال چرخش نگاه کرد. حواس

 گفت:

 " اینو به گالیدر روی میز دفتر کارم اضافه اش میکنم"

فته شده به تا اینکه ایستاد. نمیتونستم صورت شکدستش رو از نور خورشید دور کرد و موتور اروم شد 

لبخند دندون نمام رو جمع کنم و میخواستم که خودمو بغل کنم. اون عاشقش شد. البته اون عاشق 

ی میز تکنولوژی های مختلفه. من اینو در زمان خرید شتابزده ام فراموش کرده بودم. هلیکوپتر رو رو

  سمت من برگشت. هدراورش قرار داد و ب

 " زمانی که چارلی تانگو در حال بازسازی هست میتونه برام همراه خوبی باشه"

 " قابل بازیابی و باز سازی هست؟"

 " نمیدونم ، امیدوارم. در غیر این صورت دلم براش تنگ میشه" 
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ه شی تیز و کوتاه حسادت رو درونم حس کردم. من احساسی نسبت به ی برای اون؟؟ شوکه شدم که حس

دارم. ذهن ناخوداگاهم تمسخر امیز بهم خندید. بهش اعتنا نکردم. کریستین پرسید:بی جان   

 " تو جعبه دیگه چیه؟"

بچه های هیجان زده گشاد شده بودن. گندش بزنن... چشماش مثل  

 " مطمئن نیستم که این کادو برای تو هست یا من"

 پرسید:

 " واقعا؟؟"

مون جعبه دوم رو بهش دادم. اروم تکونش داد و جفتو میدونم که اشتیاقش رو تحریک کردم. مضطرب 

 صدای تق تق بلندی رو از جعبه شنیدیم. به من نگاه کرد . سردرگم پرسید:

 " چرا اینقدر مضطربی؟؟"

شونه ام رو شرمنده و در عین حال هیجان زده در حالی که قرمز میشدم باال انداختم. ابروش رو باال 

 انداخت و زمزمه کرد:

کاو کردی خانم استیل"" منو کنج  

 و صداش مستقیما به درونم رسوخ کرد و خواستن و چشم انتظاری درون شکمم ایجاد شد. 

 " باید بگم که دارم از واکنش تو لذت میبرم.  برنامه ات چی بوده؟؟"

دم. مشکوکانه چشماش رو برام باریک کرد و لبام رو صاف و محکم نگه داشته و نفسم رو حبس کر  

یده و باز کرد و برگه کوچیک نامه رو برداشت. باقی وسایل داخل جعبه در پارچه ای پوشدر جعبه ر

دن، بودن. نامه رو باز کرد و نگاهش سریعا تو چشمام قفل شدن.... شوکه و یا سورپرایز شده گشاد ش

 نمیدونم کدوم...

 زیر لب گفت:

های بی ادبانه و وحشیانه انجام بدم؟؟"" باهات کار  
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ن م رو قورت دادم. سرش رو با دقت به یه طرف کج کرد و واکنش منتکون دادم و اب ده سرم رو مثبت

و کنار رو زیر نظر گرفت، اخم کرد. بعد دوباره توجهش رو به داخل جعبه برگردوند. پارچه ابی رنگ ر

زد و چشم بند رو به همراه ، گیره وصل شونده به نوک سینه ، در پوش باسن ، آی پدش ، کروات 

نقره ایش و در اخر.... کلید اتاق بازی رو بیرون اورد. -ستریخاک  

پرسید: به من نگاه کرد و چهره اش تیره و غیر قابل خوندن بود. اوه لعنتی.... این حرکت خوبیه؟؟؟ نرم  

 " میخوای بازی کنی؟"

 نفس گرفتم:

 " اره"

 " برای تولد من؟"

 " اره "

چ شه؟؟  هزاران احساسات مختلف از چهره اش گذشت. هیصدام بیشتر از این میتونه کوتاه و اروم با

نشی رو کدومشون رو نمیتونستم بفهمم، ولی اون حس اشفتگی رو انتخاب کرد . هوووم.... دقیقا اون واک

 که توقع داشتم نیست. پرسید :

 " مطمئنی؟"

 " بدون شالق و اون مسائل "

 " اونو متوجهم"

 " پس اره. مطمئنم"

به وسایل ها نگاه کرد . زیر لب انگار که به خودش میگه گفت:سرش رو تکون داد و   

 " دیوونه ی سکس و سیری ناپذیر . خب ، فک میکنم که بتونیم با اینا کلی کار انجام بدیم"



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

751 | P a g e  
 

ر کرده بعد وسایل رو به داخل جعبه برگردوند . وقتی که دوباره به من نگاه کرد چهره اش کامال تغیی

ده بود. خاکستریش میسوختن و دهنش به لبخند اروم شهوانی باال کشیده شبود. گندش بزنن... چشمای 

 دستشو به سمتم دراز کرد . دستم رو تو دستش گذاشتم. دستور داد :

 " بیا "

ه از و من به دنبالش اتاق خواب رو ترک کردم . قلبم تو دهنم میزد. حس خواستن درون بدنم در حالی ک

رم و روون مسابقه گذاشته بود . ضمیر درونم دور صندلی حس چشم انتظاری منقبض میشدم ، ن

پشتک بارو میزد .  باالخره!!!مخصوصش   
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«فصل بیست و یکم»   

 

 

 

 کریستین بیرون در اتاق بازی ایستاد . پرسید :

 " در موردش مطمئنی؟"

 نگاهش داغ و در عین حال مضطرب بود. زیر لب با لبخند خجالت زده گفتم:

"" اره  

 چشماش نرم شدن :

 " کاری هست که دوست نداری انجام بدی؟"

 از سوال غیر منتظره اش یکه خوردم و ذهنم به کار افتاد. فکری به ذهنم اومد:

 " نمیخوام که از من عکس بگیری"

و  ثابت شد و چهره اش وقتی که سرش رو به یه سمت کج میکرد و چشماش تردید امیز کریستین

ن کار رو . اوه لعنتی! فک کردم که ازم بپرسه چرا ولی خوشبختانه اینسخت شد کوکانه نگام کردنشم

 نکرد. زیر لب گفت:

 " باشه"

وقتی که  وقتی که قفل در رو باز میکرد پیشونیش چین خورد و کنار ایستاد و منو به داخل دعوت کرد.

. جعبه کادو رو بدنبالم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست نگاهش رو روی خودم حس میکردم

زیک روی میز کنار در گذاشت ، ای پدش رو برداشت ، روشنش کرد و بعد به طرف دستگاه مرکزی مو

ند دستش رو تکون داد و درهای شیشه ای دودی دستگاه باز شدن. یه دکمه ای رو فشار داد و بعد از چ
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 ین صدای ضرب دارلحظه صدای قطار روی ریل در کل اتاق پخش شد. صداش رو کم کرد ، برای هم

نم خوندن کرد ، نمیدوخواب اوری که به دنبال اهنگ شروع شد فضا رو احاطه کرد. یه خانم شروع به 

ی صداش نرم و در عین حال گوش خراش و ضرب اهنگ موزون و اهسته ... و اروتیک که کی بود ول

 بود. اوه خدای من ، این یه اهنگ برای عشق بازیه. 

ش افتاده بود و سمتم در حالی که وسط اتاق ایستاده بودم قراره بگیره . قلبم به تپکریستین چرخید تا به 

 خون در رگهام اواز میخوند ،در زمان ریتم و ضرب اغوا کننده اهنگ نبض میزد... یا اینطور احساس

  تم.میشد. اروم و خرامان به سمتم اومد چونه ام رو پایین کشید برای همین دیگه لبم رو گاز نمیگرف

 زیر لب گفت:

یخوای بکنی اناستازیا؟"م" چی کار   

چونه ام رو گرفته بودن. زمزمه کردم:بوسه ای نرم و لطیف کنج لبام زد. انگشتاش همچنان   

 " تولد تو هست، هر چیزی که تو بخوای "

 شصتش رو در طول لب پایینم کشید ، پیشونیش دوباره چین خورد :

میکنی که من میخوام اینجا باشم؟ " " ما اینجاییم بخاطر اینکه تو فک   

 کلماتش نرم ادا شدن ولی منو سخت و دقیق نگاه میکرد. زمزمه کردم:

 " نه . منم میخوام اینجا باشم"

مدت  نگاهش تیره و در حالی که جوابم رو ارزیابی میکرد جسور تر و گستاخ تر شد . بعد از گذشت

 زمانی که به اندازه ابدیت بود صحبت کرد:

ه، کلی امکانات برای انجام دادن وجود داره خانم استیل"" او  

 صداش اروم و هیجان زده بود :

 " اول بزار با برهنه کردنت شروع کنیم"
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رفت و  ابریشمی ام هویدا شد . یه قدم عقب د ، برای همین باز شد و لباس خواببند ربدوشامبرم رو کشی

 خونسرد و بی تفاوت بروی دسته کاناپه نشست:

اسات رو از تنت در بیار. اروم "" لب  

م. بهم نگاه شهوانی و چالش طلبانه ای انداخت. بی اختیار و محسور شده رون هامو بهم دیگه فشار داد

 من همین االنم بین پاهام خیس شده. 

نم. ضمیر درونم برهنه در صف ایستاده بود ، اماده ، منتظر و التماس کنان به من میگفت که عجله ک

 رو از روی شونه هام کنار زدم، نگاهم رو از چشماش بر نمیداشتم، اجازه دادم که موج زنان ربدوشامبر

ه به من بروی زمین بیافته. نگاه خاکستری محسور کننده اش داغ بود و انگشت اشاره اش رو در حالی ک

 نگاه میکرد بروی لبش میکشید. 

رها  ، لحظه ای بهش خیره شدم و بعد بند رو بند های باریک لباس خوابم رو از روی شونه هام کنار زدم

ت. پاهام روی زمین فرو ریخ وی بدنم به سمت پایین سر خورد و دوراروم و نرم ر . لباس خوابمکردم

 برهنه ام و عمال نفس نفس میزنم و کامال اماده ام. 

دم. ده شرده و چشم انتظاری در چهره اش شگفت زد لحظه مکث کرد و از حس شهوت بی پکریستین چن

و خاکستری ، اونی که مورد عالقه ام بود ر –ایستاد، به سمت میز کنار در رفت و کراوات نقره ای 

لباش  شت لبخندی رویکه اروم و خرامان به طرفم بر میگ برداشت. بین انگشتاش گرفت و در حالی

ین کارو نکرد. بگیرم ولی ا بازی میکرد.  وقتی که مقابلم ایستاد انتظار داشتم که ازم بخواد دستام رو باال

 زیر لب گفت:

 " فک میکنم که تو االن لباس تنت نیست خانم استیل"

دور گردنم انداخت و اروم وماهرانه گره اش زد جوری که یه گره کروات پهن زده شد. در کراوات رو 

کی رو یحالی که گره اش رو  سفت میکرد انگشتاش پایین گردنم رو لمس میکردن و جریان های الکتر

هاش به درونم ایجاد میکرد، باعث میشدن نفسم بریده بشه. ادامه کروات رو بلند گذاشت اونقدر که انت

 قسمت موهای شرمگاهیم میرسید. گفت:

 " االن خوب دیده میشی خانم استیل"
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چ وار و خم شد و بوسه ای به لبام زد. بوسه ی سریعی بود و من بیشتر میخواستم . حس خواستن مارپی

کشانه درون بدنم حرکت میکرد. گفت :سر  

 " حاال باهات چی کار کنیم؟"

ستاش مجبور شدم به طرفش و بین بازوهاش برم. د ندنباله کروات رو گرفت و محکم کشید برای همی

شش و سرم رو به عقب کشید و واقعا بوسیدم، سخت ... زبونش بی رحم و بدون بخداخل موهام رفتن 

فس نفس جدا شد اونم نمحکم پایین رفت و باسنم رو گرفت. وقتی که ازم  بود. یکی از دستاش سخت و

نفس  بدنبال هوا برای بودن و من با حس کمبود رها شدم. بهم خیره شد ، چشمای خاکستریش مذاب میزد.

ورم  کشیدن بودم ، هشیاریم به طور کامل از هم پاشیده بود. مطمئنم که لبام بعد از حمله ی شهوانیش

نرم دستور داد : کرده ان.  

 " بچرخ"

ه عقب رو ب عا اونارو بافت. موی بافته شده اماطاعت کردم. موهام رو از زیر کروات بیرون کشید و سری

 کشید برای همین سرم به عقب خم شد . زیر لب گفت:

 " تو موهای زیبایی داری اناستازیا"

در مقابل گلوم زمزمه کرد : گلوم رو بوسید و لرزشی رو از ستون مهره هام به پایین فرستاد.  

 " فقط کافیه بگی تمومش کن . اینو میدونی که مگه نه؟"

های طعم لباش روی لبام بود. منو چرخوند و دوباره انتسرم رو مثبت تکون دادم. چشمام بسته است . 

 کروات رو گرفت و گفت :

 " بیا "

د. به و اشیا داخلش قرار داشت برم کروات رو کشید ، منو به سمت میز کنار در جایی که اون جعوار  

این وسایال.." ا" اناستیازی  

 در پوش باسن رو باال گرفت :
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روع کنی. ما " این خیلی سایزش بزرگه. به عنوان کسی که از پشت باکره ست ، تو نمیخوای که با این ش

 با این شروع میکنیم"

ند زد و فکر گشتا.... اونجا؟؟ نیشخانگشت کوچیکش رو باال گرفت و من نفسم بریده شد. شوکه شدم. ان

 ناخوشایند عمل فیستینگ مقعد1 در قرار داد به ذهنم اومد . نرم گفت :

 " فقط یه انگشت ... تنها "

ام با توانایی عجیب غریب ذهن خونیش جوابم رو داد. نگاهم به چشماش میخ شد . چطور این کارو انج

اره کرد :میده؟؟ به گیره های وصل شونده به نوک سینه اش  

 " این گیره ها خیلی سخت و خشن ان ما از اینا استفاده میکنیم"

رگ یه جفت متفاوت از گیره های وصل شونده به نوک سینه رو روی میز قرار داد. مثل گیره سر بز

د. زیر لب گفت:وبیاه انتهای هر گیره اویزوون وصل شده به رنگ مشکی بودن و یه کهربای س  

ستن"" اینا قابل تنظیم ه  

ربی در صداش رد کوچیکی از نگرانی حس میشد. بهش با چشمای گشاد شده پلک زدم. کریستین ، م

ون سکس من. اون خیلی بیشتر از من در مورد تموم این وسایال میدونه. من هیچ وقت بهش نمیرسم. ا

 خیلی بیشتر از من در هر موردی میدونه.... به غیر از اشپزی کردن.  پرسید :

ود؟"" مفهوم ب  

 با دهن خشک شده زمزمه کردم:

 " اره. بهم میگی که تصمیمت برای انجام چه کاریه؟"

 " نه. من همون طوری که پیش میرم تصمیم میگیرم. این یه صحنه نیست انا "

 " چطور باید رفتار کنم؟"

 پیشونیش چین خورد:

                                                             
 جلد یک ، قرارداد 1

Anal fisting 



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

757 | P a g e  
 

 " هر جوری که میخوای"

 اوه! پرسید :

اناستازیا؟ "  " تو منتظر جنبه دیگه شخصیتم بودی  

 لحن صداش همزمان ریشخند کنان و سردرگم بود. بهش پلک زدم . زیر لب گفتم:

 " خب اره. من دوسش دارم "

شید . لبخند زد، لبخند جوک شخصی داخل سرش ، و دستش رو بلند کرد و شصتش رو روی گونه ام ک

 نفس گرفت :

 " حاال واقعا؟"

 شصتش رو کنار لب پایینم کشید:

رونه ات ق توام اناستازیا ، اربابت نیستم. من عاشق اینم که صدای خنده بلند و خنده ریز دخت" من عاش

ه که رو بشنوم دوست دارم اروم و خوشحال ببینمت، مثل همونی که تو عکسای خوزه هستی. اون دختری

 به دفتر من اومد. اون دختریه که من عاشقش شدم"

ه شادی ید گرمی به قلبم رسوخ کرد. این شادکام کننده ست، یگندش بزنن.... دهنم باز موند و حس خوشا

 خالصانه...

نجام بدم " ولی با گفتن تموم این حرفا ، من همینطور دوست دارم که باهات کارهای بی ادبانه و وحشیانه ا

گم خانم استیل. و شخصیت دیگه ام یک یا چند مهارت و حقه رو بلده. پس، همون کاری رو که بهت می

بده و بچرخ" انجام  

کرد و  امال خلع سالحمنو کت به سمت پایین بدنم تیر کشید. بدجنسانه درخشیدن ، و حس لذچشماش 

ی از ی پایین کمرم رو به چنگ زد. همون کاری رو که گفت انجام دادم . پشت سرم ، یکتمامی رگ و پ

ستور داد :کشو های میز رو باز کرد و بعد از چند لحظه دوباره روبروم قرار گرفت. د  

 "بیا "
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ین بار ت میز هدایت کرد. وقتی که از کنار کاناپه میگذشتیم برای اومسو کراوات رو کشید ، منو به 

یوار متوجه شدم که تمامی ترکه ها ناپدید شدن. حواسم رو پرت کرد. اونا دیروز که به اینجا اومدن از د

ر میز رسیدیم خانم جونز؟ کریستین وقتی که کنا اویزوون بودن؟؟ یادم نمیاد. کریستین اونا رو جمع کرده؟

 رشته افکارم رو پاره کرد و گفت:

 " میخوام که روی این میز زانو بزنی"

یچی اوه ، باشه. چی تو ذهنشه؟؟ ضمیر درونم نمیتونه صبر کنه تا بفهمه.... اون همین االن با پاهای ق

یکنه. شده روی میز قرار گرفته و اونو با عشق و احترام نگاه م  

تانت و کریستین نرم بلندم کرد و روی میز گذاشتم و منم پاهام رو خم کردم و در مقابلش زانو زدم . از م

ه رعنایی خودم شگفت زده شدم.حاال چشمامون روبروی هم قرار گرفته . دستاش رو روی رون پاهام ب

اهش قیقا روبروم ایستاد. نگسمت پایین کشید ، زانو هام رو گرفت ، و پاهام رو از هم فاصله داد و د

 خیلی جدی بود ، چشماش شرورانه ، ابر گرفته ... و شهوانی بودن .

 " دستات رو ببر پشت . میخوام که ببندمشون"

ن از جیب پشتی شلوارش دستبد های چرمی رو بیرون اورد و دستاش رو دورم فرستاد . همینه... ای 

 سری قراره منو به کجا ببره؟؟ 

مسرش میل مست کنندهست. این مردیه که قراره همسر من باشه. یه نفر میتونه اینقدر به هنزدیکی بدنش 

کنم،  جنسی داشته باشه؟؟ یادم نمیاد که درموردش چیزی جایی خونده باشم. نمیتونم در مقابلش مقاومت

ی و زبر لبام رو در طول فکش کشیدم ، ته ریشش رو حس میکردم، یه ترکیب سرمست کننده از لطافت

داد : در زیر زبونم... ثابت شد و چشماش رو بست . نفساش لرزون شدن . خودشو عقب کشید . اخطار  

وگرنه این کار خیلی از اون چیزی که میخواییم سریعتر میشه" نکن ،"   

روشن  ش با حس سرگرمیشده ولی بعد لبخند زد و نگاه داغ برای لحظه ای فک کردم که شاید عصبانی

ویزون و اخمای در هم گفتم:شدن . با لبای ا  

 " تو وسوسه انگیزی"

 خشک گفت:
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 " واقعا؟"

 سرم رو مثبت تکون دادم. 

 " خب... حواسم رو پرت نکن. وگرنه دهنت رو میبندم"

 زمزمه کردم :

دوست دارم حواست رو پرت کنم ""   

انه بهش خیره شدم ، ابروش رو برام باال انداخت:لجوج  

 " یا در باسنت میزنم"

ب میشدم. سعی کردم لبخندم رو قایم کنم. یه زمانی بود ، نه خیلی دور ، که من توسط این تهدید مغلواوه! 

ه شدم که من مش. االن متوجسوه وقتی که تو اتاق بازی هستیم ببهیچ وقت شهامت اینو نداشتم که نطلبید

رید:نیشخند زد . غ دیگه ازش نمیترسم. این یه افشا گریه... بازیگوشانه نیشم باز شد ، اونم بهم  

 " درست رفتار کن "

ود ، بی و عقب ایستاد. بهم خیره شد و دستبند چرمی رو کف دستش کوبید، و تهدید و اخطار همینجا ب

باره بهم چون و چرا توسط عملش اعالم شد. سعی کردم که پشیمون دیده بشم و فک کنم که موفق شدم. دو

 نزدیک شد . نفس گرفت :

 " حاال بهتر شد "

حه فوق کردنش گرفتم ولی رایلمس دوباره به سمت پشتم با دست بند ها خم شد . جلوی خودم رو برای 

رو حفظ  کریستینی شو به مشامم کشیدم . هنوز از دوش دیشب تر و تازه بود. هوووم.... باید خودمالعاده 

 کنم. 

ی پشتم رو بست. باعث شد که کمتوقع داشتم که مچ دستام رو ببنده ولی اون هر دستبند رو باالی ارنجم 

ش ده بودن . کارام بدون دشواری بهم رسیه قوس بدم ، سینه هام رو به سمت جلو داده ، اگر چه که ارنج

تاد و منو با تحسین نگاه کردو پرسید:تموم شد ، عقب ایس  

 " خوبه؟"
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ا ببینم اومده بودم ت این یه وضعیت فوق العاده راحت نبود ولی من از حس چشم انتظاری شدیدا به هیجان

ودم. که با این کارا میخواد به کجا برسه و سرم رو مثبت تکون دادم. توسط حس خواستن شل شده ب  

 " خوبه"

 ماسک رو از جیب پشتش در اورد . زیر لب گفت:

"ی" فک کنم که تا االن به اندازه کافی دید  

اینقدر  ،. واو... چرا عدم توانایی دیدنشد ماسک رو روی سرم کشید و چشمام رو پوشوند. نفسام تند تر 

غ و اروتیکه؟؟؟ من اینجام، بسته شده و زانو زده روی میز ، خواستار... با چشم انتظاری شیرین و دا

نواخت همینطور سنگینی عمیقی درون شکمم وجود داره. اگرچه هنوز میتونم بشنوم ، و ریتم ملودی یک

طعه م ساطع میشد . از قبل متوجه نشده بودم . اون باید اون قاون قطعه موسیقی که ادامه داشت، در بدن

 رو روی تکرار گذاشته باشه. 

د دوباره کریستین عقب رفت. داره چی کار میکنه؟؟ به سمت میز برگشت و کشویی رو باز کرد و بع

 یز وبستش. بعد از چند لحظه دوباره برگشت و احساس کردم که روبروم قرار گرفت. رایحه تند و ت

انداخت. زیر لب گفت :میخوشبویی در فضا پخش شد. خوشمزه ست... حتی دهنم رو اب   

 " نمیخوام کروات مورد عالقه ام رو خراب کنم"

تم. قلقلکم میداد. اروم گره کروات رو باز کرد و وقتی که دنباله کروات بروی بدنم کشیده شد تیز نفس گرف

هم مالید . ا بتونم بفهمم داره چی کار میکنه. دستاش رو بکرواتش رو خراب کنه؟؟؟ گوشام رو تیز کردم ت

 بند انگشتاش یکدفعه روی گونه ام کشیده شدن ، به سمت پایین فکم حرکت کردن. 

شیده شد از لمس دستش بدنم هشیار شد و لرزش های شیرینی رو درونم ایجاد کرد. دستش بروی گردنم ک

ر خورد . ردنم سشده و برای همین به سمت پایین گی و با روغن خوشبویی که کف دستش بود ، صیقل

یشتر به روی ترقوه هام و شونه هام ،انگشتاش نرم و لطیف نوازشم میکردن . وسوسه انگیزه... بدنم رو ب

ریتم  فم حرکت کردن ، اروم و هماهنگ باسمت دست ماهرش حرکت دادم ولی دستاش به دو طر

د یا تناع کردن. ناله کردم ولی نمیدونم که از حس لذت بوموزیک ، و سختکوشانه از لمس سینه هام ام

 کالفگی... 
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 زیر لب گفت:

 " تو خیلی زیبایی انا "

در  -صداش اروم و خش دار بود. دهنش در کنار گوشم بود. در حالی که ماساژ دادن من رو ادامه میداد

ذرایی به کرد. بوسه ی گیمنوک بینیش خط فکم رو دنبال  -زیر سینه هام ، روی شکمم به سمت پایین 

دیکی شم! نز. گندش بزنن... من تو اتی لبام زد ، و بعد نوک بینیش رو روی گردنم  و گلوم پایین کشید

 بدنش ،دستاش ، کلماتش...

 زمزمه کرد:

 " و به زودی تو همسر من میشی و میمونی"

 اوه خدای من... ادامه داد:

 " برای عشق ورزیدن و ستایش کردن "

 خدایا...

 " با بدنم من تو رو میپرستم "

م و کف ، روی سکس نسرم رو به عقب فرستادم و ناله کردم . انگشتاش از روی موهای شرمگاهیم گذشت

رد :دستش رو در مقابل کلیتوریسم مالید. در حالی که دستش کارش رو روی من انجام میداد زمزمه ک  

 " خانم گری"

 ناله کردم. نفس گرفت :

 " اره"

که کارش رو ادامه میداد گفت :در حالی   

 " دهنت رو باز کن "
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رو بین  دهنم همین االنم بخاطر نفس نفس زدنم باز شده. بیشتر بازش کردم و اونم یه شی سرد و فلزی

نده کاری لبام قرار داد. یه چیزی شبیه پستونک بچه ها ولی بزرگ شده اش بود. شیار ها و یا حکاکی و ک

ه چیزی شبیه زنجیر در انتهاش بود. بزرگ بود. نرم دستور داد :های ظریفی روش داشت. و ی  

 " بمکش. میخوام اینو بزارم داخلت "

 داخلم؟؟ داخلم ، کجا؟؟؟ قلبم به دهنم اومد. دوباره تکرار کرد :

 " بمکش"

اش و مالیدن دستش رو متوقف کرد. نه، متوقف نشو! میخواستم که داد بزنم ولی دهنم پر بود. دست

به سمت باال اومدن و باالخره سینه های فراموش شده ام رو گرفتن. روغنیش   

 " مکیدنش رو متوقف نکن "

ر  به ارومی نوک سینه هام رو بین شصت دست و انگشت اشاره اش چرخوند و اونا سخت تر و دراز ت

در زیر دستای ماهرش شدن، موجهای کوتاه لذت بخشی رو در راه خودشون به سمت کشاله رون هام 

 فرستادن. زیر لب گفت :

 " تو سینه های زیبایی داری انا "

ردنم به نوک سینه هام در پاسخش سفت تر شدن . حرفش برام تائیدی بود و ناله کردم. لباش از روی گ

ایین شت سرهمی رو در مسیرش به پومد ، گاز های ریزی و مکیدن های پسمت یکی از سینه هام پایین ا

اد، و یکدفعه احساس نیشگون گیره ای رو حس کردم. و نوک سینه ام انجام مید  

 " آی!"

تیز ،  خفه شده و نا مفهومم رو از وسیله ای که در دهنم بود خارج کردم. گندش بزنن، احساسش تند ناله

یس زد ... اوه .... نیشگون. با زبونش نوک سینه به دام افتاده ام رو لهعالی ، خشن ، دردناک و لذت بخش

کی از گیره دوم مثل اون ین کار رو میکرد گیره بعدی رو به نوک سینه دیگه ام زد. گو وقتی که ای

... ولی همونقدرم خوب بود. بلند ناله کردم. خشن  

 زمزمه کرد :
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 " احساسش کن "

 اوه، اره میکنم ، اره میکنم ، اره میکنم...

 " اینو بهم بده "

ه رفت و منم رهاش کردم. دستاش دوباراون شی فلزی پر زرق و برق پستونک شکل رو از دهنم گ

پشتم  بروی بدنم به سمت پایین ، سکسم، سر خوردن. دستاش رو دوباره چرب کرده بود. اونا به سمت

 حرکت کردن.  در کنار گوشم نفس گرفت :

 " هییییش، راحت باش"

ه؟؟ دست دیگه بکنتاش بهم مالیده میشدن و اذیتم میکردن گردنم رو بوسید. میخواد چی کار وقتی که انگش

اخلم اش از روی شکمم به سمت سکسم سر خورد و دوباره کف دستش رو بهم مالید. انگشتاش رو به د

 فرستاد و منم سپاس گذار ناله بلندی کردم.  زیر لب گفت :

 " میخوام اینو بفرستم داخلت. اینجا نه "

 انگشتاش بین کپل های باسنم حرکت کردن و روغن رو پخش میکردن:

لکه اینجا "" ب  

ردم انگشتاش رو چرخش وار تکون میداد ، داخل و بیرون ، دیواره جلوی واژنم رو لمس میکرد. ناله ک

 و نوک سینه های مهار شده ام متورم شدن. 

 " آه!"

وسید، دهنش کریستین انگشتاش رو بیرون کشید و یه شی رو به داخلم فرستاد . صورتم رو گرفت و ب

یکی از قرار داد . و من صدای تق کوتاهی رو شنیدم و به مجرد اون وسیله الکتردهنم رو مورد تاخت و ت

زی بود داخلم شروع به لرزش کرد. پایین ، اونجا!! نفسم منقطع شد. احساسش شدید ... فراتر از هر چی

 که تا حاال قبل از اون حس کرده بودم. 

 " آی!!"

 کریستین ارومم کرد :



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

764 | P a g e  
 

 " اروم باش"

ز گیره ع شده ام رو با دهنش سرکوب کرد. دستاش به سمت پایین رفتن و هر کدوم احیرت و نفس منقط

 های وصل شده به نوک سینه ام رو کشیدن. بلند ناله کردم:

 " کریستین، خواهش میکنم "

 " هییییش عزیزم. استقامت داشته باش"

رد و بروی اوج گرفتن ک این خیلیه...! تموم اینا کل بدنم رو بیش از حد تحریک میکنه. بدنم شروع به

نم؟؟؟ زانو هام توانایی کنترل و جلوگیری از ساختن حسش رو نداشتم. اوه خدای... میتونم استقامت ک

 کریستین اروم گفت :

 " دختر خوب"

 نفس نفس زدم:

 " کریستین"

شد .میبه گوش خودمم حتی صدام مستاصل شنیده   

 " هیییش، احساسش کن انا.  نترس "

رونم بود ، م بودن ، نگه ام داشته بود. ولی من نمیتونستم بروی دستاش ، یا چیزی که ددستاش بروی کمر

ه. ساخته و یا گیره های وصل شونده به نوک سینه ام تمرکز کنم. بدنم در حال ساخته شدن و اوج گرفتن

ندش بزنن. . گبا گیره ها.. ه شیرینشدن برای یه انفجار... توسط یه ویبراتور بی رحم و شکنجه ی شیرین

ارگاسم شدیدی خواهد بود. دستاش از روی لگنم حرکت کردن ، پایین و بعد چرخیدن ، روغنی و 

کردن...نوازش میکردن ، باسنم رو نوازش ، پوستم رو احساس و  نصیقلی، لمسم میکرد  

 زیر لب گفت :

 " خیلی زیبا "

نتی!! . اونجا!!! پشت ، معقدم..! لعو یکدفعه به ارومی یه انگشت روغنی شده اش رو به داخلم فرستاد..

 احساس نا اشنا و بیگانه ای از پر شدگی ، در یه منطقه ممنوعه.... ولی اوه.... خیلی..... خوب...
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باال رفته ام رو گاز  ، در همون حین دندوناش چونه ی و اروم شروع به حرکت کرد ، داخل و بیرون 

 میگرفتن.

 " خیلی زیبا انا "

رفتن و ون شدم. و در یک زمان در حال اوج گباالیی بر فراز دره ای وسیع اویزبسیار  در ارتفاع بسیار

ن مقاومت کنم. بی دقت سقوط میکردم، به سمت زمین شیرجه میزدم.  دیگه نمیتونم بیشتر از ای و بعد گیج

که بدنم ی زمان شدگیش رسید جیغ بلندی کشیدم .وقتی که بدنم دچار تشنج شد و به اوج طاقت فرسای پر 

شد من هیچی نبودم به غیر از ، احساسات.... در همه جا. میمنفجر   

 کریستین اول گیره اولی و بعد دومی رو ازم جدا کرد ، باعث شد نوک سینه هام از حس درد تیز و

کرد و فریاد بزنن ولی خیلی خوب بود و باعث ارگاسمم شد ، این ارگاسمی که ادامه پیدا می شیرینش

داده  . انگشتش همچنان داخلم ، جایی که بود قرار داشت، به ارومی داخل و بیرون حرکتمتوقف نمیشد

 میشد.  بلند ناله کردم :

 " آی!"

، نگه ام  و کریستین وقتی که بدنم بی رحمانه در درونم به نبضش ادامه میداد، خودشو بدورم حلقه کرد

 داشت. دوباره ملتمسانه داد زدم :

 " نه !!"

یرون براتور رو ازم خارج کرد و وقتی که بدنم به لرزشش ادامه میداد انگشتش رو هم بو این سری وی

اد و من کشید . یکی از دست بند هامو باز کرد برای همین دستام به جلو اومدن ، سرم روی شونه اش افت

ه و دغرق شدم ... غرق تموم این احساسات طاقت فرسا... نفسام مرتعش و لرزون ، میل جنسیم هالک ش

 شیرین، و به حواس پرتی و ناهشیاریم خوشامد گفتم. 

د اروم روی میز بلندم کرد ، به سمت تخت بردم، و بع بهمی متوجه شدم که کریستین منو ازبه طور م

چنان روغن مالی شده به ارومی پشت مروی تشک سرد تخت قرارم داد. بعد از چند لحظه ، دستاش ه

ام و شونه هام رو ماساژ دادن. احساس کردم تخت پایین رفت و کنارم رون پاهام ، زانو هام ، ترقوه ه

 دراز کشید. 
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ده ام روی صورتم برداشت ولی من انرژی اینو نداشتم که چشمام رو باز کنم. موی بافته شماسک رو از 

وت داخل فقط نفسای نامنظم بود که سکرو پیدا کرد ، بازش کرد و به جلو خم شد و نرم لبامو بوسید. 

ت :اتاق رو در حالی که به سمت زمین برمیگشتم مختل میکرد. موزیک قطع شده بود. زیر لب گف  

 " خیلی زیبا "

 وقتی که چشمام رو متقاعد کردم تا باز بشن دیدم که با لبخند نرمی بهم خیره شده. گفت:

 " سالم"

شه: در جوابش تونستم خر خر نامفهمومی رو ایجاد کنم که باعث شد لبخندش پهن تر  

 " به اندازه کافی برات بی ادبانه و وحشیانه بود؟"

دیگه  سرم رو مثبت تکون دادم و نیش باز ناخواسته ای روی صورتم ایجاد شد. خدایا، یکذره بیشتر

 مجبور بودم جفتمون رو بزنم.  زمزمه کردم:

 " فک میکنم که سعی میکردی منو بکشی"

 نیشخند زد:

خیلی بدتری برای این کار هست"" مرگ بر اثر ارگاسم. راه های   

کرد. دستم  ولی بعد اخم کرد . خیلی کم ، انگار که فکر نا خوشایندی از ذهنش گذشته باشه. منو پریشون

 رو دراز کردم و صورتش رو نوازش کردم. زمزمه کردم:

 " میتونی هر وقت که بخوای منو اینطوری بکشی"

بلند شدم،  ه. وقتی که دستم رو گرفت و انگشتام رو بوسیدمتوجه شدم کامال برهنه است و اماده عمل بعدی

شد. زیر لب  صورتش رو بین دستام گرفتم و دهنش رو به سمت دهنم کشیدم. کوتاه بوسیدم و بعد متوقف

 گفت:

 " این کاریه که میخوام انجام بدم"
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یتار در ی نرم گدستشو به زیر بالشت برد و ریموت دستگاه موسیقی رو برداشت. دکمه ای رو زد و نوا

 فضای اتاق منتشر شد. بهم خیره نگاه کرد:

 " میخوام باهات عشق بازی کنم"

رد : نگاه سوزان خاکستریش با حس خالصانه ی عشق می درخشیدن. صدای اشنایی شروع به خوندن ک

 »اولین باری که صورت تو رو دیدم«1

 و لباش روی لبام قرار گرفتن. 

 

 

ز هم م رسیدم کریستین در بین بازو هام اض کردم و دوباره به رهایی اورش منقبوقتی که خودم رو د

ه در وسط پاشید ، سرش به عقب کشیده شد و اسمم رو صدا کرد. محکم به سمت قفسه سینه اش وقتی ک

شش تختش نشسته بودیم و بینی هامون روبروی هم بود و منم با پاهای باز به دو طرف بدنش در اغو

دید و ر این لحظه ، در این لحظه لذت بخش با این مرد و با این موسیقی ... تجربه شبودم ، فشردم . و د

ی افتاده بود و شور انگیز امروز صبح در اینجا با این مرد و تموم اتفاقاتی که در این هفته گذشته به طریق

غلبه  ساساتمن رو نه تنها فیزیکی بلکه از نظر احساسی و روحی خسته کرده بود. من کامال به اون اح

ه کردم. من عمیقا ، عمیقا عاشق این مرد ام. برای اولین بار متوجه اگاهی اندکی از این موضوع شدم ک

 اون چه احساسی در مورد امنیت من داره. 

اقی برای اخیرش با چارلی تانگو افتادم. از فکرش لرزیدم و اشک چشمام رو پر کرد . اگر اتف یاد اتفاق

ستین وت در کریعاشقشم... اشکام بروی گونه هام ریختن. کلی شخصیت های متفااون می افتاد ... من 

دم و شخصیت جنتلمن و خشنش، و شخصیت من کاری رو که دوست دارم انجام می هست : اون شیرینه ،

همند ان ، تو هم بدنبال اربابت کشیده میشی ، شخصیت پنجاه سایه اش... همه شخصیت هاش. همگی شکو

هش .. و متوجه شدم که ما خیلی همو نمیشناسیم و ما یه کوهی از مسائل داریم که باید بهمگی مال منن.

                                                             
 اهنگ معروفی از خواننده زن امریکایی " روبرتا فلک  1

Roberta Flack 
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وقت  غلبه کنیم ولی میدونم که ما برای همدیگه ... این کارو میکنیم! و ما یه عمر برای انجام این کار

 داریم. نفس گرفت :

 " هی"

 سرم رو با دستاش گرفت و بهم خیره شد. هنوز داخلم بود. 

ا گریه میکنی؟"" چر  

 صداش پر از نگرانی بود. زمزمه کردم :

 " بخاطر اینکه من تو رو خیلی دوست دارم"

 از کرد ازتی که دوباره چشماش رو بنصفه نیمه چشماش رو بست انگار که تو کلماتم مواد اغشته شده. وق

 عشق شعله میکشیدن. 

 " و منم تو رو انا . تو باعث میشی... کامل باشم "

دم ... به نرمی صدای روبرتا فلک.... و بوسی  

 

 

وشش ما صحبت کردیم و صحبت کردیم و صحبت کردیم ، نشسته بروی تخت اتاق بازی ، من در اغ

تی ما بودم، پاهامون بدور همدیگه حلقه شده بود، مالفه قرمز رنگ بدورمون مثل پارچه ابریشمی سلطن

ین کوانا رو زمان گذشته. کریستین به من که ادای کاتر م که چقدربر گرفته بود و هیچ ایده ای نداررو در 

ندید. زیر لب وقتی که برای عکس گرفتن از کریستین به هتل هیتمن رفته بودیم در میاوردم، بلند میخ

 گفت :

ایی"" فکر اینکه میتونست اون برای مصاحبه با من بیاد... خدا رو شکر برای سرما خوردگی ابتد  

اخم کردم :بینیم رو بوسید . بهش   

 " سرما خوردگیش شدید بود کریستین"
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ن خیلی انگشتام رو ولگردانه روی قفسه سینه اش و موهای روی سینه اش میکشیدم و متعجب شدم که او

زیر لب گفتم :خوب داشت تحمل میکرد.   

 " همه ترکه ها برداشته شدن "

 یادش افتادم. موم رو برای بار هزارم پشت گوشم فرستاد :

یکنم که تو هیج وقت از اون محدودیت دشوار رد بشی"" فک نم  

 با چشمای گشاد شده زمزمه کردم :

 " منم فک نمیکنم که بتونم "

ودن بعد متوجه شدم که به سمت شالق ها ، تازیانه ها ، پدل ها که در دیوار مقابل به ترتیب اویزون ب

 نگاه میکنم. اونم نگاهم رو دنبال کرد :

ونا هم راحت بشیم؟"" میخوای که از شر ا  

سردرگم ولی بی ریا بود.    

 " به غیر شالقه ... اونی که قهوه ای بود. و یا اون یکی تازیانه جیر ، میدونی1"

 قرمز شدم. بهم لبخند زد:

 " باشه، شالق و تازیانه جیر. ای بابا خانم استیل تو پر از سورپرایزی"

ن در مورد تو عاشقشم"دی هست که ممثل تو اقای گری. این یکی از موار"   

 کنج لباش رو بوسیدم. با چشمای گشاد شده پرسید:

 " دیگه عاشق چی در موردم هستی؟"

ن عاشق میدونم که پرسیدن این سوال براش خیلی سخت بوده. احساس فروتنی کردم و بهش پلک زدم. م

ه نمیشه. وقت کسل کنند همه چی در مورد اونم...تمام پنجاه سایه اش. میدونم که زندگی با کریستین هیچ  

 " اینا "
                                                             
 )جلد یک( اون اوایل کریستین ازشون استفاده کرده بود و انا دوست داشت 1
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 انگشتم رو روی لباش کشیدم:

ه " من عاشق اینام، و هر چیزی که ازش خارج میشه ، و کاری که تو با من با اینا میکنی، و چیزی ک

 اینجا قرار داره"

 شقیقه اش رو نوازش کردم:

ه ری. ولی باالتر از هم" تو خیلی باهوشی ، شوخ طبعی ، خردمندی و در خیلی از مسائل خبره و ماه

 اینا ، من عاشق چیزی هستم که اینجاست"

ردم :کف دستم رو نرم روی قفسه سینه اش گذاشتم. ضربان قلب یکنواختش رو حس کردم. زمزمه ک  

یدی، ی که انجامش م" تو دل رحم ترین مردی هستی که تا حاال مالقات کردم. کاری که تو میکنی ، جور

ت "ق العادهسنفس گیر و فو   

 " نفس گیر و فوق العاده؟؟"

زده اش  گیج شده. ولی ردی از شوخی در صورتش دیده میشد. بعد صورتش تغییر کرد و لبخند خجالت

کارو  پدیدار شد انگار که شرمنده شده باشه و من میخواستم که خودمو تو بغلش پرت کنم... پس این

 کردم. 

 

 

یدار شم. کریستین با نوک بینیش نوازشم میکرد تا بچرت میزدم و در بین مالفه و گری محصور شدم. 

 زمزمه کرد :

 " گرسنه ای ؟"

 " هوووم... ضعف کردم "

 " منم "

شده بود نگاه کردم.  بلند شدم و به اون که روی تخت پخش  
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ری . من برات یه چیزی میپزم. چی دوست داری؟"" تولدته اقای گ  

 " سورپرایزم کن "

می نوازشم میکرد.دستش رو پشتم کشید ، به نر  

 " بهتره که بلک بریم رو بخاطر سیل عظیم پیام هایی که دیروز از دست دادم چک کنم"

 آه کشید و سر جاش نشست. و منم فهمیدم که زمان خاصمون به پایان رسیده... فعال !!  گفت :

 " بیا بریم دوش بگیریم"

 من کی باشم که پسر تازه متولد شده رو مایوس کنم؟؟؟

 

 

ین و تی شرت تین در اتاق کارش با تلفن مشغوله. تیلور هم پیششه. به نظر جدی میاد ولی شلوار جکریس

ن بود. من خودم رو داخل اشپزخونه مشغول درست کردن غذا کردم. استیک سالموتنش تنگ مشکی 

 یمینب زداخل یخچال پیدا کرده بودم و اونا رو با لیمو اغشته کرده ، ساالد درست میکنم، و چند تا سی

ظی بر الفی و خوشحالی میکنم. به طور تحت احترعاده ای احساس لکوچیک هم اپز کردم. به طرز فوق ا

ن رگ چرخیدم ، به اسمون ابی شگفت انگیز خیره شدم . تموم اوزفراز ابر هام . به سمت پنجره ب

ه. صحبت ها ... تموم اون سکس کردن ها... هوووم. یه دختر میتونه به اونا عادت کن  

ی های تیلور از دفتر کریستین خارج شد ، افکارم رو مختل کرد. صدای آی پادم رو کم کردم و گوش

 هدفونم رو دراوردم.

 " سالم تیلور"

 سرش رو تکون داد:

 " انا "

 " دخترت خوبه؟"
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ن داده " اره ممنونم. همسر سابقم فک کرد که اون اپاندیس داره ولی مثل همیشه بیش از حد واکنش نشو

 بود "

 چشم غره رفت و سورپرایزم کرد. 

 " سوفی حالش خوبه هرچند که شکم دردسر سازی داره"

 " متاسفم "

 لبخند زد.

 " چارلی تانگو پیدا شده؟"

بویینگ فرستاده بشه " زی در راهه. میتونه اخر شب به پایگاه" بله. تیم بازسا  

 " اوه خوبه "

 لبخند منقبض شده ای بهم زد :

م؟"" تموم شد خان  

 " اوه اره. البته"

 30قرمز شدم. هیچ وقت عادت میکنم که تیلور منو خانم صدا کنه ؟؟ احساس پیری بهم میده ، حداقل 

 سال.

منتظرم که  تیلور سرش رو تکون داد و از نشیمن خارج شد . کریستین هنوز با تلفن صحبت میکرد. من

یام از کیت برداشتم ، بلک بریم رو در اوردم. یه پ ها پخته بشه. بهم یه ایده داده شد. کیفم رو یسیب زمین

 داشتم:

 امشب میبینمت. بی صبرانه منتظر یه مکالمه طووووالنی ام ! 

 بهش جواب دادم:

 منم همینطور.

 خوبه که با کیت صحبت کنم. 
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 برنامه ایمیل رو باز کردم . پیامی سریع برای کریستین نوشتم:

_______________________ 

 

اناستازیا استیلاز طرف:   

 موضوع: نهار

13:12   2011،ژوئن،18تاریخ:   

 به: کریستین گری

 

 اقای گری عزیز

 دارم بهت ایمیل میزنم که اعالم کنم که نهار تقریبا امادهست.

 و اینکه من یه عمل کینکی فاکری اعجاب انگیز امروز داشتم . 

ره.تولد به سبک کینکی فاکری مورد پیشنهاد و تائید قرار میگی  

 و یه چیز دیگه... دوست دارم.

X آ     

 )نامزدت(

_____________________ 

م. اون خیلی دقیق گوش دادم تا واکنشش رو بفهمم ولی هنوز با تلفن صحبت میکرد.شونه ام رو باال انداخت

 سرش شلوغه. بلک بریم لرزید:

_____________________ 
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 از طرف: کریستین گری

 موضوع: کینکی فاکری

13:15    2011،ژوئن ،18یخ: تار  

 به : اناستازیا استیل

 

 کدوم جنبه اش اعجاب انگیز بود؟ 

 دارم یادداشت برمیدارم. 

 

 کریستین گری

 مدیر عامل ضعف کرده و فراتر از تضعیف شده بعد از فعالیت صبحگاهی

 پ.ن: من امضات رو دوست داشتم.

 پ.پ.ن: چه اتفاقی برای صحبت کردن افتاده؟؟1

_____________________  

 

 از طرف: اناستازیا استیل

 موضوع: ضعف کرده؟؟

13:18    2011،ژوئن،18تاریخ:   

 به : کریستین گری

 

                                                             
 منظورش اینه که چرا ایمیل میزنه بیاد رو در رو صحبت کنه 1
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 اقای گری عزیز

پس تمام  نهار تقریبا امادهست؟؟... یمیل قبلیم جلب کنم که اعالم کردممیتونم توجهت رو به اولین خط ا

اس هستن. حرفای ضعف کرده و فراتر از تضعیف شده بی اس  

 با احترام به جنبه های مختلف اعجاب انگیز کینکی فاکری... حقیقتا همه اش. 

 من مشتاق خوندن یادداشت هات هستم. و منم امضای تو پرانتز قرار گرفته ام رو دوست دارم.

X آ      

 ) نامزدت(

 پ.ن: از کی تا حاال تو اینقدر حراف شدی؟؟؟ و تو پای تلفنی!

_____________________  

نکه بتونم یدکمه ارسال رو زدم و سرم رو بلند کردم و دیدم در مقابلم ایستاده و بهم نیشخند میزنه. قبل از ا

فت :خونه رو دور زد ، منو تو اغوشش باال کشید و بوسه صدا داری کردم. گحرفی بزنم ، کانتر اشپز  

 " همش همینه خانم استیل "

شت و اهای برهنه و پیراهن دکمه بسته نشده به اتاق کارش برگرهام کرد و قدم زنان با شلوار جین ، پ

 منو بی نفس تنها گذاشت. 

 

 

و چیدم. اب تره، گشنیز و خامه ترش رو با هم مخلوط کرده و به سالمون اضافه کردم. کانتر اشپزخونه ر

نوز با . همش بشم ولی االن در درگاه ورودی اتاقش ایستادمم که وقتی که مشغول کارش هست مزاحمتنفر

ی تو بهم ریخته چشمای براق خاکستری... یه جشن و پایکوب اتلفن صحبت می کرد، با موهای تمام

د و چشماش قابل دیدن بود. سرش رو بلند کرد و وقتی که دیدم نگاهش رو ازم نگرفت. کمی اخم کر

 نمیدونم که این بخاطر من بود یا بخاطر صحبتش. هیس وار گفت:
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و تنهاشون بزار. فهمیدی میا؟ " خل" فقط بزار بیان دا  

 چشم غره رفت:

 " خوبه "

باز شد و سرش رو تکون داد . ششکلک غذا خوردن رو بهش نشون دادم  اونم نیش  

 " بعدا میبینمت"

 گوشی رو قطع کرد و پرسید:

 " یه زنگ دیگه بزنم؟"

 " حتما "

 اضافه کرد :

 " این لباس خیلی کوتاهه"

 " دوستش داری؟؟"

یروزه ای ریع زدم. یکی از خرید های کارولین اکتیونه. پیراهن نخی حلقه ای کوتاه به رنگ فیه چرخ س

ره و مناسب تر برای کنار ساحله ولی امروز از هر لحاظی روز دوست داشتنی و خوبیه. اخم کرد و چه

 اش وا رفت :

ه"ا این لباس ببین" باهاش فوق العاده دیده میشی انا. من فقط نمیخوام هیچ کس دیگه ای تو رو ب  

 بهش اخم کردم:

جز کارکنان نیست" کس ه ایم کریستین. هیچن" اوه ، ما خو  

وع دهنش منقبض شد و با وجود اینکه سعی میکرد حس شوخی و سرگرمیش رو پنهون کنه این موض

ون ا واقعا براش بامزه نبود. ولی باالخره سرش رو مثبت تکون داد. سرم رو به دو طرف تکون دادم .

خونه برگشتم. واقعا جدی بود؟؟ به سمت اشپز  

تاط گفت :حه سمتم گرفت. زیر لب با نگاهی مدقیقه بعد ، کریستین در مقابلم ایستاد و گوشی رو ب 5  
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 " ری پشت خط هست"

تم و هیس میکروفونش گذاشج شد . گوشی رو گرفتم دستم رو جلوی تمامی هوا بیکباره از کل بدنم خار

 وار گفتم :

ش گفتی!!"" تو به  

یق گرفتم:کریستین سرش رو مثبت تکون داد و چشماش از رنجش واضح من گشاد شدن. لعنتی! نفس عم  

 " سالم بابا "

 ری گفت :

همین االن از من در خواست کرد که میتونه با تو ازدواج بکنه " " کریستین  

. ری مثل دم که چی بگماوه گندش بزنن... سکوت بینمون کش پیدا کرد و من مستاصل به دنبال این بو

ول همیشه ساکت موند، به من هیچ اشاره و راهنمایی از واکنشش به این خبر جدید نمیداد. سکوت رو ا

 من شکستم:

 " تو چی گفتی؟"

خیلی وقت  " گفتم که میخوام با تو صحبت کنم. یکجورایی خیلی ناگهانی شده، فک نمیکنی آنی؟؟ تو

ی خیلی میدونه... ول یه که ، اره اون پسر خوبیه ، در مورد ماهیگیرو میشناسی. منظورم اینننیست که او

 زود نیست؟؟ "

 صداش اروم و تحت کنترل بود. 

 " اره ناگهانی  شده....گوشی"

وار شیشه ای سریعا فضای اشپزخونه رو برای دور شدن از نگاه اشفته کریستین ترک کردم و به سمت دی

ه لبه ی بالکن به بیرون و زیر افتاب قدم برداشتم. نمیتونم خیلی ببزرگ رفتم. در بالکن باز بود و منم 

 نزدیک بشم. خیلی ارتفاع زیاده.

رای " میدونم که کامال ناگهانی شده ولی....خب، من عشاقشم. اونم عاشقمه. میخواد با من ازدواج کنه و ب

"من هیچ فرد دیگه ای به غیر اون وجود نداره.   
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ی همچنان ن صمیمی ترین صحبتی هست که تا حاال با پدر خونده ام داشتم. رقرمز شدم و فک کردم که ای

 در اون طرف خط ساکت مونده بود. 

 " به مادرت گفتی؟"

 " نه "

ی هست ، ولی ازدواج؟؟ این یه قدم خیل رد کامال پولدار، مناسب و در خور" آنی... میدونم که اون یه ف

 بزرگیه مطمئنی؟؟"

 زمزمه کردم :

بختی تا انتهای عمرمه"" اون خوش  

 ری بعد از چند لحظه گفت :

 " واو!"

تر بود. ادامه دادم :لحنش نرم   

 " اون همه جیزه "

 " آنی،آنی،آنی.. تو یه زن جوون یکدنده ای . امیدوارم که خدا بدونه که داری چی کار میکنی. میشه

 گوشی رو به اون برگردونی؟"

 اروم گفتم:

م عروسیم منو به سمت داماد مشایعت میکنی؟"" حتما. بابا تو هم در مراس  

 " اوه عزیزم"

ره ی صداش اشک رو به چشمام اورد . باالخظه ساکت شد ، احساسات توصداش شکست. برای چند لح

 گفت:

 " انجام هیچ چیز دیگه ای بیشتر از اینکار به من لذت نمیده "

وی گریه ام رو بگیرم. زمزمه کردم :اوه ری، من خیلی دوستت دارم... اب دهنم رو قورت دادم تا جل  
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میدم. باهاش مهربون باش. من عاشقشم " ن" ممنونم بابا. گوشی رو به کریستی  

حدس  فک کنم که ری اون طرف خط لبخند میزد. ولی سخت بود که بفهمم. کال همیشه سخته که ری رو

 بزنی. 

سر رو هم بیار"" حتما آنی. و تو هم بیا و ایم مرد پیرت رو مالقات کن ، اون پ  

دادم ، چهره ام  . گوشی رو بهش شبه نشیمن برگشتم. کالفه بودم که کریستین از قبل بهم اخطار نداده بود

به سمت  کامال بهش نشون میداد که چقدر از دستش کفری ام.  لوده وار گوشی رو گرفت و تفریح کنان

دقیقه بعد دوباره به نشیمن اومد : 2اتاق کارش برگشت.   

تائید و تبریک پدر خونده ات رو گرفتم " " من  

از بشه. مثل اینو با افتخار اعالم کرد ، در واقع خیلی مفتخرانه ، که باعث شد ریز بخندم و اونم نیشش ب

ذاکره مو یا دست اورد جدید،  این رفتار میکنه که انگار االن با یه واال مقام در مورد پروژه جدید ادغامی

یه سطحی دقیقا همین بوده ... کرده . که فک میکنم در  

 

 

 " لعنتی، تو اشپز خوبی زن"

شکفته  ش رو خورد و جام شراب سفیدش رو باال گرفت. از تعریفشا رکنن پکریستین اخرین لقمه ده

ود که شدم و برام روشن شد که من فقط اخر هفته ها براش اشپزی خواهم کرد. اخم کردم. شاید بهتر میب

تم. ساعتم رو نگاه کردم. هنوز زمان داشتم. براش یه کیک تولد میپخ  

 " انا ؟"

 افکارم رو بهم زد :

 " چرا ازم خواستی که ازت عکس نگیرم؟؟"
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شقاب طرز فریب امیزی اروم گفت. اوه.... لعنتی، عکس ها. به ببه سوالش منو بیشتر یکه زد چون 

دم که بگم ؟؟ به خودم قول داده بو خالی ام خیره شدم، انگشتام رو در اغوشم در هم پیچوندم. چی میتونم

 به این قضیه که من مجله سبک خاص ریدرز وایوز1  اونو پیدا کردم اشاره ای نکنم . بهم توپید :

 " انا، جریان چیه؟؟ "

ه منو ی فکر کردم که اون دیگباعث شد سر جام بپرم. و صداش بهم دستور داد تا بهش نگاه کنم . ک  

:نمیترسونه؟؟؟  زمزمه کردم   

 " من عکسات رو پیدا کردم"

 چشماش شوکه شده گشاد شدن. ناباورانه مشکوک پرسید :

 " تو گاو صندوق منو چک کردی؟ "

 " گاو صندوق؟؟ نه . نمیدونستم که داری"

 اخم کرد :

 " متوجه نمیشم "

معموال  ه" تو اتاق لباست دیدم. یه جعبه بود . من دنبال کروات بودم و جعبه زیر شلوار جینت همونی ک

 تو اتاق قرمز میپوشی ، به غیر از امروز، پیدا کردم"

ت قرمز شدم. رنگ پریده و کپ کرده نگام میکرد. مضطرب دستشو داخل موهاش کشید و این اطالعا

ه رو هضم میکرد. چونه اش رو مالید ، در افکارش غرق شد ، ولی نمیتونست رنجش و حیرتش رو ک

بود   فه یکدفعه سرش رو تکون داد، ولی سرگرم هم شدهالکنه. کصورتش رو مچاله کرده بود پنهون 

لش به هم شگفت زده ای گوشه لباش رو بوسید. نوک انگشتای جفت دستش رو در مقاب لبخندی بی حال  

 متصل کرد و تمرکزش رو دوباره روی من معطوف کرد:

ده ، اون عبه جاش جابجا ش" این چیزی نیست که فکرشو میکنی. کامال در موردشون یادم رفته بود . ج

 عکسا داخل گاو صندوق بودن "

                                                             
 مجله پرنوگرافی هست. طعنه انا به کریستین بخاطر عکس های اروتیک از اتاق قرمز و فرمان برداراش داشت  1
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 زمزمه کردم :

 " تو جابجاشون کردی؟ "

 اب دهنش رو قورت داد :

 " فقط یه نفر هست که ممکنه اونا رو جابجا کرده باشه "

یه اون چیزی که فکرشو میکنم نیست؟"" اوه. کی؟؟ و منظورت چ  

نه زد:یکنم که شرمنده بود. ذهن ناخوداگاهم با خشم طعآه کشید و سرش رو به یه طرف کج کرد و فک م  

 خب بایدم باشه! 

 زمزمه کرد :

 " این قراره خیلی سرد و یخ تعبیر بشه ولی... اونا بیمه نامه هستن "

 خودشو برای واکنش من محکم کرد .

 " بیمه نامه ؟"

 " در مقابل افشا سازی فرد مقابل" 

خید... زیر ر سر صدا چرخید و چرخید و چرفتاد و ناخوشایند و پی خالی سرم ایه سکه یه سنتی تو فضا

 لب گفتم :

 " اوه "

ه نابود شده ه ای بگم. چشمام رو بستم. این همینه... این پنجاه سایه نمیتونستم هیچ چیز دیگبخاطر اینک

 ست، همینجا، همین االن.  گفتم :

 " اره درست میگی.واقعا سرد و یخ تعبیر میشه "

ا بشقاب هامون رو خالی کنم. نمیخوام بیشتر از این بدونم. ایستادم ت  

 " انا"
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 " اونا خودشون خبر داشتن ؟ اون دخترا... فرمان بردار ها ؟"

 اخم کرد :

 " البته که میدونستن"

 اوه، خب این شد یه چیزی. دستشو دراز کرد و گرفتم و به سمت خودش کشیدم. 

باشن، اونا برای سرگرمی و تفریح نبودن" " اون عکسا قرار بوده که در گاو صندوق  

 مکث کرد بعد گفت :

 " شاید هم بودن، زمانی که اول گرفته میشدن ولی...."

 دوباره مکث کرد . التماس امیز ادامه داد:

 " اونا واقعا هیچ معنی ندارن "

 " کی اونا رو داخل اتاق لباسات گذاشته؟ "

لیال بوده باشه" کار " فقط میتونه  

رمز گاو صندوقت رو میدونه؟ "" اون   

 شونه اش رو باال انداخت :

ه روی " منو سورپرایز نمیکنه. اون یه رمز طوالنیه. و منم خیلی بندرت ازش استفاده میکنم. یه رمزه ک

 کاغذ نوشتمش و تا حاال عوضش نکردم"

 سرش رو تکون داد:

رده یا نه "" در عجبم اون زن دیگه چی میدونه و چیزی هم از اینجا بیرون ب  

 اخم کرد بعد دوباره توجهش رو به من برگردوند:

 " ببین، من عکس ها رو از بین میبرم. همین االن، اگر تو میخوای"

 گفتم :
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 " اونا عکسای تو هستن کریستین. هر کاری میخوای بکن "

 گفت :

 " اینطوری نباش"

ل نگاش کرد :دستم رو گرفت و نگام رو قف  

خوام. من زندگی خودمون رو میخوام، با هم "" من اون زندگی رو نمی  

،  گندش بزنن.... چطور میدونه که در زیر ترس من در مورد اون عکس ها حقیقت اینکه من مشکوکم

 پنهون شده؟ 

 " انا من فک میکردم که ما تمامی اون ارواح سرگردون رو امروز صبح به دام کشیدیم . من اینطوری

 احساس کردم تو نکردی؟؟"

فتادم . لک زدم. یاد عمل فوق فوق لذت بخش و رمانتیک و کامال کثیف صبحمون در اتاق قرمز ابهش پ

 لبخند زدم:

 " اره. اره منم همین احساس رو کردم "

 " خوبه"

 به جلو خم شد و بوسیدم و منو به اغوشش کشید. زیر لب گفت :

ارها و اسفم عزیزم ولی من کوهی از ک" من اونا رو ریز ریز میکنم. و حاال باید برم به کارام برسم. مت

 مشغله های انباشته شده برای رسیدگی امروز عصر دارم "

م زنگ بزنم"ن" مشکلی نیست. منم باید به ماما  

 صورتم رو در هم کشیدم :

رات کیک بپزم"ب" بعدش میخوام برم خرید و   

 نیشش باز شد و چشماش مثل پسر بچه ها روشن شدن:

 " کیک؟"
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تکون دادم. سرم رو مثبت   

 " یه کیک شکالتی؟"

 " کیک شکالتی میخوای؟" 

د. سرش رو مثبت تکون داد. نیش بازش مسری بو  

 " ببینم چی کار میکنم اقای گری."

 دوباره بوسیدم. 

 

 

 کارال شوکه شده خاموش شد. 

بگو" یچیز " مامان، یه  

 ترسیده زمزمه کرد :

 " تو که حامله نیستی، هستی انا ؟"

ه اینطوری نیست "" نه ،نه ،ن  

ادم اومد از دلسردی روی قلبم کشیده شد. ناراحت شدم که چنین فکری در موردم کرده. ولی بعد ی الیه ای

 اون با تنها حس عاشقی که تجربه کرده منو حامله بوده و با پدرم ازدواج کرده. 

ولی تو خیلی  رد جذاب و عالیهواقعا یه ف ن" متاسفم عزیزم. این خیلی ناگهانیه . منظورم اینه که ، کریستی

 جوونی . تو بهتره از دنیا بیشتر چیزی ببینی"

تونی فقط برام خوشحال باشی؟ من عاشقشم"ی" مامان، نم  

م که یه چیز " عزیزم، من فقط نیاز دارم که با این ایده کنار بیام. این یه شوکه. میتونستم تو جورجیا بگ

"خاصی بین شما دو تا بود ولی ازدواج..؟؟  
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 تو جورجیا کریستین منو به عنوان فرمان بردارش میخواست . ولی اینو به مامان نمیگم. 

 " روزی رو انتخاب کردین؟"

 " نه "

زمزمه کرد :   

 " ارزو میکردم که پدرت زنده بود "

 اوه نه ... این نه ... االن این نه ! 

 " میدونم مامان . منم دوست داشتم که میشناختمش"

رین دختر روی بار تو رو بغل کرده بود و خیلی افتخار میکرد.اون فکر میکرد که تو زیبا ت" اون فقط یه 

 زمینی"

عدیه که صداش وقتی که داستان همیشگی رو دوباره بیان میکرد به طرز مرگباری خاموش شد. اون نفر ب

 اشکاش میریزه. 

 " میدونم مامان"

رد "  " و بعد اون م 

مه کردم :که این جریان اونو متاثر کرده مثل هر دفعه ای که میکنه. زمز بینیش رو باال کشید و میدونم  

 " مامان"

 میخواستم که از تلفن بگذرم و بغلش کنم. زیر لب گفت :

 " من یه زن مسن احمقم"

 دوباره بینیش رو باال کشید:

 " البته که برات خوشحالم عزیزم. ری خبر داره؟"

ورده. به نظر می اومد که تعادلش رو بدست ا  



 suzan_translator_fifty@ مترجم:سوزان.ر پنجاه سایه تاریکتر
 
 

786 | P a g e  
 

 " کریستین ازش درخواست کرده "

 " اوه، چه کار شیرینی. خوبه "

 صداش غم زده بود ولی داشت تالشش رو میکرد. زیر لب گفتم :

 " اره، کار خوبی بود "

 " انا عزیزم، من خیلی دوستت دارم. و واقعا برات خوشحالم. و شما دو تا باید اینجا بیاید"

 " اره مامان. منم دوستت دارم "

م... شما " باب داره باهام تماس میگیره باید برم. تاریخ رو بهم اعالم کن. ما نیاز داریم که برنامه بریزی

 یه جشن عروسی بزرگ میخوایید داشته باشید؟"

 " هنوز نمیدونم. هرچه خودتر بهت خبر میدم . زنگ میزنم"

ای ونین.... کلی زمان بعدا بردارین کمی با هم خوش بگذر " خوبه. مواظب خودت باش. شما دوتا وقت

 بچه دار شدن دارین"

ن...بچه! هووم...دوباره این کلمه... و یه اشاره نچندان پوشیده از حقیقت حاملگی نابهنگام و زودرس م  

 " مامان، من واقعا زندگی تو رو نابود نکردم ،کردم ؟"

 نفسش منقطع شد :

ارزو  اتفاقی بودی که برای من و پدرت افتادی. " اوه نه انا! هیچ وقت انی فکر رو نکن. تو بهترین

 میکردم که اینجا میبود تا ببینه چقدر بزرگ شدی و داری ازدواج میکنی"

 دوباره حسرت بار و احساساتی شد. 

 " منم ارزو میکردم "

در خیالی و اسطوره ایم تکون دادم. سرم رو از فکر پ  

"" مامان گوشی رو قطع میکنم. بهت زود زنگ میزنم   
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 " دوستت دارم عزیزم"

 " منم مامان، خداحافظ "

 

 

. اون هرویایی برای مردی که هیچ اطالعی از اشپزی کردن ندارهنه کریستین برای کار کردن اشپزخو

ه همه چیز رو داخل اشپزخونه اش داره. فک میکنم که خام جونز هم عاشق اشپزی کردنه. تنها چیزی ک

نک بشن روی کیکه. دو تا بخش نصف شده کیک رو گذاشتم تا خ نیاز دارم شکالت مرغوب برای ریختن

 ، کیفم رو برداشتم و به دنبال کریستین به دفتر کارش رفتم. 

 بروی صفحه کامپیوترش تمرکز کرده بود. به من نگاه کرد و لبخند زد .

 " من میرم فروشگاه چند تا چیز بخرم"

 " باشه"

 اخم کرد. 

 " چی شده؟"

چیزی بپوشی دیگه ؟؟" " قراره یه شلواری  

 اوه یاال!!!

 " کریستین ، اینا فقط پا هستن!"

جدی بهم خیره شد . این قراره یه جنگ باشه. و امروز تولدشه. بهش چشم غره رفتم ، احساس یه 

 نوجوون منحرف رو داشتم. یه مسیر دیگه ای رو انتخاب کردم :

 " اگه مثال ما تو ساحل بودیم چی؟ " 

تیم "" ما تو ساحل نیس  

 " اگر تو ساحل بودیم مخالفت میکردی؟ "
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 چند لحظه فک کرد . ساده گفت :

 " نه "

دوباره بهش چشم غره رفتم و اونم نیشخند زد .   

 " خب، پس تصور کن که ما تو ساحلیم. فعال "

ور قبل از اینکه بهم برسه داخل اسانسچرخیدم و مثل پیکان رها شده از کمان به سمت راهرو رفتم و 

بختانه سرگرم بسته میشدن با نیش باز شیرینی وقتی که ناتوان ولی خوشم. در حالی که درای اسانسور شد

د دیگه باریک شده نگام میکرد براش دست تکون دادم. کالفه سرش رو تکون داد و بع با چشمایشده و 

ود که میخواست مثل این بنتونستم ببینمش. اوه این هیجان انگیز بود. ادرنالین در خونم فوران کرده ، قلبم 

حم و مون لحظه که اسانسور به طرف پایین حرکت میکرد روهاز قفسه سینه ام بیرون بزنه. ولی در 

 روانمم باهاش سقوط کرد. لعنتی من چی کار کردم؟؟؟

یم شت عینک نتما عصبانیه. ذهن ناخوداگاهم از پمن با دم شیر بازی کردم. وقتی که برگردم اون ح

ی که با این یره  نگاه میکرد. به ترکه درخت بید در دستش بود. لعنتی... به تجربه کوچیکهاللش بهم خ

اون  مرد داشتم فکر کردم. من هیچ وقت با یه مرد زندگی نکردم... خب، به غیر از ری.... و به دالیلی

ن رو یستیدرم میشناسمش. و حاال من کررمه...خب، مردیه که من به عنوان پاصال حساب نمیشه. اون پد

اهام صحبت دارم. اونم واقعا تا حاال با کسی زندگی نکرده . فک میکنم که باید ازش میپرسیدم... اگر که ب

 کنه! 

ین کار ولی قویا احساس میکردم که من هر چی رو دوست دارم میتونم بپوشم. یاد قوانینش افتاد. اره... ا

هتر باشه دونه چقدر پول به همین لباسا داده. شاید بحتما باید براش سخت بوده باشه. ولی اون قطعا خدا می

 که به مغازه نیمن خالصه ی بهتری رو بگه : لباس خیلی کوتاه نه !!

اره،  رگ تو البی چک کردم . لعنتی...زاین دامن اونقدرا هم کوتاه نیست، هست؟؟ خودم رو داخل اینه ب

ا خودم بدون شک باید منتظر عواقب کارم باشم. ب به راهم ادامه بدم. و دواقعا کوتاهه ولی االن دیگه بای

برم پول بگیرم.  دیچی کار میکنه؟؟ ولی فعال اول با کمی فک کردم که باهام  
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هزار دالره!  50دالر . این  51،689،16رسیدم رو از دستگاه خود پرداز نگاه کردم :  فیش  

بله بگی... اگر که ،اناستازیا ، تو هم قراره یاد بگیری که ثروتمند باشی  

ادم. و خب ، شروع شد. پنجاه دالر ناچیزی رو که گرفته بودم برداشتم و به سمت فروشگاه راه افت  

 

 

ز نم. کریستین هنوزخونه رفتم و نمیتونستم حس لرز و ترسم رو کنترل ککه برگشتم مستقیما به اشپوقتی 

 و ،تاقش گذرونده. بهترین گزینه ام ررو داخل ا تو اتاق کارش بود . خدایا، زمان زیادی از بعد از ظهر

انه که روبرو شدن باهاش بود ، انتخاب کردم و برم ببینم با عملم چقدر خرابی به بار اوردم. محتاط

 اطراف اتاق رو نگاهی انداختم. با تلفن صحبت میکرد و به سمت پنجره به بیرون خیره بود. 

اولیه  قط بهم خبر بده. بهشون بگو من گزارش" و متخصصان هلیکوپتر دوشنبه میان؟ ..... خوبه. ف

 اطالعاتی که بدست اوردن رو دوشنبه شب و یا سه شنبه صبح میخوام"

هره لی اش رو چرخوند وبه سمت من قرار گرفت و تا منو دید ثابت شد. چدنگوشی رو قطع کرد و ص

 اش خنثی بود. زمزمه کردم :

 "سالم"

نشسته  ه سمتش حرکت کردم و میزش رو دور زدم و جایی کههیچی نگفت. قلبم فرو ریخت. محتاطانه ب

سایه حماقت  بود رسیدم و هنوزم هیچی نمیگفت فقط خیره دنبالم میکرد. روبروش ایستادم ، احساس پنجاه

 داشتم. 

 " من برگشتم. از دستم عصبانی هستی؟"

بینیش  ورم حلقه کرد .آه کشید ، دستشو به سمت دستم دراز کرد ، منو تو اغوشش کشید و دستاش رو د

 رو داخل موهام دفن کرد  و گفت :

 " اره"
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 " متاسفم. نمیدونم یکدفعه چم شد"

ردم بی خودم رو تو بغلش گوله کردم و رایحه بهشتی کریستین رو به مشامم کشیدم . احساس امنیت ک

 اعتنا به این واقعیت که اون عصبانیه. زیر لب گفت :

ری بپوش"" منم نمیدونم. هر چی دوست دا  

 دستشوروی رون پام به سمت باال کشید :

 " در ضمن این لباس مزایای خاص خودشو هم داره "

ن انباشته موسم ، و تا لبامون بهم رسید ، خواستن و شور و اشتیاق و یا نیاز عمیقی که درونوخم شد تا بب

رفتم ، رو بین دستام گشده بود باعث ایجاد اصالحاتی درونم شد و خواستن در خونم فوران کرد. سرش 

م، گلوم و انگشتام ر داخل موهاش چنگ کردم. در حالی که بدنش پاسخ میداد ، ناله کرد و گرسنه لب پایین

پ گوشم رو گاز گرفت و زبونش دهنم رو مورد تاخت و تاز قرار داد و قبل از اینکه متوجه بشم زی

تی باز کرد و خودشو داخلم فرستاد. پش شلوارش رو باز کرد ، پاهام رو به دو طرف بدنش در اغوشش

لی رو گرفتم ، پاهام زمین رو لمس میکردن و شروع به حرکت کردیم...دنص  

 

 

 

 تو موهام نفس گرفت :

 " از سبک معذرت خواهیت خوشم اومد "

 " و منم مال تو رو "

 ریز خندیدم. خودم رو به قفسه سینه اش چسبوندم:

 " کارت تموم شد؟"

زم میخوای؟!!"" خدایا انا، هنو  
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 " نه منظورم کارته! "

 " نیم ساعت دیگه تموم میشه. پیغام تو رو توی پیام های صوتیم شنیدم "

"ه" مال دیروز  

 " به نظر نگران بودی"

 محکم بغلش کردم:

بودم. این اصال شبیه تو نبود که جواب ندی" ن" نگرا  

 روی موهام رو بوسید . بهش لبخند زدم:

ه امادهست "" کیکت نیم ساعت دیگ  

 از اغوشش بلند شدم. 

صدا  " بی صبرانه منتظرشم . بوی خوشمزه ای میده . حتی وقتی که داشت میپخت منو به سمت خودش

 میزد"

لی بهش خجالت زده لبخند زدم. کمی دستپاچه شدم و اونم چهره منو بازتاب میکرد. خدایا، ما واقعا خی

نار لباش ه اون از کیک پختنه. خم شدم ، بوسه ای سریع کتغییر کردیم؟؟ شاید این خاطرات قدیمی اولی

 زدم و به سمت اشپزخونه برگشتم. 

 

 

ردم . وقتی که شنیدم از اتاق کارش خارج شد کامال اماده بودم. شمع طالیی تک روی کیک رو روشن ک

م تولدت ارو در حالی که به سمتم قدم برمیداشت بهم زد و منم براش ،لبخند دندون نمای تا بنا گوشش رو

رد مبارک میخوندم. بعد خم شد و شمع رو فوت کرد و چشماش رو بست. وقتی که دوباره بازشون ک

 گفت:

 " ارزوم رو کردم "
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 و به دالیلی نگاهش باعث شد قرمز بشم. 

ه. امیدوارم دوست داشته باشی"مر" شکالتش هنوز ن  

 زیر لب گفت :

یا"" نمیتونم دیگه صبر بکنم تا بخورمش اناستاز  

 صداش خر خر مانند و کم صبر بود. برای هر کدوممون یه برش جدا کردم و یا چنگال های مخصوص

 کیک شروع به خوردن کردیم. قدردان ناله ای کرد :

 " اممم... این دلیلیه که میخوام باهات ازدواج کنم"

 و منم با خیال راحت خندیدم.... اون طعمشو دوست داشت. 

 

 

ده ام رو ببینی؟"" اماده ای که خانوا  

رو خاموش کرد . ما تو راه سنگفرش جلوی خونه پدرش پارک کردیم. 8ماشین آر کریستین موتور  

 " اره. قراره بهشون خبر بدیم؟"

 " البته. بی صبرانه منتظر دیدن واکنششون هستم"

د خنکی بود و با اینکه روز گرمی بود ، با 7:30ین پیاده شد. ساعت شانه لبخند زد و از مابدجنس

ن عصرانه ای از طرف خلیج کوچیک به سمتمون می وزید. باال پوشم رو دور خودم کشیدم و از ماشی

باس ها وشیدم. این لباس رو هم وقتی که تو کمد اتاق لاهن کوتاه و چسب سبز زمردی پخارج شدم. پیر

ه سمت در ت و بمیگشتم پیدا کردم. یه کمربند پهن ست شده هم باهاش داشت. کریستین دستم رو گرف

 وروی رفتیم. قبل از اینکه کریستین در بزنه کریک در رو کامل باز کرد.

مبارک پسر"" کریستین سالم. تولدت   

و کریستین رو سورپرایز کرد . ین رو گرفت و اونو کوتاه بغل دست دراز شده ی کریست  
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 " اممم... ممنونم بابا"

 "انا . چقدر خوبه دوباره میبینمت"

یمن بزاریم د خونه شدیم. قبل از اینکه بتونیم پامونو داخل نشم بغل کرد و ما بدنبال اون وارکریک منو ه

مثل برق به سمتمون هجوم اورد . به نظر شدیدا عصبانی بود.  کیت  

 اوه نه !

 " شما دو تا! میخوام باهاتون صحبت کنم"

ستین نگاه بدید. مضطرب به کریید که انگار میگه بهتره سر به سر من نزارید و گوش جوری بهمون توپ

خوری  و اونم شونه اش رو باال انداخت و تصمیم گرفت لودگی کنه و بدنبال کیت به سمت نهارکردم 

سمت من  رفتیم و کریک رو بهت زده در استانه در ورودی نشیمن تنها گذاشتیم. کیت در رو بست و به

 چرخید. هیس وار گفت :

 " این لعنتی چیه؟؟"

نداختم . ذ رو تو هوا تکون داد. کامال گیج شده برگه رو ازش گرفتم و نگاه سریعی بهش ایه برگه کاغ

ن به کریستینه، در مورد قرار داد بحث میکردم...مخشک شد. لعنتی.... این ایمیل پاسخ  مدهن  
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«فصل بیست و دوم»   

 

 

 

ریزانه رون بدنم رسوخ کرد. غتمامی رنگ تو صورتم از بین رفت ، خون تبدیل به یخ شد و ترس به د

ه زیر لب گفت:نبین کیت و کریستین ایستادم. کریستین محتاطا  

 " اون چیه؟؟"

 نادیده اش گرفتم . باورم نمیشه که کیت داره این کارو میکنه .

 " کیت ، این اصال به تو مربوط نمیشه"

ارو بکنه؟؟ ات میکنه این ککینه توزانه بهش نگاه میکردم ، عصبانیت جایگزین حس ترسم شد. چطور جر

گشاد  د ، چشمای سبزشاز جوابم سورپرایز شد ، بهم پلک زاالن نه، امروز نه! نه روز تولد کریستین. 

 شدن. کریستین دوباره پرسید:

 " انا، چی شده؟؟"

 لحن صداش تهدید امیز تر بود. ازش درخواست کردم:

ی ، لطفا؟"" کریستین میشه ما رو تنها بزار  

هم نشون بده "" نه ، ب  

و بهش دستشو دراز کرده و میدونم که نمیتونم باهاش بحث کنم. صداش سرد و خشنه. بی میل ایمیل ر

 دادم. کیت کریستین رو نادیده گرفت و گفت:

 " اون با تو چی کار کرده ؟؟"
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ذهنم  ه بودم بهکیت خیلی دلواپس دیده میشد. وقتی که تصورات سریع هزاران عکس اروتیکی که پیدا کرد

 اومد قرمز شدم. 

 " این هیچ ربطی به تو نداره کیت "

 نتونستم کالفگی رو از لحن صدام حذف کنم. کریستین پرسید:

 " تو اینو کجا پیدا کردی؟"

سرش رو به یه طرف خم کرده بود ، چهره اش بی احساس ولی صداش.... به طرز فوق تهدید امیزی 

 اروم بود. کیت قرمز شد :

 " اتفاقی"

نگاه سنگی کریستین سریعا ادامه داد: رزیدر   

کردم" ن بود ، اونجا پیداشوه به پشت در اتاق انا اویزک -که فک کنم مال تو هست -ب یه کت" داخل جی  

نظر خودش به  کیت پوالدین کمی ناپدید شده بود ولی خاکستری کریستین روبرو شده بود. با نگاه سوزان

وجه ای اخم کرد. اون االن یه اتیش خشمه که تو لباس خوشرنگ گرو داشت پیدا میکرد و به کریستین 

ین براقه. اون فوق العاده دیده میشه. ولی اون لعنتی با لباس های من چی کار داشته؟؟ معموال همیشه ا

 کار برعکس بوده.1 

 " به کسی چیزی گفتی؟ "

 صدای کریستین مثل دستکش ابریشمی بود . کیت تحقیرانه توپید:

لومه که نه"" نه! مع  

ت کرد. ه حرکنکریستین سرش رو تکون داد و به نظر خیالش راحت شده بود . چرخید و به سمت شومی

و داخل  وشنش کرد و ایمیل رو اتیش زداکت به اون که فندک کنار شومینه رو برداشت و رمنو کیت س

کوت نه نگاه میکردیم. سشه و کاغذ رو بسوزوبشومینه انداخت و اجازه داد که اتیش به ارومی شعله ور 

 داخل اتاق طاقت فرسا بود. توجهم رو به کیت برگردونم و پرسیدم:

                                                             
 لباس گوجه ای که کیت تو جلد یک به انا داده و گفت برای خودت باشه 1
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 " حتی ایلیوت؟"

 قاطعانه گفت :

 " هیچ کس"

 و برای اولین بار کیت گیج و ازرده دیده شد و زمزمه کرد:

تم که بدونم تو خوبی انا "" فقط میخواس  

ایمیل یه  نو کریستین با هم خوبیم، واقعا خوبیم... ایناز خوب. خواهش میکنم. م " من خوبم کیت. فراتر

 خبر قدیمیه. خواهش میکنم بهش توجه نکن"

 گفت:

 " توجه نکنم؟ چطور میتونم توجه نکنم؟؟ اون با تو چی کار کرده؟؟"

 و چشمای سبزش پر از دلواپسی و نگرانی بودن. 

 " اون هیچ کاری با من نکرده کیت. واقعا میگم.... من خوبم "

 بهم پلک زد . پرسید:

 " واقعا؟"

اروم  کریستین دستشو به دورم انداخت و منو به خودش نزدیک کرد . نگاهش رو از کیت نمیگرفت .

 گفت :

 " انا قبول کرده که همسر من باشه کاترین "

 کیت جیغ زنان گفت:

 " همسر؟؟!"

 چشماش ناباور گشاد شده بودن . کریستین گفت:

نیم. امشب می خوایم نامزدیمونو اعالم کنیم" " ما داریم ازدواج میک  
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 کیت کپ کرده به من نگاه کرد و گفت:

ی که من روز تنها گذاشتم و این اتفاق افتاده؟؟؟ این خیلی ناگهانیه. پس دیروز، وقت 16" اوه! من شما رو 

 میگفتم..."

 به من گیج و سرگشته نگاه میکرد:

 " اون ایمیل کجا این وسط قرار میگیره؟ "

 زمزمه کردم :

مه. این " جایی قرار نمیگیره کیت . فراموشش کن... خواهش میکنم...من عاشق کریستینم . اونم عاشق

 کارو نکن. مهمونی اون و شب ما رو خراب نکن "

 پلک زد و غیر منتظره چشماش اشک الود برق زدن. :

 " نه ، البته که نمیکنم. تو خوبی؟"

م :ازم اطمینان میخواست. زمزمه کرد  

 " هیچ وقت تا حاال اینقدر خوشحال نبودم"

 به جلو اومد و دستام رو گرفت و دست کریستین رو بدورم نادیده گرفت. امیدورانه پرسید :

 " تو واقعا خوبی؟ "

 " اره"

وی اونم شد ، حس لذت دوباره بهم برگشت. خودشو عقب کشید، بهم لبخند زد ، خوشحالی من رنیشم باز 

اغوش کریستین بیرون اومدم و یکدفعه کیت بغلم کرد. زمزمه کرد : تاثیر گذاشت. از  

عدا م . نیمدونستم به چی فک کنم. بهم بنگران شد" اوه انا.... من وقتی که این نامه رو خوندم خیلی 

 توضیح میدی؟ "

 " یه روزی. االن نه "
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دم اهرم. من فقط فک کر" خوبه. من به هیچ کس چیزی نمیگم. من تو رو خیلی دوست دارم انا مثل خو

 .... نمیدونستم به چی فک کنم. متاسفم. اگر تو خوشحالی پس منم خوشحالم"

ماش یخ د چشکرد. کریستین سرش رو تکون داذر خواهیش رو تکرار نگاه کرد و عمستقیما به کریستین 

د :و چهره اش تغییری نکرد .اوه لعنتی ، اون هنوز عصبانیه. کیت بهم زمزمه کر نبسته بود  

 " من واقعا متاسفم. تو درست میگی. این اصال به من ربطی نداره "

م. گریس سرش رو داخل اورد . از کریستین پرسید :تقه ای به درخورد و منو کیت از هم جدا شدی  

 " همه چی خوبه عزیزم؟"

 کیت سریع گفت:

 " همه چی خوبه خانم گری"

 کریستین هم گفت :

 " خوبه مامان"

: گریس داخل اومد  

 " خوبه"

 گریس به منو کیت با ذوق نگاه کرد و گفت :

 " پس اگر ناراحت نمیشید من پسرم رو یه بغل تولدی بکنم "

کریستین سریع گریس رو بغل کرد و سردی جو موجود از بین رفت. گریس اروم گفت :   

مبارک عزیزم" " تولدت  

 چشماش رو تو بغلش بسته بود:

هستی"" خیلی خوشحالم که هنوز با ما   

 " مامان من خوبم "
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ش باز شد:کریستین بهش لبخند زد . گریس کمی خودشو عقب کشید و بهش از نزدیک نگاه کرد و نیش  

 " خیلی برات خوشحالم "

ریس زد. گکرد، لبخند هزار مگاواتی اش رو صورتشو نوازش کرد. کریستینم با نیش باز نگاش می

ی کریستین بهش گفته؟؟میدونه! ک    

مطلع  ها اگر صحبت های یواشکیتون تموم شده ، کلی ادم اون بیرون هستن که واقعا میخوان" خب بچه 

 بشن که کریستین حالش خوبه و تولدش رو بهش تبریک بگن"

 " االن میام مامان"

مون باز وقتی که درو براگریس مضطرب به کیت و من نگاهی انداخت و به نظر با لبخند ما مطمئن شد. 

خاشعانه  دستش رو گرفتم. کیت. کریستین دستشو به سمت من دراز کرد و شمک زد به من چمیگذاشت 

 گفت :

 " کریستین من واقعا معذرت میخوام"

اق بیرون کیت  خاشع چیزی نیست که بهش توجه نشه. کریستین سرش رو تکون داد و ما بدنبالش از ات

 رفتیم. در راهرو مضطرب به کریستین نگاه کردم :

رد ما میدونه؟"" مادرت در مو  

 " اره"

 " اوه "

لرزیدم.  و فکر اینکه شبمون توسط کاترین کوانا سر سخت میتونست از خط خارج بشه .... از فکرش

 شاخه ای از سبک زندگی کریستین برای همه فاش میشد. گندش بزنن...

 " خب، این شروع جالبی برای امشب بود "

کر...... و برگشته. نگاه سرگرم شده اش. خداروشبهش شیرین لبخند زدم. کریستین بهم نگاه کرد  

وقعیت داری "تو یه هدیه خدادادی در کمتر بغرنج کردن م " مثل همیشه خانم استیل  
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وسط تشویق گهان تادستم رو به سمت لباش برد و بروی انگشتام درحالی که وارد نشیمن میشدیم و اونجا ن

 خودانگیخته و کر کننده منفجر شد ، بوسید .

دش بزنن، چند نفر اینجان؟؟گن  

مک از  ریعا کل فضا رو اسکن کردم : تمامی گری ها ، ایتان با میا، دکتر فلن و خانومش فک کنم ،س

احبه با افریقایی که یادمه روزی که برای مص-سفر قایق رانی ، یه مرد قد بلند و خوش هیکل امریکایی

شاختمشون ی میا لی لی ، دو تا خانم دیگه که نمیدیدمش.... دوست هرزه اونجا کریستین به دفترش رفتم 

 و ... اوه نه! قلبم فرو ریخت. اون زن.....خانم رابینسون. 

بود ولی ر از شامپاین ظاهر شد . پیراهن کوتاه مشکی تنش بود ، موهاش خرگوشی ننی پگریچن با سی

د. رای کریستین پلک زز و هیجان زده و پشت سر هم به طریقی مدل دار جمع شده بود. قرمباال و ب

و فشرد. صدای تشویق کم کم خاموش شد و کریستین وقتی که همگی منتظر بهش نگاه میکردن دستم ر  

تیاج دارم "ه نظر میاد منم به یکی از اینا اح" ممنونم از همگی . ب  

و یا  بشهجردوتا جام شامپاین از سینی گریچن برداشت و کوتاه بهش لبخند زد. فک کنم گریچن االن منف

رد و یکی از جام ها رو به من داد . جامش رو برای تمامی افراد داخل نشیمن باال بغش کنه. کریستین 

دست در لباس مشکی ب اال گرفتن. رهبری رو اون زن شیطانیسریعا همگی بدنبالش جام هاشون رو ب

 گرفت. اون اصال لباس به رنگ دیگه ای داره؟ 

 " کریستین من خیلی نگرانت بودم"

ستم رو از کوتاه کریستین رو بغل کرد و گونه هاش رو بوسید. کریستین با وجود اینکه تالش کردم د

 دستش بیرون بکشم بهم اجازه نداد. کریستین سرد و خونسرد گفت :

 " خوبم النا"

 نوامیدانه التماس کنان گفت :

 " چرا بهم زنگ نزدی؟"

 نگاهش تو چشمای کریستین چرخ میخورد. 
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بود " " سرم شلوغ  

 " پیامم رو گرفتی؟ "

قتی که کریستین معذب سر جاش جابجا شد ، منو به خودش نزدیک تر کرد ، دستش رو بدورم انداخت. و

ره برای همین النا رو نگاه میکرد صورتش خونسرد باقی موند. النا بیشتر از این نتونست منو نادیده بگی

فت:مودبانه به سمتم سرش رو تکون داد . خر خر کنان گ  

 " انا. زیبا دیده میشی عزیزم"

 منم مثل خودش جواب دادم :

 " النا. ممنونم "

تا نگاه میکرد. کریستین گفت : رو شکار کردم. اخم کرده به ما سه نگاه گریس  

من میخوام به همه یه چیزی رو اعالم کنم "" النا ،   

ی شدن :عاری از هر گونه حسی به النا نگاه کرد. چشمای ابی شفاف النا ابر  

 " حتما "

 لبخند مصنوعی زد و به عقب رفت. کریستین بلند گفت :

 " دوستان "

صدای داخل نشیمن اروم بشه و همگی دوباره بهش نگاه کردن.  صبر کرد تا سر  

مین این " از اینکه  امروز اومدید ممنونم ، باید بگم که توقع یه شام خانوادگی کوچیک رو داشتم برای ه

شایند بود"یه سورپرایز خو  

مستقیما به میا نگاه کرد ، اونم با نیش باز نگاش کرد و دستشو کوتاه براش تکون داد1. کریستین کالفه 

 سرش رو به دو طرف تکون داد. ادامه داد:

ز "  " منو و ر 

                                                             
 مسئول برنامه تولد کریستین میا بوده و کریستین نمیخواسته شلوغ باشه میا هم خیلی به حرفش گوش داده :(( 1
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 به خانم موقرمزی که کنار یه خانم کوچولو مو بلوند حبابی شکل ایستاده بود اشاره کرد :

از بیخ  گوشمون گذروندیم"" ما خطر نزدیکی   

ز لبخند دندون نمایی بهش زد و جامش رو براش باال  گرفت. اوه اون رز  که برای کریستین کار میکنه. ر 

 کریستین هم سرش رو براش تکون داد. 

ن زن " برای همین به واقع خوشحالم که االن اینجام و میخوام با شما خبر خوبی رو در میون بگذارم . ای

"زیبا....  

 به من نگاه کرد :

ی باشید که " خانم اناستازیا رز استیل ، رضایت داده تا همسر من بشه و من میخواستم که شما اولین نفرات

 خبر دار میشید "

دایا... حیرت زدگی و نفس های منقطع شده فضا رو احاطه کرد. شادی عجیب و بعد تشویق شروع شد. خ

گرفت لبام  یستین چونه ام رورت شده. کصورتم به رنگ لباس کی. فک کنم که واقعا داره اتفاق می افته

 رو باال داد و سریع بوسیدم. 

 " تو به زودی مال من میشی"

 زمزمه کردم :

 " همین االنم هستم "

 دهن کجی کرد :

 " قانونی"

مثل این  یچنو یه لبخند بدجنسانه ای زد.  لی لی که کنار میا ایستاده بود به نظر افسرده و پکر بود . گر

دم النا دیده میشد که یه چیز تهوع اور و بد مزه رو خورده. در حالی که اشفته کل اتاق رو بررسی میکر

دید و من نتونستم حس کوچیک ولی ش هنش باز مونده بود. حیرت زده .... حتی ترسیده بودرو دیدم. د

؟  اینجا چی کار میکنه؟رضایت رو از دیدن قیافه بهت زده ی اون نداشته باشم.  اون لعنتی اصال  
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شدم. ه انواده گری بغل شده ، و بوسیدکریک و گریس افکار بی رحمانه ام رو بهم زدن و سریعا بین خ

 گریس با احساسات گفت :

اله. من ن... اون... خوشحانواده ما میشی . تغییر تو کریستی" اوه انا.... من خیلی خوشحالم که تو جزو خ

 خیلی ازت ممنونم"

د دم. از شور و ذوقش شرمنده ام ولی پنهونی لذت میبردم. میا همین طوری که منو بغل میکرقرمز ش

 گفت :

 " حلقه کجاست؟"

 " اممم...."

های در با ابرو ستین نگاه کردم. کریستینه به کریتحلقه! خدایا، اصال در مورد حلقه فک نکرده بودم. اشف

 هم گفت :

"" یکی رو با همدیگه قراره انتخاب کنیم  

 میا سرزنشش کرد :

 " اوه ، اونطوری منو نگاه نکن گری! "

 بعد دستشو دور کریستین حلقه کرد  و گفت :

 " من خیلی برات هیجان زده ام کریستین"

قبال  اون تنها کسی هست که میدونم که توسط اخم های گری نمیترسه. منو میترسونه..... خب، در واقع

ستین گفت :قطعا میترسوند. میا ذوق زده به کری  

 " کی ازدواج میکنین؟ تاریخ مشخص کردین؟"

 کریستین سرش رو منفی تکون داد . رنجشش مشخص بود. رنجیده گفت :

 " نه هنوز مشخص نکردیم. منو انا باید در موردش صحبت کنیم "

 میا پر اشتیاق و با بی اعتنایی به لحن نیش دار کریستین گفت :
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باشید... همینجا" " امیدورام یه عروسی بزرگ داشته  

 کریستین بهش غرید :

 " ما احتماال فردا به وگاس میریم "

ه رفت و و کریستین با اخم های در هم رفته و چهره کامال عبوس میا گری روبرو شد. کریستین چشم غر

ربه ای زد:به سمت ایلیوت چرخید کسی که دومین بغلش رو تو این چند روز کرد. به پشت کریستین ض  

میگم برادر" " تبریک  

م. النا به نظر ناپدید شده یش دکتر فلن ایستادیه و چند دقیقه بعد کنار کریستین پواکنش تو نشیمن تاثیر گذار

 بود و گریچن عبوسانه جام های شامپاین رو پر میکرد. 

ی زیبای در کنار دکتر فلن زن جذاب و چشمگیری با موهای بلند و تیره مشکی و لباس یقه باز و چشما

ندقی ایستاده بود. دکتر فلن دستشو دراز کرد و گفت :ف  

 " کریستین "

 کریستین خوشحال باهاش دست داد. 

 " جان، رییان "

ریزه میزه و خوشگل بود.  ه های اون خانم رو بوسید. اون زنگون  

شد "" خوشحالم که با ما هنوزهستی کریستین . زندگی من بدون تو شدیدا کسل کننده و ... تهی می  

ریستین ریشخند زد . رییان دکتر رو با وجود عدم نارضایتی کریستین سرزنش کرد :ک  

 " جان!"

 " رییان ، ایشون اناستازیاست. نامزدم. انا ایشون همسر جان هست "

 رییان مهربانانه بهم لبخند زد :

 " خوشحالم که باالخره زنی رو میبینم که قلب کریستین رو بدست اورده"
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زمه کردم :دوباره شرمنده زم  

 " ممنونم"

 " اون توپی که پرتاب کردی چند امتیازی و فوق العاده بود کریستین"

ه رفت :و کریستین اخم کرد . رییان چشم غر م شده تکون دادردکتر فلن سرش رو متحیر شده و سرگ  

ولد ه کادو تچ" جان، تو اون کنایه های بازی کریکتت. تبریک به جفتتون و تولدت مبارک کریستین. 

 زیبایی"

. و ذهنم رو کردم که دکتر فلن اینجا باشه و یا النا... شوک بودمن لبخند پت و پهنی زد. فکرشو نمیبه 

ادرسی برای تولد به سختی میتونه مناسب محل د لی هست از دکتر بپرسم . ولی یه جشنگشتم که ایا سوا

 مشورت روانپزشکی باشه. 

رداشت ییان یه مادر خونه دار با دو تا پسر کوچیک بود . ببرای چند دقیقه صحبت کوتاهی کردیم. ر

 کردم که اون دلیل هست که دکتر فلن در امریکا کار میکنه. 

ر پایی ه میتونه به عنوان یه بیمار سپگ" اون خوبه کریستین. به درمان خوب پاسخ داده . دو هفته دیک

 مرخص بشه و درمانش رو ادامه بده و زیر نظر باشه "

ن رو گوش کتر فلن و کریستین اروم بود. ولی نتونستم که گوش ندم و بی ادبانه حرفای رییاصدای د

 نمیدادم. 

 " برای همین االن همش بازی کردن و پوشک عوض کردنه..."

 قرمز شدم :

یره "گ" باید خیلی زمان ازت ب  

حبت میکنن. رد لیال صنم کریستین و فلن در مووتوجهم رو به رییان برگردوندم که شیرین میخندید. مید

 کریستین زیر لب گفت :

 " ازش یه چیزی رو برای من میپرسی"
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 " خب تو چی کار میکنی اناستازیا ؟ "

 " انا ، لطفا. من تو انتشاراتی کار میکنم"

حبتشون رو کریستین و دکتر فلن صداشون رو پایین تر اوردن برای همین دیگه کالفه کننده شد. ولی ص

زوقتی که دو تا خا و اون خانم  نم دیگه به ما ملحق شدن متوقف کردن. کسایی که قبال نمیشناختمشون...ر 

ن.   مو بلوند حبابی شکل کسی که کریستین به عنوان همکار رز معرفیش کرد ، گوو 

ستین خیلی رز دلربا بود و متوجه شدم که دقیقا روبروی برج اسکاال زندگی میکنه. از مهارت خلبانی کری

سوار بشه.  ود . دفعه اولش بود که سوار چارلی تانگو میشد و اصال تردید نمیکنه که دوبارهسپاسگذار ب

 یکی از معدود زنایی هست که توسط کریستین مات و مبهوت نمیشه.... خب ، دلیلش مشخصه. 

ن خندون و ش ا ن اون دو تیخ طبع بود و کریستین به نظر فوق العاده با اون دوتا راحت بود. کریستوگوو 

تی رو خوب میشناسه. در مورد کار صحبت نمیکردن ولی میتونم بگم که رز یه زن باهوشه که براح

نده های میتونه در کنار کریستین قرار بگیره. همینطور اون صدای تو گلویی خشنی داره و قدری هم خ

 سیگاری.. 

سرو  خونه گریزکه شام به صورت سلف سرویس در اشپگریس صحبت اهسته ما رو قطع و اعالم کرد 

ا میشه. به ارومی مهمان ها راهشون رو به سمت اشپزخونه پیش گرفتن. میا جلومو در راهرو گرفت. ب

یسمس روبروم خت کررلباس عروسکی صورتی چرک و کفشای پاشنه بلندش بسیار بلند شده بود و مثل د

 قرار داشت. دو تا جام کوکتل دستش بود. توطئه امیز هیس کنان گفت :

ا "" ان  

تنابه ل اجس باشی منم میدونم که اون غیر قابخوش شان –به کریستین نگاه کردم و اونم رهام کرد و نگاه 

انداخت و منم دزدکی با میا به اتاق نهار خوری رفتیم. بازیگوشانه گفت : –  

 " بیا. این یکی از مارتینی های لیمویی مخصوص باباست . خیلی از شامپاین بهتره"

کرد. ه جرعه امتحان میکردم بهم نگاه ام ها رو داد و مضطرب در حالی که یبهم یکی از ج  

 " هوووم... خوشمزه ست. ولی سنگینه "
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 اون چی میخواد؟؟ داره سعی میکنه منو مست کنه ؟؟ 

وت . اون خیلی در مورد همه چیز قضا" انا ، من به مشورت نیاز دارم. و نمیتونم از لی لی بخوام..

 میکنه "

غره رفت و بعد نیشش باز شد : میا چشم  

 " اون خیلی به تو حسودی میکنه. فک میکنم که اون امیدوار بود یه روزی با کریستین باشه "

ش میا از این امر محال شروع به خندیدن کرد و منم در درونم دلواپس شدم. این چیزیه که من باید باها

ردم و این فکر ناخوشایند رو از سرم بیرون ک بجنگم، برای مدت طوالنی... باقی زنا مرد منو میخوان.

 حواسم رو با جام تو دستم پرت کردم. یه جرعه دیگه از مارتینی خوردم. 

کنم. بگو " ت" سعی میکنم که کمک  

 ذوق زده گفت :

 " همونطوری که میدونی، منو ایتان به تازگی همو دیدیم، ازت ممنونم"

 " اره "

؟ لبای میا اویزون و اخماش تو هم رفتن :با این حرفا میخواد به کجا برسه؟  

 " انا... اون نمیخواد با من قرار بزاره "

 " اوه "

 بهش حیرت زده پلک زدم. و با خودم فک کردم ، شاید خب خیلی از تو خوشش نیومده.

بیرون  خواد با من قرار بزاره بخاطر اینکه خواهرش با برادر منی" ببین اشتباه برداشت میشه. اون نم

میاد  ره. میدونی... فک میکنه که این  یکجورایی زنا با محارمه. ولی من میدونم که اون از من خوششمی

 . چی کار میتونم بکنم ؟"

 زیر لب گفتم : 

 " اوه که اینطور"
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 سعی کردم کمی زمان برای خودم بخرم .چی میتونم بگم ؟؟ 

بیرون  اینه که شما فقط یه بار با هم " میتونی قبول کنی که دوست بمونید و بهم زمان بدید؟ منظورم

 رفتین"

 میا سرش رو کج کرد و ابروش رو برام باال انداخت. قرمز شدم. بهش اخم کردم :

 " ببین، میدونم که من مدت زمان زیادی نیست که کریستین رو میشناسم ولی..."

 مطمئن نبودم که چی میخوام بهش بگم :

رفتم"روش کار کنید. من بودم راه دوستی معمولی رو پیش میگ" میا این چیزیه که تو و ایتان باید   

 نیش میا باز شد:

یاد گرفتی" ن" تو این نگاه رو از کریستی  

 قرمز شدم :

 " اکر مشورت میخوای ، از کیت بپرس. اون شاید اطالعاتی در مورد احساس برادرش داشته باشه "

 میا پرسید :

 " اینطوری فک میکنی؟ "

د زدم :تشویق امیز لبخن  

 " اره "

 " خوبه. ممنونم انا "

دون شک میا دوباره منو بغل کرد و هیجان زده با اون کفشای پاشنه بلند تاثیر گذارش بیرون رفت  ب

که  هدفش پیدا کردن کیت و رو سرش خراب شدن بود. یه جرعه دیگه از مارتینی خوردم و میخواستم

 بدنبال میا بیرون برم که جلوم گرفته شد. 

به  ا وارد اتاق شد ، صورتش در هم کشیده ، خشن و عصبانی بود. در رو اروم پشت سرش بست والن

 من اخم کرد. اوه گندش بزنن ... پوزخند زد :
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 " انا "

م نگه حس مالکیتم رو فراخوندم ، کمی بخاطر خوردن دو جام شامپاین و یه کوکتل مرگبار که در دست 

تم سعی کنم که خون از صورتم رفته بود ولی تا جایی که تونس داشته بودم ذهنم تار و گنگ بود. فک

 کردم اروم و غیر قابل اشتعال باشم. 

 " النا"

حاال  صدام کوتاه و با وجود خشکی دهنم یکنواخت و ثابت بود. چرا این زن منو اینقدر میترسونه؟؟ و

 اون چی میخواد؟؟ 

که این درست نباشه "" میتونم تبریک قلبی خودم رو بهت بگم ولی فک میکنم   

ر از حس انزجار بودن. مای یخی ابی نافدش بهم خیره و پشچ  

ذوقم  و هم توشدم " منم نه میخوام و نه نیازی به تبریک تو دارم النا. از دیدنت در اینجا هم سورپرایز 

 خورد"

 ابروش رو باال انداخت و فک کنم که تحت تاثیر قرار گرفت:

پرایز یب قوی با ارزش نگاه نمیکردم اناستازیا. ولی تو هر سری منو سور" من به تو به عنوان یه رق

 کردی"

 " من اصال به تو فکر نکردم "

 خونسردانه دروغ گفتم. کریستین بهم افتخار میکنه:

دم "های بهتری برای انجام دادن دارم تا اینکه وقتم رو اینجا با تو هدر ب" حاال اگر اجازه بدید من کار  

: هیس وار گفت  

 " نه اینقدر زود خانم کوچولو "

 به در تکیه داد و عمال راهم رو بست:
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ت فک " تو با خودت چی فک کردی که قبول کردی با کریستین ازدواج کنی؟ اگر یک دقیقه با خود

 کردی که میتونی اونو خوشحال کنی باید بگم کامال اشتباه کردی"

به تو هیچ ربطی نداره " " اینکه من قبول کردم که با کریستین چی کار کنم  

ه ای گفت:نطعنه امیز و شیرین بهش لبخند زدم . نادیده ام گرفت. با نگاه پیروزمندا  

 " اون نیاز هایی داره.... نیاز هایی که به احتمال زیاد بهشون نمیرسه"

 غرش کنان گفتم :

 " تو چی از نیاز های اون میدونی؟ "

یان پیدا ادرنالین در خونم جر رو میسوزوند و در همین حین درونم حس خشم و اشفتگی به اتیش کشیدم ،

 کرد. چطور این زن هرزه ی لعنتی جرات میکنه که منو نصحیت کنه ؟؟؟

رت " تو هیچی نیستی جز یه بچه باز مریض و اگر به عهده من بود تو رو به هفتمین سطح جهنم پ

ر ... یا شایدم باید مجبورت کنم ؟؟؟"میکردم و لبخند زنان دور میشدم. حاال از سر راهم برو کنا  

 " تو داری اشتباه بزرگی میکنی خانم"

 انگشت بلند الغر مانیکور شده اش رو به سمتم تکون داد :

داری نمیدونی و هیچ ایده ای نوت کنی؟ تو هیچی ا" تو چطور جرات میکنی که سبک زندگی ما رو قض

، ، با موش کوچولوی پول دوستی مثل تواون ودتو وارد چه چیزی کردی. و اگر فک کردی که که خ

 خوشحال میشه..."

زدم :پاشیدم . کامال خیس شد. سرش داد دم رو تو صورتش وتمومه! باقی مارتینی لیمویی خ  

یچ یزی کردم.کی یاد میگیری؟؟ این موضوع به تو لعنتی هنداری که بگی من خودمو وارد چه چ " حق

 ربطی نداره "

ه ک کرد. فک کنم که االن بهم حملکپ کرده بود ، شراب روی صورتش رو پاوحشت زده از حمله ام 

ایستاد . چند  کنه ولی یکدفعه وقتی که در پشت سرش باز شد به جلو پرت شد . کریستین در درگاهی در
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ین دهم ثانیه زمان برد تا بفهمه وضعیت از چه قراره . من رنگ پریده و لرزون ، اون زن خیس و خشمگ

د. گفت :هم کشیده شکه بینمون ایستاد از عصبانیت در ست داشتنی کریستین تیره و وقتی. چهره دو  

 " تو در این مکان لعنتی چی کار میکنی النا؟ "

 صداش سرد و یخی و تهدید امیز بود .النا بهش پلک زد و زمزمه کرد :

 " اون برای تو مناسب نیست کریستین "

 کریستین داد زد :

 " چی؟"

ازش ساطع  تونم صورتش رو ببینم ولی کل بدنش منقبض شده و خصومت و دشمنییم. نمیجفتمون پرید

 میشد. 

 " تو لعنتی چی میدونی که چی برام مناسبه؟؟؟ "

 النا گفت :

 " تو نیاز هایی داری کریستین"

غرید : نصداش نرم تر بود. کریستنی  

 " قبال هم بهت گفتم. این هیچ ربطی به تو نداره"

و احتماال ن، کریستین خیلی عصبانیه چهره نچندان زشت خودشو نشون میده. بقیه صداشاوه گندش بزن

 بشنون. کریستین مکث کرد با خیرگی به النا نگاه کرد :

 " چی؟ فک کردی که این تویی؟ تو؟؟ تو فک میکنی که تو برای من مناسبی؟ "

م ست نداشتعه من دیگه دور لحنش وجود داشت و یکدفصداش نرم تر بود ولی رگه های از تحقیر د

هام چیزی بشنوم. نمیخوام که شاهد این نبرد ترسناک باشم . من مزاحمم. ولی اینجا گیر کردم... پا

رد . یدا کرت داد و به نظر میرسه که خودشو پناخواسته میخواستن حرکت کنن. النا اب دهنش رو قو
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رداشت. یه قدم به سمت کریستین ب طرز ایستادنش موشکافانه تغییر کرد ، ارباب منشانه تر شد و

 متکبرانه هیس وار بهش گفت :

، موفق ترین " من بهترین اتفاقی بودم که برای تو افتاد . االن به خودت نگاه کن. یکی از ثروتمند ترین

دنیای  نیاز نداری. تو ارباب چیشرکت ها و یه سرمایه گذار امریکایی ... سلطه گر ، کوشا.... تو به هی

 خودتی"

ره شد. به النا خی ،کریستین یه قدم عقب رفت انگار که ضربه خورده باشه و با ناباوری و اهانت شده  

و رو نجات " تو عاشقشی کریستین. سعی نکن و بچه نباش. تو در مسیر خودکشی و نابودی بودی و من ت

 ود که تو بهشدادم ، از اون زندگی پشت بارهای مشروب نجاتت دادم. باورم کن عزیزم، اون جایی ب

 میرسیدی . من به تو همه چیزی رو که میدونستم اموزش دادم ، هر چیزی رو که نیاز داری "

وم و شک ار شت زده به النا خیره بود. وقتی که شروع به صحبت کرد ، صدارنگ کریستین پرید وحش

 دار بود :

لینک  است که چرو. عجیب نی" تو به من اموزش دادی که چطوری بکنم النا. ولی این تهی هست ، مثل ت

 ترکت کرد "

لی که بیمار گونه در حازرداب به سمت دهنم باال اومد. من بهتره اینجا نباشم. ولی در این نقطه یخ زدم. 

 اونا خودشون رو خالی میکردن طلسم شدم. کریستین زمزمه کرد :

 " تو یکبار هم منو بغل نکردی ، تو یکبار هم به من نگفتی عاشقمی "

ا چشماش رو باریک کرد  :الن  

 " عشق برای احمقاست کریستین"

 " از خونه من برو بیرون!! "

تاده بود ، گریس با خشونت و عصبانیت ما رو از جا پروند . سه تا سر به سرعت به طرفش جایی که ایس

اش  نندهرزیر کرم برنزه کی و عصبانیت به النا نگاه میکرد، کسی که ددرگاه در،  چرخیدن. با خیرگ

. هرنگش پرید  
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گام های  وقار و اروم باون مونده بود. گریس با .ی که گروهی نفس عمیق گرفتیم اویززمان به نظر وقت

ابلش اتاق شد. چشماش از خشم می درخشیدن و از روی النا برداشته نمیشدن، تا اینکه در مق بلند وارد

ضربش  کم تو گوشش سیلی زد. صداشقرار گرفت. النا هشیار شده چشماش گشاد شده بودن . گریس مح

 در بین دیوارای اتاق نهار خوری منعکس شد. 

 گریس از بین دندون های بهم قفل شده اش گفت :

ی من برو بیرون، همین االن! " " اون چنگال هرزه و نجست رو از پسر من بیرون بکش و از خونه  

ه به مبهوت و شوکه و سورپرایز شدند لحظه ونه ی قرمز شده اش گذاشته بود و چالنا دستشو روی گ

شت سرش نبست. سریعا از اتاق خارج شد و در رو پ گریس خیره موند. بعد  

یره بودن سکوت گریس اروم چرخید تا روبروی کریستین قرار گرفت . وقتی که کریستین و گریس بهم خ

گفت :تنش زایی مثل یه پتوی ضخیم روی سرمون کشیده شده بود. بعد از چند لحظه گریس   

رو به تو بدم میشه چند دقیقه منو با پسرم تنها بزاری؟" ن" انا ، قبل از اینکه کریستی  

 صداش اروم و خش دار بود ولی اوه فوق العاده قدرتمند... زمزمه کردم :

 " البته "

 گاه کردمو تا جایی که تونستم سریعا از اتاق خارج شدم . اشفته از روی شونه ام به عقب به سمتشون ن

یان نشده ولی هیچ کدومشون به من که از اتاق بیرون میرفتم نگاه نمیکردن. بهم خیره بودن. صحبت ب

 شون به طرز گوش خراشی بلند بود. 

ده و در راهرو لحظه ای خودم رو گم کردم . قلبم تند میزد و خون در رگهام مسابقه گذاشته بود. ترسی

کنم که چی به  اال گریس خبر داره!! لعنتی... نمیتونم فکمنقلب بودم. گندش بزنن، خیلی سنگین بود و ح

 کریستین میخواد بگه و میدونم که اشتباهه ولی به درتکیه دادم تا به حرفاشون گوش بدم. 

 " چند وقته کریستین ؟"

رو نشنیدم.  اروم بود. به سختی میشنیدم. جواب کریستین صدای گریس  

 " چند سالت بود؟ "
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بود.  صدای گریس مصرانه تر  

 " بهم بگو ، چند سالت بود که تموم این مسائل شروع شد؟ "

 دوباره جواب کریستین رو نشنیدم. 

 " همه چی خوبه انا ؟"

ز مزاحمم شد.   ر 

 " اره خوبه. ممنونم . من..."

ز لبخند زد :  ر 

 " من فقط میخوام برم کیفم رو بردارم . به یه نخ سیگار نیاز دارم "

م که باهاش همراه بشم. برای لحظاتی قصد کرد  

 " من به دستشویی میرم "

اال به نظر بودم وشنیدم رو پردازش کنم. طبقه ب شنیاز دارم که افکارم رو جمع کنم تا اتفاقی رو که شاهد

ز رو دیدم که وارد اتاق پذیرایی شد ، منم مثل فشنگ به س ت پله مامنترین مکان برای با خودم بودنه. ر 

  یه جا هست که میخوام االن باشم. بقه دوم به طبقه سوم رسیدم. فقطد کردن طها رفتم و بعد از ر

فتم. به سمت در اتاق کودکی کریستین رو باز کردم و پشت سرم بستمش. و نفس عمیق و چسبنده ای گر

 تختش رفتم و خودمو روش پرت کردم به سقف صاف و سفید خیره شدم. 

عمرم مجبور  ی و مقابله ای که تا حاال توینفرسا ترین روبروگندش بزنن. این باید بدون شک یکی از جا

اید با به تحملش بودم باشه و االن احساس کرختی میکنم. نامزدم و معشوقه سابقش ... هیچ عروسی نب

 چنین چیزی روبرو بشه. 

با این وجود بخشی از وجودم خوشحاله که اون زن خود واقعیش رو فاش کرده و من در اونجا شاهدش 

ودم. ب  
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خت الشت های تافکارم به سمت گریس رفت. طفلی گریس... همه اون صحبت ها رو شنیده. یکی از ب

ابطه ی سبوندم. اون باید شنیده باشه که کریستین و النا در گذشته با هم رکریستین روبه خودم چ

 نامشروعی داشتن.... ولی نه به روش های معمول و رایج اون. خدا رو شکر. ناله کردم. 

درست میگه.  ،شیطانی جادوگر دارم چی کار میکنم؟؟ شاید اون زن من  

ن نه ، باور کردنش رو رد کردم. اون خیلی سرد و سنگدله. سرم رو تکون دادم. اون اشتباه میکنه. م

همیدم من برای کریستین مناسبم. من چیزی هستم که اون نیاز داره. و در یه لحظه خیره و روشن کننده ف

رای کردم که اون چطوری زندگیش رو تا االن گذرونده.... بلکه گفتم چرا. دلیل های اون بازش سوال ن

ط گیش غلم چند تا دختر بودن. چگونحتی نمیخوام که بدون –انجام کارای که با اون دختران بیشمار کرده 

وافقی و ت نهفت؟؟ در یه رابطه امن ، عاقالچی میگ ی بزرگسال بودن. اونا همگی... فلننیست. اونا همگ

 دو طرفه بودن. این چرایی هست. چرایی اشتباه بوده. چرایی از مکان تاریک وجودی اون بوده. 

 چشمام رو بستم و بازوهام رو روی چشمام قرار دادم. ولی االن اون شروع به حرکت کرده، اونو پشت

ن مبهوت شده. ما سر گذاشته، و ما االن جفتمون در روشنایی هستیم. من توسط اون و اون توسط م

من در  میتونیم همدیگه رو راهنمایی کنیم. فکری به ذهنم اومد. لعنتی! فکری دردناک و خیانت امیز و

ید این مکانی هستم که میتونم این روح سرگردون رو با اسودگی بخوابونمش. سر جام نشستم. اره، با

 کارو بکنم. 

م. تخته نصب شده باالی میز رفتسمت میزش و لرزون روی پاهام ایستادم. کفشام رو در اوردم، به 

انطور که هنوز روی تخته نصب بودن. بسیار تلخ و تیز تر از هر زمانی هم ،عکسای کریستین نوجوون

فید قرار در منظره افتضاح بین اون و خانم رابینسون شاهد بودم. و در گوشه تخته عکس کوچیک سیاه س

 داره... مادرش، فاحشه هروئینی. 

وی میز رو روشن کردم و در روشنایی روی عکس تمرکز کردم. من حتی اسمش رو هم چراغ ر

با نگاه به  نمیدونم. اون خیلی شبیه کریستینه فقط جوون تر غمگین تر  و تمام چیزی که حس میکردم ،

 صورت غمزده اش ، ترحم و دلسوزی هست. 
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اریک س تمرکز کردم ، چشمام رو بسعی کردم که تشابه ای تو صورت اون و خودم پیدا کنم. بروی عک

اون  کرده و واقعا به عکس نزدیک شدم و هیچی ندیدم. شاید به غیر از موهامون ولی فک کنم که موهای

صال بهش شباهتی نداشتم .... این باعث اسودگی خیاله .ااز من روشن تره . من   

ش بهم نوچ نوچ کرد :ی اهالل ه سینه زده شده و از پشت عینک ذهن ناخود اگاهم با دستای ب  

 چرا خودتو شکنجه میکنی؟ تو گفتی اره، تو جوابتو بهش دادی.

تن تا اخر لبامو بهم فشار دادم . اره این کارو کردم ، خیلی خوشحالم. و میخوام که روی این تخت با کریس

عمرم اروم بگیرم.1 ضمیر درونم ، چهار زانو زده و بزرگوارانه لبخند میزد . اره، من تصمیم درستی 

 گرفتم. 

م. اون احتماال باید برم پیداش کنم. کریستین نگران میشه. هیچ ایده ای ندارم که چه مدت هست که تو اتاقش

با گریس  فک میکنه که من فرار کردم. از فکر واکنش افراطیش چشم غره رفتم . امیدوارم که صحبتش

شه به خودم لرزیدم. تموم شده باشه. از فکر اینکه گریس چی میتونه بهش گفته با  

شیده و کریستین رو در حالی که از پله ها به طبقه دوم برای پیدا کردن من میاومد دیدم. چهره اش درهم ک

ادم و اونم تفرسوده بود... اون پنجاه القیدی که باهاش به مهمونی اومدم دیگه نبود. وقتی که تو پاگرد ایس

ر گرفتن. محتاطانه گفت :شمامون روبروی هم قرادر اخرین پله ایستاد چ  

 " سالم "

 منم محتاطانه گفتم:

 " سالم "

 " من نگران بودم..."

 صحبتش رو قطع کردم :

                                                             
 در جمله باال که ذهن ناخوداگاه انا گفت تو جوابتو دادی از اصطالحی استفاده شده : 1

 You have made your bed, now lie on it  
هم بپذیری  باید عواقب و نتیجه اش رودر کتاب فقط بخش اول اصالحش رو استفاده کرده. معنی اصطالحش اینکه تو یه کاری رو انجام دادی حاال  

 ولی به صورت لغوی جمله اش اینه که که تو تخت درست کردی پس االن روش بخواب 
رش اینه جمله بعدی که انا میگه اره من روی این تخت هم با کریستین تا اخر عمرم میمونم از معنی لغوی کلمه اش استفاده کرده و خب همون منظو

که کردم تا اخر عمر میمونم  که پای نتیجه کاری  
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. میدونی، تا فکر " میدونم. متاسفم...نمیتونستم با مراسم جشن و پایکوبی روبرو بشم. فقط باید دور میشدم

 کنم."

م و صورتش رو به سمت دستم خ ستدستم رو بلند کردم و صورتش رو نوازش کردم. چشماش رو ب

 کرد:

 "  و فک کردی که این کارو تو اتاق من بکنی؟"

 " اره "

ی که مورد دستم رو گرفت و منو به اغوشش کشید و منم مشتاق و راضی بین بازوهاش قرار گرفتم ، جای

ریستین ک عالقه ترین مکان برای من تو کل دنیاست. بوی تر و تازه لباس شسته شده ، شامپو بدن ، و

 میداد... خوش رایحه ترین و ارامش بخش ترین و تحریک امیز ترین بو روی کره زمین.... 

 داخل موهام نفس عمیقی گرفت :

 " متاسفم که تو مجبوری تموم این مسائل رو تحمل کنی"

 " تقصیر تو نیست کریستین. چرا اون اینجا بود؟؟ "

 بهم خیره شد و دهنش عذرخواهانه کج شد :

ن یه دوست خانوادگیه"" او  

 سعی کردم واکنشی نشون ندم :

 " دیگه نیست. مامانت چطوره؟"

یم در " مامانم خیلی االن از دست من عصبانیه. واقعا خوشحالم که تو اینجایی و ما وسط یه مهمونی هست

نفسام رو میکشیدم " نغیر این صورت من شاید اخری  

 " اینقدر بده اره؟؟ "

ا د . چشماش جدی ان و من حس کردم که از واکنش گریس مبهوت شده است. بسرش رو مثبت تکون دا

 صدای اروم و ریشخند کنانی گفتم:
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 " تو اونو سرزنش و یا مقصر میدونی؟"

 منو محکم بغل کرد و به نظر نا مطمئن بود ، افکارش رو بررسی میکرد. باالخره جواب داد :

 " نه "

:واو! عبور از مانع و پیشرفت! پرسیدم   

 " میشه بشینیم؟"

 " حتما. اینجا؟؟"

ه اخر نشستیم. پرسیدم :و مثبت تکون دادم و جفتمون روی پلسرم ر  

 " خب، چه احساسی داری؟ "

انداخت : ه کردم. آه کشید . شونه اش رو باالاشفته دستش رو گرفتم و به صورت ناراحت و جدی اش نگا  

 " احساس ازادی"

ن رفت.  العاده کریستینیش رو زد و چهره محتاط درهم کشیده اش از بیالقید فوق  ی بعد لبخند ذوق زده

 منم با ذوق گفتم :

 " واقعا؟؟"

کسته شده بخزم!واو... من برای این لبخند حاضرم از روی شیشه های ش  

 " رابطه کاری و تجاری ما تموم شد "

 بهش اخم کردم:

 " بیزنس سالن های زیبایی رو منحل میکنی؟ "

نیش با فشار خارج کرد و سرزنشم کرد :هوا رو از بی  

 میکنم. من م. دوشنبه با وکیلم صحبت" من ادم کینه توزی نیستم اناستازیا. نه من اونا رو بهش هدیه مید

 به اون زن مدیونم "
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 ابروم رو براش باال انداختم:

 " دیگه خانم رابینسونی نیست؟"

 دهنش سرگرم شده مچاله شد و سرش رو منفی تکون داد:

 " رفت "

 نیشم باز شد:

 " متاسفم که دوستت رو از دست دادی"

 شونه اش رو باال انداخت و نیشخند زد :

 " واقعا؟؟ "

 اعتراف کردم :

 " نه"

 قرمز شدم. 

 " بیا "

 ایستاد و دستش رو به سمتم دراز کرد:

 " بیا به مهمونی که به افتخار ماست ملحق بشیم. من شاید حتی مست هم بکنم"

که دستش رو میگرفتم پرسیدم :در حالی   

 " تو مست میکنی؟ "

 از پله ها پایین میرفتیم.

 " نه از زمانی که نوجوون بودم "

 پرسید:

 " غذا خوردی؟ "
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 اوه گندش بزنن....

 " نه "

تل " خب بهتره که بخوری. با نگاه کردن به صورت النا و بویی که میداد یکی از مشروب های کوک

ی صورتش پاشیده بودی "مرگبار بابا بود که تو  

 بهم خیره شد . سعی میکرد، ولی موفق نشد ، که چهره اش رو لوده نشون نده. 

 " کریستین من ..."

 دستشو بلند کرد :

من بپاشی  "بحثی نیست اناستازیا. اگر که قراره نوشیدنی بخوری و الکل رو توی صورت روابط سابق

ه با هم یک هست. فک میکنم که ما در موردش اولین شبی کنیاز داری که غذا بخوری. این قانونه شماره 

 بودیم صحبت کردیم"

 اوه اره. هتل هیتمن....1

ر لب راهرو ایستاد ، صورتم رو نوازش کرد ، انگشتاش روی فکم کشیده شدن. زی تو ر راه برگشتد

 گفت :

وقع عاشقت شدم "" اونشب من کنارت بیدار دراز کشیدم و تو خواب تماشات کردم. شاید از همون م  

دنم اوه... خم شد و نرم بوسیدم و من کامال اب شدم ، تمام تنش های یک ساعت و یا بیشتر پیش از ب

 سست و بی حال خارج شد. زمزمه کرد :

 " غذا"

 " باشه "

ه فت ، منو برگری رو براش انجام میدم. دستم رو طر اینکه االن من احتماال هر کااموافقت کردم بخ

نه جایی که مهمونی جریان داشت هدایت کرد.سمت اشپزخو  

                                                             
 شبی که انا مست کرده بود و غش کرد و کریستین اونو به هتلش برد)جلد یک( 1
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" شب بخیر جان، رییان "   

 دکتر فلن مهربانانه بهمون لبخند زد :

 " دوباره تبریک میگم انا. شما دو تا با هم خوب خواهید  بود " 

 دست تو دست در راهرو ایستاده بودیم و رییان و دکتر فلن اماده رفتن بودن. 

 " شب بخیر"

ز هیجان و پشت سرشون بست و سرش رو تکون داد. به من نگاه کرد و یکدفعه چشماش ادر ر کریستین

 برق زدن . جریان چیه؟؟ 

 " فقط خانواده موندن. فک میکنم که مامانم بیش از حد مشروب خورده "

حمل گریس در حال اواز خوندن با دستگاه بازی کاراوکه در نشیمن خانوادگی بود. کیت و میا در حال ت

ش بودن. کردن  

 " تو سرزنشش میکنی؟ "

 به کریستین نیشخند زدم و سعی کردم جو بینمون رو خوب نگه دارم. موفق شدم. 

 " داری بهم نیشخند میزنی خانم استیل؟ "

 " بله "

 " امروز چه روزی بود "

 " کریستین این اوخر هر روز یه روز انچنانی بوده "

 صدام طعنه امیز بود. سرش رو تکون داد :

نکته خوبی بود خانم استیل. بیا... میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم" "  
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ارینر دستم رو گرفت منو از داخل خونه به سمت اشپزخونه جایی که کریک، ایتان و ایلیوت در مورد م

ت در رفتیم. ایلیوت در حالی که به سم نها صحبت میکردن و باقی مونده کوکتل و غذاها رو میخورد

تیم سر به سرمون گذاشت:فرانسوی میرف  

 " میرید قدم بزنین؟"

ون دادن. کریستین نادیده اش گرفت. کریک و ایلیوت اخم کردن و نکوهشانه سرشون رو در سکوت تک  

بید. ی خلیج درخشان میتامن ها قدم زدیم ، کفشام رو در اوردم . ماه هاللی شکل روچ وقتی که به سمت

تل هزاران سایه خاکستری زمانی که چراغ های چشمک زن سیا همه چی رو در بر گرفته با شکوهمنده،

ور ن زیر برق میزدن. چراغ های اشیانه قایق ها روشن بود ، یه اتیش روشن و براق در ها در دور دست

 منتشر شده ی ماه ...

 " کریستین دوست دارم فردا به کلیسا برم "

 " اوه؟؟"

. این حداقل کاری هست که میتونم انجام بدم "" من دعا کردم که تو زنده برگردی و تو برگشتی  

 " باشه "

 دست تو دست اروم و ریلکس لحظاتی ساکت راه رفتیم. بعد چیزی به ذهنم اومد :

ی رو که خوزه اورده کجا نصب میکنی؟ "ی" عکسا  

 " فک کردم که اونارو تو خونه جدید نصب کنیم"

 " خونه رو خریدی؟ "

گرانی گفت:ایستاد و بهم نگاه کرد . با ن  

 " اره. فک میکردم که دوستش داشتی"

 " دارم. کی خریدیش؟ "

 با خیال راحت زیر لب گفت :
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 " دیروز صبح . حاال باید تصمیم بگیریم که چی کار باهاش بکنیم"

اره "" خواهش میکنم خرابش نکن. اون خونه خیلی دوست داشتنیه. فقط نیاز به رسیدگی عاشقانه د  

رد و لبخند زد:هم نگاه ککریستین ب  

م رو " باشه. با ایلیوت صحبت میکنم. اون یه معمار عالی میشناسه. اون زن خونه ای که تو اسپن دار

 عالی کار کرده. ایلیوت میتونه کار بازسازیش رو انجام بده"

انه فعه یاد دفعه اخری که از روی چمن ها در زیر نور ماه به سمت اشیهوا رو ازبینیم خارج کردم ، یکد

م باز شد. انجام بدیم. نیشاونجا قایق ها میرفتیم افتادم. اوه شاید اون همون کاری هست که میخوایم بریم   

 " چیه؟؟"

 " یاد اخرین دفعه ای که منو به اشیانه قایق ها بردی افتادم. "

 کریستین تو گلو اروم خندید:

 " اوه . سرگرم کننده بود. در واقع..."

دم. گرچه و از روی زمین بلندم کرد و روی شونه اش انداخت و منم جیغ کشی یکدفعه ایستاد و منو گرفت

 که فاصله زیادی با اشیانه قایق ها نداشتیم. نفسم منقطع شد:

 " اگر درست یادم باشه تو واقعا خیلی عصبانی بودی "

 " اناستازیا، من همیشه واقعا عصبانی ام "

 " نه نیستی"

م رو بین انه رسید در باسنم زد . منو دوباره روی زمین گذاشت و سروقتی که بیرون جلوی در چوبی اشی

 دستاش گرفت :

 " نه، دیگه نیستم"

قه گذاشته خم شد ، سخت بوسیدم. وقتی که خودشو عقب کشید من بی نفس بودم و خواستن در درونم مساب

م که اشفته تونستم ببین بود . بهم خیره شده و در زیر نور روشن و براقی که از داخل اشیانه بیرون میزد
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نابود  است.  مرد اشفته من ، نه شوالیه سفید و نه شوالیه سیاه، فقط یه مرد .... یه مرد زیبا و خیلی

شش نشده... کسی که عاشقشم. دستم رو دراز و صورتش رو نوازش کردم. انگشتام رو روی خط ته ری

یر لب ام لباش رو لمس کنن. ریلکس شد. زبروی فک و چونه اش کشیدم و بعد اجازه دادم انگشت اشاره 

 گفت :

 " یه جیزی رو میخوام بهت نشون بدم "

 و در رو باز کرد. 

رده روشن ک تعمیر قایق قرار داشتالمپ مهتابی قایق حمل بار شگفت انگیزی رو که در جایگاه  نور تیز

ار چیک پارویی قربود و به ارومی روی اب تیره رنگ خلیج تکون میخورد. در کنارش یه قایق کو

 داشت. 

 " بیا "

ایستاد.  کریستین دستم رو گرفت و منو به سمت پله ها و طبقه باال برد. در رو باز کرد و خودش کنار  

. گل ها در همه فکم به زمین چسبید. اتاق زیر شیرونی قابل تشخیص نبود. اتاق توسط گل پر شده بود ..

با علف ها و گل های وحشی و میکس شده با المپ های جا بودن . یکی خالقانه یه االچیق جادویی 

 ترخشیدن و دور اتاق قرار داشتن درسروشن براق و فانوس های مینیاتوری که به نرمی و مات مید

 کرده بود. 

و باال سرم سریع چرخید تا صورتش رو ببینم. بهم خیره شده و چهره اش قابل خوندن نبود. شونه اش ر

 انداخت و زیر لب گفت :

 " تو عشق و عاشقی میخواستی"

 بهش پلک زدم ، چیزی رو که میدیدم باور نمیکردم. 

 " تو قلب منو داری "

 به سمت اتاق اشاره کرد . جمله اش رو کامل کردم و زمزمه کردم :
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 " و اینم گل ها . کریستین، این خیلی قشنگه1"

تم رو . دسنچشمام رو پر کرده بود هیچ فکر دیگه ای برای گفتن به ذهنم نیومد. قلبم تو دهنم و اشک

بزنن.... من  کشید ، به داخل اتاق رفتیم و قبل از اینکه بفهمم بروی یک زانوش در مقابلم زانو زد. گندش

 توقع اینو نداشتم! نفس کشیدنم رو متوقف کردم. 

از  راز داخل جیب کتش حلقه ای رو بیرون اورد و به من خیره شد ، چشمای براق خاکستری خامش ، پ

:احساسات بودن  

 یز بشمرمت و ازت تا اخر عمرم" اناستازیا استیل، من عاشقتم . میخوام که بهت عشق بورزم، عز

ت کنم. مال من باش. همیشه. زندگیت رو با من شریک شو. باهام ازدواج کن "ظحفا  

نها دارم و ت در حالی که اشکام پایین میرختن بهش پلک زدم . پنجاه من ، مرد من ، من خیلی دوستش

برخورد میکرد تونستم بگم:  بهم رموج عواطف و احساساتی کهچیزی که د  

 " بله"

یه  گ رویزرکرد. زیباست ، یه الماس بیضی ب نیشش باز شد . راحت شده بود و اروم انگشتر رو دستم

دم :طال سفید . خدایا... بزرگه ... بزرگ و در عین حال ساده و خیره کننده با سادگیش. هق زی حلقه   

 " اوه کریستین"

، یکدفعه از حس خوشی پر شدم و منم روبروش زانو زدم انگشتام داخل موهاش چنگ شدن ، بوسیدمش

 با تموم قلب و روحم بوسیدمش... این مرد زیبا رو بوسیدم، کسی که عاشق منه همونطوری که من

م قرار نو روی دهدهنش ر ،ش به سمت موهام اومدندستا و عاشقشم. و وقتی که بازو هاش دورم اومدن

داد. در اعماق وجودم میدونم که من همیشه مال اونم، و اونم همیشه مال منه.ما با هم خیلی پیش رفتیم. 

 کلی راه رو هم داریم تا با هم پیش بریم ولی ما برای هم ساخته شدیم. ما برای هم بودیم...

 

 

                                                             
 اصطالحه عشق و عاشقی از کلمه قلب و گل تشکیل میشه برای همین گفت تو قلب منو داری اینم گل  1
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د. نفسش ب برق زد و درخشیش یدر حالی که دم عمیقی میگرفت سیگارش به انتهاش رسید و در تاریک

شبح  ت دود سیگار طوالنی بیرون داد، دوتا حلقه دود روبروش رو ناپدید کرد ، رنگ پریده وسمرو به 

ز شراب وار در زیر نور ماه بود . سر جاش جابجا شد ، حوصله اش سر رفته ، یه جرعه سریع ا

ین رون ده بود قبل از اینکه دوباره ببطری پوشیده شده با کاغذ پاره ش لبوربون ارزون قیمت که داخ

خورد .، پاهاش بزاره   

سنجیده هنوز باورش نمیشه که اون زنده ست. دهنش به نیشخند طعنه امیزی مچاله شد . هلیکوپتر عمل ن

 و جسورانه ای بود. یکی از هیجان انگیز ترین کارهایی که تا حاال تو عمرش انجام داده بود . ولی

واز کنه ؟؟شم غره رفت . کی فکرشو میکرد اون حرومزاده بتونه با اون لعنتی پرنمیارزید. طعنه امیز چ  

 نفسش رو از بینیش محکم بیرون داد. 

اریکی مخفی ه کشون سریعا تو تیه دقیقه با خودش فکر میکرد ،زوزاونا اونو دست کم گرفتن. اگر گری 

 میشد. اون مرتیکه هنوز جک رو نمیشناسه. 

یخونه. رده که کتاب مهمین بوده . مردم اونو دائما دست کم میگرفتن.... فقط یه مَ  این همیشه تو زندگی

ایی که برو گمشو!! یه مرد با حافظه تصویری که کتاب میخونه. اوه ، چیز هایی که یاد گرفته ، چیزه

تو  ردمیدونه. دوباره نفسش رو تیز از بینیش بیرون داد...  اره ، در مورد تو گری، چیزهایی که درمو

 میدونم. 

 بد نیست برای بچه ای که از فقر و فالکت از دیترویید هست. 

 بد نیست برای بچه ای که کمک هزینه تحصیلی دانشگاه پرینستون رو برد .

د. بد نیست برای بچه ای که به سختی در دانشگاه تالش کرد و اخرش کارش به انتشاراتی رسی  

اونم بخاطر گری و اون هرزه ی  ،گند کشیده شدن و حاال تموم اون مزخرفات و تالش ها ، به

ره. ه نگاه کرد انگار که اون چیزی هست که ازش متنفنکوچولوش. با اخمای در هم کشیده شده به خو

لوتلو خوران ر در لباس مشکی که تپفقط نمایش درام یه زن بلوند تو جام بده.  تنهانولی کاری نیست که ا

ی سفیدش شد و رفتپابا اشکای روون در راه ماشین رو  . دید یین اومد و سوار ماشین سی ا ل ک   
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ری درد غمزده تو گلو خندید بعد به خودش لرزید. لعنتی، دنده هاش... هنوز از لگد تیز و محکم نوکر گ

 میکرد. صحنه اش دوباره تو ذهنش اومد :

 " اگر تو عوضی دوباره به خانم استیل دست بزنی من خودم تو رو میکشم" 

جنده جوابش رو خوب میبینه. اره... چیزی که داره به سمتش میاد رو میگیره.  اون مادر  

گاه روی صندلیش جابجا شد و تکیه داد . به نظر میاد قراره امشب شب طوالنی باشه . اون میمونه، ن

رسه. میکنه ، و منتظر میمونه. یه نخ سیگار مارلبرو قرمز دیگه برداشت . شانس و فرصت بهش می

..زودی بهش میرسه. شانسش به  

 

 

-پایان جلد دوم-  

 

 این داستان ادامه دارد... 

 

  1396دی  15جمعه 

23:00ساعت:   

جم : سوزان .ر  مبر

 

جم:   کاال اصیل تلگرام مبر

@suzan_translator_fifty 
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 !توجه

تنها  لینک سابق کانال تلگرام مترجم، دزدیده شده و

 لینک اصلی و حقیقی مترجم:

@suzan_translator_fifty 

 میباشد!

!هر گونه لینک و کانال دیگری فیک میباشد  


