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چهار هفته❎

 

 

 

 

 میشدم ابدا ناامید  نبودم 4در حالی که سوار آسانسور شیشه ای ام

تعداد انگشت شماری از کارمندان همراه من سوار شدند و به 

 همدیگر و من سالم کردند 

فکر میکنم دهانم باید به مرخصی رفته باشد چون  نمی توانستم 

 حرفی بزنم 

در جواب لبخند زدم...لبخندم  عصبی بود ولی ولی 

 امیدوار...کامال امیدوار!

همراهان درون آسانسور یکی یکی در طبقات بیرون رفتند تا 

 اینکه من تنها شدم 

 خودم به تنهایی به طبقه ی مدیریت رفتم 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

 فصل اول

4

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 بسمت او...

 بسمت مردی که عاشقش بودم 

یبا به رگ خون در رگ هایم بشدت جریان پیدا می کرد... تقر

هایم حمله کرده بود ، بدنم میلرزید  و وقتی صدای ایستادن 

 آسانسور را شنیدم تبدیل  به یک تالطم تمام عیار شدم 

در حالی که در طبقه ی مدیریت  قدم میگذاشتم با  شیشه های 

 سرتاسری و کف مرمری احاطه شدم  

مات ولی من به سختی می توانستم چشمانم را از در شیشه ی بلند 

 در انتهای سالن  بگیرم

در دو طرف میزهایی وجود داشت که در هر قسمت دو زن با 

لباس های سیاه و سفید همشکل  پشت میز های چوبی تیره ی 

براق نشسته بودند و بدون هیچ حرفی پشت کامپیوتر هایشان 

 مشغول بودند

یکی از آنها، کاترین .اچ. اولسیس_چهل ساله است که دست 

ت که صاحب هر اینچ از این ساختمان است ....با راست مردیس
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 دیدنم دست از کاری که میکرد برداشت 

 گمانم چیز های نامفهومی گفتم 

ابروهایش را باال داد و در حالی که در تلفن روی میزش چیزی 

 را زمزمه میکرد عصبی و پریشان بنظرمیرسید

 من..

 نمی توانستم..

 نفس...

 بکشم....

لحظه هم مکث نکرد و مرا بسمت در های  ولی کاترین حتی یک

شیشه ای مات...آن درهای هراس آور که در آن  قدرتمند ترین 

 مرد شیکاگو منتظرم بود راهنمایی کرد 

 قدرتمند ترین مردی که بیشترین تاثییر را رویم میگذاشت 

 این چیزیست که چهار هفته منتظرش بودم 

یش فرستادم، می این همان چیزیست که وقتی هزاران پیام برا

 خواستم !
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این همان چیزیست که وقتی هزاران پیام برایش نوشتم ولی 

 نفرستادم می خواستم

 تا او را ببینم!

 تا او بخواهد مرا ببیند 

ولی همانطور که خودم را مجبور میکردم قدم بردارم  حتی 

نمیدانستم که قدرتش را دارم که  روبرویش بایستم و بعد از کاری 

 با او چشم در چشم شوم که  کردم 

 با آشفتگیه ویران کننده ،انتظار،و امید بسمتش میرفتم 

 بله امید!

یک امید کوچک ولی تابناک...حتی اگر مثل برگ میلرزیدم ولی 

 امید داشتم 

کاترین در را برایم باز نگه داشت و من سعی کردم سرم را باال 

 بگیرم  و بعد وارد دفتر کارش شوم 

تم و متوجه شدم در شیشه ای پشت سرم بسته شد دو قدم داخل رف

 و زیبا و آشنا ترین دفتر کاری که دیده بودم در دیدم قرار گرفت 
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کل دفترش با مرمر براق پوشیده شده بود ،دوازده پا فاصله تا 

سقف، کف بی انتها تا پنجره های سرتاسری شیشه ای که تا سقف 

 ادامه داشتند 

 و او آنجاست!

 زندگی ام ...در مرکز جهانم !در مرکز محور 

کنار پنجره ایستاده بود و با صدای آرامی که وقتی عصبانی بود 

 آنطور صحبت میکرد در هندزفری اش با کسی حرف میزد 

تمام کلماتی که می توانستم برای این لحظه و لحن صدایش 

استفاده کنم این بود که کلمات باید مرده باشند تا به چنگال سنت 

 وند گرفتار نش

تلفن را قطع کرد ،انگار که حضورم را در اتاق حس کرده باشد 

 سرش را چرخاند 

 چشمانش وقتی به من افتاد سوزان شدند 

 چشمان سبزش...

 چشمان مبهوت کننده،آشنا و زیبایش...
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 خیلی آرام نفسی گرفت 

 و سینه اش به وضوح حرکت کرد 

هدف  همانطور که به من نگاه میکرد دستانش دو طرفش بی 

 آویزان شدند 

 من هم به او نگاه کردم 

 مالکوم کایل پرستون لوگان سنت !

 فقط به چشمان قدرتمند ترین طوفان زندگی ام نگاه میکردم 

 نه یک طوفان کوچک ...یک طوفان خیلی خیلی بزرگ

 چهار هفته، او را ندیده بودم.

د و او هنوز هم دقیقاً همانطور که یادم می آمد به نظر می رسی 

 ،خارق العاده و وسوسه انگیز تر از همیشه ...

صورت چشمگیرش امروز کامال اصالح شده و لب های هوس 

انگیزش بطرز دردناکی پر و گوشتی دیده میشد بطوری که می 

 توانستم آنها را روی لب هایم حس کنم 

بیشتر از شش فوت... مردی کامال کنترل گرو قوی روبرویم 
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 بی عیب و نقص و کروات کشنده اش ایستاده ،در کت و شلوار

در آن کت و شلوار آرمانی،فک مربعی  و قوی ،موهای براق و 

 تیره و چشمان نافذش شیطانی دیده میشد 

 او بهترین چشمان دنیا را داشت 

 چشمانی که وقتی سربه سرم میگذاشت بی رحمانه برق میزد 

شد و وقتی سر به سرم نمیگذاشت مرموز و غیر قابل خواندن می

 و اجازه نمی داد که حدس بزنم در ذهنش چه میگذرد 

 ولی من فراموش کرده بودم که چقدر آن چشم ها سردو یخی اند 

 و در حال حاظر انگار یخ های قطب شمال به من نگاه می کردند 

 هر رگه از یخ چشمانش مانند لبه های الماس میدرخشید 

 فکش سخت شدو هنزفری را کنار گذاشت 

خاطر شانه های پهنش در قسمت باال به سینه و شانه پیراهنش ب

 هایش  چسبیده بود

او درست به اندازه ی  یک دیوار بتنی  قابل دسترسیست}یعنی  

 انقدر دستیابی بهش سخته{ 
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ولی می دانستم که قبال برای مدتی ،برای من ،دیواری دورش  

 نبود!

ر هرگز نمی خواستم باعث شوم که او چنین دیوار محکمی دو

 خودش بسازد 

 مالکوم به سمتم آمد 

با هر گامی که با آن قدم های آرام و با اعتماد بنفس ،جوری که 

انگار جهان تحت تملک اوست برمیداشت باعث میشد تپش قلبم  

 سریعتر شود 

چند قدم با فاصله از من ایستاد و دستانش را در جیب شلوارش 

 فرو برد 

 و بوی خوبی می داد و ناگهان بسیار بزرگ بنظر میرسید 

 چشمانم را روی کرواتش نگه داشتم 

و همانطور که لرزان بسمتش میرفتم مانند نور امیدی نگاهم را 

 رویش نگه داشتم 

 "مالکوم..."
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 آرام حرفم را برید

"سنت بهتره}میگه مالکوم صدام نکن سنت صدام کن ،می خواد 

 رسمی با ریچل برخورد کنه{"

  از حرفی که زد نفسم گرفت

منتظر بودم که چیزی بگوید ...اینکه چقدر گند زده ام ...و وقتی 

 چیزی نگفت در سراسر بدنم احساس درد میکردم 

 در عوض صدای در را شنیدم 

 کاترین گفت

 "آقای سنت ،استنفورد مریک اینجاست"

 "ممنونم"

صدای قدرتمند سنت را شنیدم و بطور غیر منتظره لرزشی کمرم 

 را در برگرفت 

 جالت به کف مرمری خیره شدم ...به کفش هایم نگاه کردم از خ

چیزی را پوشیده بودم که فکر میکردم باعث می شود زیبا بنظر 

 برسم 
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 خدایا!

 نمی دانم متوجهش شده و یا اصال برایش اهمیتی نداشت 

 "ریچل، ایشون  استنفورد مریک، از منابع انسانی هستن"

 رخ شد حس کرده وقتی گفت 'ریچل'گونه هایم س

 هنوز هم نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم 

 در عوض روی دست دادن به استنفورد مریک تمرکز کردم 

استنفورد ِمریک مردیست با قدی متوسط ،لبخندش حس دوستانه 

ای میداد و همه چیز بغیر سنت را تحت تاثییر لبخندش آرام 

 میکرد 

 او گفت 

 "از دیدنت خوشحالم خانم لیوینگستون"

یدم که سنت صندلی را کنار کشید و وقتی صدایش را دوباره شن

 شنیدم  حس میکردم پاهایم تبدیل به ژله شده 

 با صدای آرامی به من گفت

 "بشین"
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 همچنان که مینشستم جلوی خودم را از نگاه به او گرفتم

در حالی که کاترین قسمت کناری اتاق رفت تا قهوه و نوشیدنی 

 دوده ی جلوی پاهای خودم نگه داشتم بریزد من نگاهم را در مح

وقتی دکمه ی کتش را باز کرد و روی مبل استخوانی رنگ که 

 دقیقا روبرویم بود نشست  نگاهم بسمت او رفت 

خیلی تاریک بنظر میرسید...تاریک در برابر نور خورشید 

 ...تاریک در برابر رنگ روشن مبل...

 مریک پرسید

بدم یا میخوایین خودتون این "آقای سنت  می خوایین من ادامه 

 افتخار رو داشته باشین؟"

 مالکوم نگاهش را از من نمیگرفت  

 "آقای سنت؟"

وقتی مریک متوجه شد که سنت به حرفش گوش نمیدهد و فقط به 

 من نگاه میکند کمی اخم کرد و سنت باالخره گفت 

 "بله"
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به پشت صندلی اش تکیه داد و دستش را پشت صندلی کناری اش 

اشت و من حس می کردم در حالی که مریک پوشه هایی را گذ

 بیرون می آورد سنت با چشمانش در حال نوازش کردن، من بود

 میدان انرژی سنت امروز عظیم ،پر قدرت و غیرقابل انکار است 

 تنها چیزی که می توانستم به آن فکر کنم این بود که :

 'سنت ،تو ازم متنفری؟'

 مریک پرسید

 اِج کار میکنین خانم لیوینگستون؟" "چه مدته توی

کمی درنگ کردم و بعد متوجه شدم که تلفن همراه سنت کنارش 

 روی مبل   لرزید

او یک دستش را جلو برد و آن را قطع کرد و انگشت شستش 

 سریعا روی صفحه گوشی اش رفت و آن را خاموش کرد 

 گوشه ی دهانم بطور غیر ارادی باال رفت 

 دیگرم گذاشتم  و جواب دادم پایم را روی پای  

 "چند سالی میشه"
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 "فقط مقاله مینوشتی درسته؟"

 "درسته!"

 جایزه گرفتین" cja"گفته شده که سال پیش برای تفسیر در 

 "آره من..."

به دنبال کلمه ای بودم که به او بگویم متاسفم و از آن مهمتر 

 دوستش دارم ولی....

کم اهمیت تر از اینه که "من خیلی معمولی نوشته بودم و بنظرم 

 مطرح بشه"

به آرامی دستش را باال آورد  و بطور ناگهانی شستش را  روی 

لب پایینی اش نوازشگونه کشید و با نگاهی درخشان و زیرک در 

 سکوت مرا بررسی کرد

 مریک ادامه داد 

"تو این پوشه دارم میبینم که شما بعد از فارغ التحصیلی از 

های آمریکا و ایالت ایلینوی به حساب اهنورتوسترن }از دانشگ

 آد که در شهر شیکاگو قرار داره{می
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 در اِج مشغول به کار شدین،درسته؟"

 "آره،درواقع همینطوره"

به پایین آستین لباسم چنگ زدم  و سعی کردم  توجهم را روی 

 سواالت اقای مریک نگه دارم

ارهایی که او ولی در دید ثانویه ام نمیتوانستم دست از توجه به ک

 میکرد بردارم 

 سنت!

 اینکه چطور جرعه جرعه از لیوان آب مینوشید 

 اینکه چه بویی میداد 

 اینکه  انگشتانش چقدر محکم دور لیوان قرار داشت

 موهای تیره اش ...

مژه هایش که مثل هالل ماه بود و آن مژگان بلند چطور چشمانش 

 را قاب میگرفت  

 لب هایش که عبوس بود 

 انش که بدون پلک زدن به من خیره شده بود چشم

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

17

http://www.foxitsoftware.com/shopping


سرم را  چرخاندم تا با او رودررو  شوم، و تقریباً انگار منتظر 

 بود که رویم را برگردانم 

،جوری عیمقا به من خیره شد که فقط او می توانست آنطور به 

 من نگاه کند و سبزی تمام دنیایم را گرفت 

ال،غیر قابل لمس و دنیایی از یخ های سبز به سردی  قطب شم

 غیر قابل شکست!

هیچ یک از اینها...این سردی ...این یخ ها نباید بتواند باعث داغ 

 شدنم شود 

 ولی در این سردی حرارت وجود داشت

 و آن سردی درست به اندازه ی آتش مرا میسوزاند 

 "ببخشید،رشته ی افکارمو گم کردم"

 با آشفتگی نگاهم را از او گرفتم 

 ل جایم را عوض کردم و نگاهم را به مریک دوختم کمی روی مب

 آن مرد با حالت عجیب و کمی دلسوزی به من نگاه میکرد 

حرکت کوچکی از طرف سنت حس کردم و متوجه شدم که شانه 
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هایش را روی مبل تکیه داده تا بهتر به مریک نگاه کند ،نگاهش 

 تیره و ناراضی بود 

 مطلب مریک""مزخرف گویی رو بس کنو برو سر اصل 

 "البته آقای سنت"

اینکه سنت متوجه شده کارمندش مرا آشفته میکند باعث شد ده 

 برابر سرخ ترشوم

 "خانم لیوینگستون"

دوباره انگار که می خواهد در مورد موضوع مهمی حرف بزند 

 مکث کرد 

"آقای سنت مایل به گسترش خدماتیه که ما به کاربران 

 'رابط'میدیم

دیدی رو از منابع خاص ومشخص ارائه بدیم می خوایم مطالب ج

و برای اینکار  گروهی که عمدتا  روزنامه نگارهای جوون،مقاله 

 نویس ها و خبرنگار ها هستن رو دور هم جمع کنیم"

 'رابط'
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جدیدترین شرکتش،مانند هیوالیی در حال رشد بود... قدرتی که 

همه ی توجه کاربران را به خود اختصاص داده و در حال 

سترش و از بین بردن تمام موانع تکنولوژیکی و توسعه ی هر گ

 چه بیشتر بود 

از اینکه سنت برای قدم بعدی برای پیشرفت شرکتش این کار را 

 کرد تعجب نکردم

این یک حرکت هوشمندانه برای یه تاجر تحسین برانگیز ،و 

حرکتی منطقی برای شرکتیست که جزو ده شرکت برتر انتخاب 

 شده

 وم گفتمبه مالک  

 "عاشقشم مالکوم.عاشق این ایدم"

 اوه خدای من !

من او را مالکوم صدا کردم و بنظر رسید گاردش را با همین یک 

 کلمه پایین آوردم 

 برای کسری از ثانیه چشمانش تیره شد 
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 بنظر میرسید طوفانی درونشان وجود دارد... 

 و لحظه ی بعد چشمانش دوباره سرد شدند

 مریک گفت

ته این ایده ی شگفت انگیزیه،خانم لیوینگستون "خب ،درس

،همونطور که میدونین آقای سنت توانایی باالیی  توی پیدا کردن 

 استعداد ها  دارن"

 در تمام مدتی که مریک حرف میزد ،سنت به من نگاه می کرد 

در حالی که لبخند از صورتم رفت و شوک جایش را گرفت 

 همچنان به صورتم نگاه میکرد 

 ت پرسیدماز سن

 "داری به من یه شغل پیشنهاد میدی؟" 

 "بله"

 مریک کسی بود که جوابم را داد

 خانم لیوینگستون" 4"در واقع یه شغل در ام

 از حیرت زبانم بند آمده بود 
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در حالی که به چیز هایی که شنیده بودم فکر میکردم نگاهم را به 

 پاهایم دوختم 

 سنت نمی خواست با من حرف بزند

  بخاطر من غمگین نبود او اصال

 او بعد از چهار هفته برای اینکار به من زنگ زده بود 

 نگاهم را باال بردم و چشمانمان در هم قفل شد 

 حس میکردم که دچار ضربه ی روحی شده ام 

خودم را مجبور کردم تا نگاهم را روی صورتش که غیر قابل 

 ه دارم خواندن بود  نگه دارم  و صدایم را در همان سطح نگ

"یه شغل آخرین چیزیه که انتظار داشتم بهم پیشنهاد بدی،واقعا این 

 چیزیه که تو از من میخوای؟"

 مالکوم آرام به جلو خم شد و آرنج هایش را روی زانویش گذاشت

 نگاه خیره اش را ابدا از صورتم برنمیداشت

 "میخوام که اینکارو قبول کنی"

 اوه خدا!
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را دیبز صدا کرد سرد به نظر او درست مثل همان شب که م

 میرسید...

با دلشوره نگاهم را از او گرفتم و برای لحظه ای از پنجره به 

 بیرون نگاه کردم 

 دلم می خواست او را مالکوم صدا کنم 

 ولی او دیگر برای من مالکوم نیست 

او حتی دیگر برای من سنت هم نیست که آنطور بی رحمانه مرا 

 فته بود که سنت صدایش کنم سرجایم نشانده بود و گ

 او مالکوم سنت است!

 جوری نگاهم میکرد که انگار هیچ وقت مرا در آغوش نگرفته 

 نگاهم را به سمت او برگرداندم و گفتم

 "میدونی که من نمیتونم کارمو ول کنم"

 بنظر نمیرسید که برایش اهمیتی داشته باشد 

 "ما دستمزد بیشتری بهت میدیم"

 تکان دادم و خنده ی کوچکی به لب آوردم  با تردید سرم را
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 گیجگاهم را مالیدم و تنها چیزی که او گفت این بود

 "مریک"

 و مریک فورا ادامه داد 

مریک که بدنش  کامال روی صندلی اش منقبض شده بود تضاد 

 بزرگی با سنت داشت که با خیال راحت لم داده بود 

 آقای مریک توضیح داد

گفتم،ما محتوای خبر هایی رو به "همونطور که داشتم می

مشترکامون ارائه میدیم  و آقای سنت طرفدار مقاله هاتون بوده و 

 صداقت و انگیزه ی کارهاتون رو مورد ارزیابی قرار دادن"

 بدنم از گرما و شرم سرخ شد 

"ممنون بخاطر توضیح کاملت،ولی واقعا فقط یه جواب براش 

 وجود داده"

 بی نفس ادامه دادم

 قبل جوابتو بهت دادم" "و از

 آقای مریک نگاهی به سنت انداخت 
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"این فقط پیشنهاد کاره و ما تا همین هفته نیاز به گرفتن پذیرش یا 

 عدم پذیرش از طرف شما هستیم"

 او مجموعه ای از برگه ها  را روی میز گذاشت 

 به آنها نگاه کردم ولی قادر به فهمیدن اینکه آنها چیست نبودم 

 پرسیدم

 را می خوای همچین کاری بکنی؟""چ

 "چون میتونم"

 نگاهش سخت بود 

 حتی میشود گفت بیروح و بی احساس

 "من برای اینکه بهم پیشنهاد کار بدی اینجا نیستم"

 او حرکت نمیکرد 

 کامال بی تحرک بود ولی جهانم را هزار درجه چرخانده بود 

 گفت 

 "برگه هارو بگیر ریچل ..."

 ..""من....من نمیخوام .
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"دربارش فکر کن،و قبل از اینکه بهم جواب نه بدی اونارو 

 بخون"

 مدت طوالنی به هم خیره شدیم 

 با ظرافت و وقار ایستاد 

 مالکوم کایل پرستون لوگان سنت!

 مدیر قدرتمندترین شرکت شهر !

 

 "افردام آخر هفته باهات تماس میگیرن"

متعجب کردن ناگهان کنجکاو شدم که او باالخره زمانی، دست از 

 من  برمیدارد یا خیر !

 من واقعا او را تحسین میکردم

 چیزهای زیادی راجع به او وجود داشت که تحسینش میکردم 

اگر برای لحظه ای فکر میکردم که بخاطر سنت بجنگم و تالش 

 کنم  اشتباه میکردم 

 سنت وقتش را با چنین چیزهایی هدر نمیداد 
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ه جاه طلبی های پایان ناپذیرش او بیش از حد مشغول  دستیابی ب

 برای بدست آوردن دنیا بود و من...

من فقط سعی میکردم سهم کوچک خودم را از میان آشغال هایی 

 که روی زمین ریخته بردارم 

 نفسی گرفتم  و برگه ها را بی حرف برداشتم 

آنها را در دستم نگه داشتم ولی خداحافظی نکردم  و یا از او 

مانطور که در حال رفتن بودم صدای پایم را تشکر نکردم فقط ه

 میشنیدم 

 در را باز کردم و بی اراده دوباره نگاهی به اتاق انداختم 

او روی مبل نشسته و آرنج هایش روی زانوانش بود و وقتی 

 دستانش را روی صورتش گذاشت نفسم بند آمد 

 "کار بیشتری هست که بتونم براتون انجام بدم آقای سنت؟"

والش را با لحنی میپرسید که انگار برای کار بیشتر مریک س

 التماس میکرد 

وقتی سنت سرش را باال آورد با من روبرو شد و نگاه هایمان 
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 روی هم خشک شدند 

 فقط به هم خیره شدیم 

نگاه او محتاطانه بود و من با تمام پشیمانی که در وجودم حس 

 میکردم نگاهش کردم 

ی خواست به او بگویم ولی وقتی در چیزهای زیادی بود که دلم م

 را پشت سرم بستم حرف هایم در دلم ماند 

 درحالی که در حال رفتن بودم منشی هایش به من نگاه میکردند 

سوار آسانسور شدم و همچنانکه که به البی میرفتم نگاهم را روی 

 انعکاس خودم روی درهای استیل شفاف نگه داشتم

 زیبا به نظر میرسیدم 

 موج دار بود  موهایم

پارچه ی لباسم به زیبایی روی بدنم نشسته  ولی وقتی به چشمانم 

نگاه کردم، آنقدر غرق شده و  گم شده بنظر میرسید که دلم 

میخواست لباس غواصی بپوشم ، بروم و خودم را از عمق آنها 

 پیدا کنم.
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 میفهمم که عشق مدام در حال تغییر است  

 مثل آسمان یا اقیانوس!

 ه هست ولی همیشه آفتابی روشن یا آرام نیست همیش

 گاهی مثل امروز ابری تاریکو پر هیاهوست .

وقتی بیرون رفتم برای یک تاکسی دست تکان دادم و وقتی سوار 

 خیره شدم 4شدم  برای لحظه ای به ساختمان زیبای ام

 با نظم

 غیر قابل نفوذ!

 در فکر بودم  که تلفنم لرزید  

 

با هم آشتی کردین؟ بهمون بگو! وین حداقل پنج +چه اتفاقی افتاد؟

دقیقه دیگه می خواد بره و میخواد بدونه وقتی سنت مقالتو خوند 

 چیکار کرد؟ وا داد؟+
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 پیام جینا را خواندم و 

 حتی انرژی کافی برای جواب دادن به او را نداشتم 

 راننده از من پرسید

 "کجا میرین؟"

 "لطفا فقط حرکت کنین"

 نگاه کردم به شیکاگو 

شهری که عاشقش بودم ولی این باعث ترسم میشد چون هیچوقت  

 به نظر نمیرسید که در این شهر احساس امنیت کنم 

 همه چیز مثل قبل بنظر میرسد 

 شیکاگو هنوز شلوغ بود 

 پر باد ،پر زرق و برق ،مدرن ،شگفت انگیز و ناامن!

 م این همان شهریست که تمام عمرم در آن زندگی کرده ا

 شهری که عوض نشده 

 من کسی بودم که تغییر کرده 

من مانند هزاران زن قبل از خودم،عاشق میلیاردر مجرد محبوب 
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 عیاش شهر شدم 

 و حاال دیگر هرگز مثل قبل نخواهم شد 

 بعد از اتفاقی که افتاد او هرگز با من نخواهد بود 

 همان چیزی که همیشه از آن میترسیدم! 

  

 

 

 

 

 

 

 جلد دوم 
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 ❎چهار هفته +یک ساعت❎

 

 

"من نمیتونستم حالت صورتشو بفهمم...نمیتونستم،با دیدنش و 

گفتن اون حرفا و دونستن اینکه ازم متنفره مضمحل شده بودم 

جوریکه نتونستم چیزی بگم  ،هرچند که اونم نمیخواست من 

 باهاش در مورد چیزی بغیر از کار حرف بزنم"

 را بیرون دادم  نگاهم را از او گرفتم و نفسم

 "ریچل"

 به نظر میرسید این تنها چیزیست که جینا می توانست بگوید 

 برای چند لحظه همینطور ساکت ماند 

دقایقی قبل از راننده خواستم تا مرا در استار باکس پیاده کند چون 

 نمیخواستم به خانه بروم

جسیکا بالفاصله به اینجا آمد  و حاال پشت یک میز در دنیای 

 ک خودمان نشسته بودیم کوچ
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 "من خیلی ناراحتم جینا"

آرنجم را روی میز گذاشتم و برای یک دقیقه چشمانم را با دستانم 

 پنهان کردم 

 "حاال دیگه واقعا تموم شد)رابطه ی عاشقانش("

 "لعنت بهش"

 جینا لب هایش را جمع کرد و طبق معمول چهره در هم کشید 

تو، بی توجه به اینکه اون یه "ببینم حتی براش اهمیتی نداشت که 

 عیاش، فاحشه و چیزای دیگست بازم عاشقش شدی؟"

 ابرو در هم کشیدم

 "جینا!"

 او هم اخم کرد 

 حتی نباید با او در این مورد حرف میزدم 

 جینا هزاران بار به من هشدار داده بود که این اتفاق می افتد 

ی با زن گفته بود که درگیرش نشوم چون ،سنت سابقه ی  طوالن

 ها داشت و من فقط برای کارم بسراغش رفته بودم 
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 ولی چطور می توانستم جلوی خودم را بگیرم؟

او یک گردباد بود و من وقتی پذیرفتم این افشاگری را بنویسم  

 مستقیما درون گردباد پا گذاشتم 

 ولی عاشق شدن در برنامه ام نبود 

 شد عاشق مردی که  حتی قرار نبود در زندگی ام با

 منو جینا قرار بود تا ابد مجرد و خوشحال باشیم

قرار بود دیوانه وار کار کنیم،بهترین دوستان در تمام زندگیمان 

 باشیم   و  برای خانوادیمان محکم و قوی بمانیم 

او قبال قلبش شکسته شده و مورد خیانت قرار گرفته بود ،پس 

ود تا من تمام تجربیاتش و مضرات عاشق شدن را به من گفته ب

 هم مجبور نباشم این دوران را بگذرانم 

 و من هم به همین شکل از خودم محافظت میکردم 

من هیچوقت به اندازه ای که به پیشرفتم در  حرفه و شغلم  عالقه 

 داشتم  به مردان عالقه نداشتم 

 ولی سنت هر مردی نیست 
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 او به هیچ وجه سعی نکرد مرا اغوا کند 

 داشتیم شبیه هیچ چیزی ...نبود  و چیزی که ما با هم

من یک مقاله نویس هستم و برای توصیف او باید یک کلمه 

 مختصر داشته باشم، اما چیزی ندارم بجز یک کلمه 

سین}گناه ،دو پهلوعه حرفش از طرفی اونو سین صدا میکرد و 

 از طرفی معنی گناه میده اسمش{

 هیجان انگیز و اعتیاد آور!

ادت دارد مردم چیز هایی از او بخواهند او میلیاردریست که ع

 ...و من آخر کارم!

متنفرم از اینکه  او باید حس کرده باشد که من هم دقیقا مثل بقیه 

 ی کسانی که در زندگی اش چیزی از او می خواهند، هستم 

 که می خواستم چیزی را از او بگیرم

 'نه ریچل، تو مثل بقیه نیستی ،تو بدتر از اونایی'

 کی از دخترانی که عاشقش میشدند چهار شب می خوابید او با ی

 یا با چهار دختر عاشق پیشه  در یک شب سکس میکرد 
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 او هیچ چیزی از خودش را به آنها نمیداد 

اگر کسی از او پول می خواست برایش چک میکشید یا به خیریه 

 کمک میکرد 

 او به آن زن  اجازه داد که در کشتی اش به او انگور بدهد 

او در حدی با زن ها  خوب بود که جلوی کارهایشان را نگیرد  

ولی به آنها اجازه نمیداد که حتی کمی از او را داشته باشند و  

 وقتی آن زن ها میرفتند  سنت حتی نیم نگاهی به آنها نمی انداخت 

'با توچی؟ اون بهت اجازه داد....اون  توی کشتیش با دست 

ه کمپت اومد  نه برای اینکه از خودش بهت  انگور داد ،اون ب

اینکار خوشش میاد ،بلکه به این خاطر که میدونست تو 

اونجایی،اون بهت گفت که چهار عدد شانسشه،و اینکه اون عدد 

 اونو روی روال و آروم نگه میداره'

 

  

 اوه خدا!
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من هیچوقت تا این حد آگاه نبودم که او چقدر خودش را به من 

روز جلویش ایستاده  و کامال متوجه شدم که داده بود تا اینکه  ام

 چطور از بهشت شخصی ام بیرون انداخته شدم 

"اگه کارمندش نبود و توی اون موقعیت قرار نمیگرفتم چیزای 

 زیادی  بود که می خواستم بهش بگم"

 برگه ها را بیرون آوردم و روی میز گذاشتم 

این کاغذا "به سختی وقتی که سنت توی اتاق بود میتونستم روی 

 تمرکز کنم حتی کارمندش هم همینطور بود"

 جینا زیر لب خواند

 "پیشنهاد کار برای ریچل لیوینگستون..."

 جینا برگه را پایین گذاشت و با چشمان تیره اش به من خیره شد 

 حس کردم حالت نگاهش گیج شده 

 برایش توضیح دادم

 "رابط داره کارشو با 'اخبارهای بروز' گسترش میده"

 نگاهش را دوباره به برگه ها برگرداند 
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 "اگه اینکارو نمیخوای ،من اینکارو میگیرم"

 از زیر میز به پایش لگد زدم

 "جدی باش"

 "من یِکم  قند میخوام ،صبر کن"

جینا به سمت میز چاشنی  رفت و با ظرف قند برگشت  ، آن را 

 درون قهوه اش اضافه کرد و بهم زد 

ئیس یه شرکته  همچین مالقات هایی "چجور مردی مثل اون که ر

 میکنه)مالقات با یه خبرنگار برای پیشنهاد یه شغل بی اهمیت(؟"

 اخم کرد

"سنت خیلی باهوشه ریچل ،اون میخواست مطمئن بشه که حتما 

اونکارو میگیری،اون بطرز لعنتی تورو اونجا میخواد ،اون تو 

و و یکی این برگه ها ذکر کرده در صورت قبول این کار   به ت

از  خویشاوندانت  که صد البته مامانته خدمات درمانی ارائه میده 

 ،میدونی کارش چه معنایی میتونه داشته باشه؟"

 مادرم نقطه ی ضعفم بود 
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 بله من متوجه شده بودم 

 او به من....دنیا را پیشنهاد داده بود  

 ولی حاال دنیای بدون او برایم ارزشی نداشت 

ج' توجه مطبوعاتی خوبی داشته از وقتی "ریچل هرچند که 'ا

 که..."

نگاه عذرخواهانه ای به من کرد  چون  میدانست که دوست ندارم 

 آن مقاله را بیاد بیاورم

 ادامه داد

 "ولی این توجه چقدر طول میکشه؟ 'اج' هنوزم لبه ی تیغه"

 کمی از قهوه اش نوشید 

و باالتر میره،این "و 'رابط' ،'رابطه'، اون پایین نمیره بلکه باال 

.بزرگه  در مورد  ام چهاره،ریچل  اون یه شرکت...

داره  4،هیچکدوممون حتی خواب گرفتن همچین کاریو نمیدیدیم،ام

 تمام استعداد های سراسر  کشورو دور هم جمع میکنه"

 زمزمه کردم
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 "میدونم"

 پس چرا سنت مرا در گروهش می خواست ؟

عدادی را در گروهش داشته او میتوانست هرکسی ،هر فرد با است

 باشد 

"شرط میبندم وین میگه کارو قبول کنی،ما به توصیه هاش نیاز 

 داریم،اون تنها کسیه که توی یه رابطست"

"جینا،بهت گفتم که برای اولین بار توی زندگیم عاشق شدم  و 

 نمیتونم قبول کنم که اون رئیسم باشه"

 با درد اضافه کردم

 طه برقرار نمیکنه""و سنت با کارمنداش راب

 چشمانش با نگرانی تیره شد 

 "و تو اونو بیشتر از کار می خوای؟"

از اینکه به او بله بگویم خجالت میکشیدم چون میدانم که  لیاقتش 

 را ندارم 

 سرم را باال آوردم و تکان دادم 
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 درونم سوراخی حس میکردم 

یه سوراخی بزرگ و خالی ،تمام لذت های زندگی ام بدون او شب

 هیچ بود 

 جینا برگه هارا دوباره خواند 

 سرش را تکان داد 

 آنرا تا کرد و به سمت من برگرداند 

 بودم 4و من هنوز هم در ام

در طبقه ی باال ،در دفتر مرمری شیشه ای اش   و من هنوز هم 

 میتوانستم بویش را حس کنم 

 سیناپس های مغزم ازکار افتاده بودند  و فقط تصویر دفتر کارش

 را دوباره پخش میکردند 

 تمام اتفاقات در دفترش 

 هر کلمه ای که او گفته بود   

 هر کلمه ای که دلم میخواست بگوید و نگفت 

هر سایه ی سبز رنگی که قبال در چشمانش دیده بودم  و حاال بعد 
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از این اتفاقات همه ی آنها از بین رفته بودند و فقط سایه ی یخی 

 که هرگز قبال ندیده بودم در چشمانش دیده میشد 

وقتی مریک با من حرف میزد ،نگاهش را روی صورتم  بخاطر 

 می آورم 

 صدایش را بیاد می آورم 

 بخاطر دارم که وقتی کنارش ایستاده بودم چه حسی داشت 

به یاد میاورم که وقتی  از اتاق میرفتم او منصرف شده بود انگار 

 که به نوعی درگیر  یک جنگ جسمیست

 ینکه چطور  بعد از آن چشمانش در چشمانم قفل شد و ا

 منو جینا بلند شدیم تا به خانه برگردیم 

خوشحال بودم که قبل از رفتن به شرکت سنت به مادرم اطالع 

 نداده بودم که امروز قرار است او را ببینم 

 او امیدهایم را باال میبرد و من از اینکه ناامید شوم متنفر بودم 

رون کیفم گذاشتم  و وقتی باالخره به آپارتمان برگه ها را د

 دنجمان رسیدیم  هر کدام به اتاق خودمان رفتیم  
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 وقتی به اتاقم رفتم ،در را بستم و روی تخت  ولو شدم 

 دوباره برگه ها را بیرون آوردم 

 این فقط یک پیشنهاد کار معمولی نیست !

 هر صفحه اش را بررسی کردم 

 یاقتش را نداشتم نشان میداد که مزایا و حقوقی که ل

معموال این دستمزد را به  مقاله نویسان برتر که برنده جایزه های 

زیادی در مقاله نویسی میشدند میدادند...ولی بعد به جایی رسیدم 

 که  مرا درگیر خودش کرد 

 به پایین قرارداد و امضای سنت!

 نفسم را حبس کردم و امضایش را لمس کردم 

ده به نوعی با خود انرژی به همراه داشت همان امضای سا

 جوری که باعث میشد برگه ها  سنگین بنظر برسد 

زیر تخت خزیدم و جعبه ی کفشم که چیز های مهمم را در آن 

 نگه میداشتم را بیرون کشیدم 

که مادرم به من داده بود  و این گردنبند  Rیک گردنبند با پالک  
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 کسی هستم همیشه به من یاداوری میکرد که چه 

 یک بچه

 یک زن

 یک دختر

 یک انسان

کارت های تبریک تولدی که جینا و وین به من داده بودند را کنار 

 زدم و آن یادداشت را پیدا کردم 

این کارت به  زیباترین گل هایی که به دفتر کارم فرستاده شده 

 بودند چسبانده شده بود 

 کارت عاجی رنگ را گرفتم،باز کردم و خواندم... 

 این اولین بار بود که  بعد از آنروز نوشته اش را می خواندم 

 این پیام را هم امضا کرده بود 

 +بنظر نمیرسه حتی یک روز دیگه رو بتونی بدون 

 هدیه ی شیکی از دوستی که بهت فکر میکنه سپری 

 کنی
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 م.س+/

 روی تخت خزیدم 

 و به آن خیره شدم 

 دوست من؟

 نه ،سوژه ی من!

 نی که  فکر میکرد میخواهم بنویسم سوژه ی داستا

 عیاش شهر که دوستم شد 

 که شیفته ام شد 

 که عشقم شد 

وحاال میخواست رئیسم شود و من اورا بیشتر از همیشه می 

 خواستم 
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 فصل سه

 

 

 

 

 

 ❎زندگی من حاال❎
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روی تخت دراز کشیده بودم  و او بوسه ی دلپذیری را در تمام 

 د طول  پشت گوشم میز

در حالی که پوست برنزه اش را روی بدنم  و عضالت  

 قورتمندو شکم تکه تکه اش را روی شکمم حس میکردم

 نفسم بند آمد 

 اوه خدا!

 دیگر نمیتوانستم تحمل کنم 

دلم می خواست با بوسه هایم او را ببلعم  و دلم می خواست او 

 نیز مرا ببلعد 

 هر اینچ از مرا!

 کجایش شروع کنم و من حتی نمیدانستم  از 

دستانم را گرفت ،روی شانه هایش گذاشت و خم شد تا دهانم را  

 با لب هایش بپوشاند

 زمزمه کرد

 "بازش کن ریچل"

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

47

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 و چشمان سبزش...

 چشمان سبزش در تاریکی به من نگاه می کرد 

 زیر لب گفتم

 "تو واقعی هستی؟"

کار قلبم درون دهانم بود و ریه هایم  دیوانه وار در سینه ام 

 میکردند 

با نگاهی آشنا به من خیره شد و در حالی که انگشتانش را پیچ در 

پیچ  روی بازویم میکشید باعث شد، چشمانم را ببندم ،مطمئن 

 نبودم  که این یک خواب است یا یک خاطره !

 اوه خدا!

 سین}سنت{

 این حس خوبی داشت 

اسمش را زمزمه کردم و دستان لرزانم را روی سطح صافو 

 ت سینه اش کشیدم سخ

 خدایا ،او خیلی واقعی بنظر میرسید 
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 بطرز فوق العاده ای واقعی!

 دقیقا حس آشنای قبل را میداد 

 حرکاتش همان حرکات آشنای گذشته بود 

 بوسه هایش همان بوسه های کنترلگر آشنای قبل بود .

 او سنگینی اش را روی من گذاشت و به من نزدیک تر شد 

م و به بدنم قوس دادم تا ماهیچه های بلند  و و من به خود پیچید

 قدرتمندش را که رویم کشیده شده بود  بهتر حس کنم 

در حالی که او دستش را دور کمرم حلقه کرد و به بوسه های 

آرامش روی گردنم  ادامه داد،درست همان طوری که او دوست 

 داشت انگشتانم را به  شانه اش فشار دادم 

 ال سوختن بود پوستم از گرما در ح

 او را می خواستم!

 دستانش را روی تمام بدنم می خواستم

 میخواستم بدنش تمام بدنم را بپوشاند 

 از سر تا پایم!
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 دهانش...اوه لطفا!

 "مالکوم ،لطفا حاال....لطفا حاال باید درونم باشی....حاال"

 صدای التماس خودم را شنیدم 

 او به هیچ وجه عجله نداشت 

 ر نبود!هیچوقت اینطو

 پاهایم را دور کفلش پیچید  و بوسه اش را تا دهانم ادامه داد 

بنظر میرسید از زمان حس این لمس یک ابدیت گذشته...حس لب 

 های او گوشه ی دهانم!

 حس کردم چشمانم از اشک خیس شده 

 هر اینچ از بدنش  از روی  هر اینچ از بدن من بلند شد

 او درونم حرکت میکرد به باسنم قوس دادم و یک ثانیه بعد

 صدایی مرا بیدار کرد 

 صدای آرام ناله ای که از دهان خودم بیرون آمد 

 صدایی از لذت مطلق ! 

 چنان حس خالصی که مرز بین درد و لذت بود 
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 وقتی روی تختم از خواب پریدم  ،از عرق خیس شده بودم

 به اطرافم نگاه کردم و  لرزان  صورت خیسم را پاک کردم 

 ه!ولی ن

 او به تختم برنگشته بود!

 به گریه ام ادامه دادم  

 بدنم هنوز هم برایش بی قرار بود

 

 

 

 

 

 

دستانم را دور پاهایم پیچیدم و گونه ام را روی زانویم گذاشتم و 

در حالی که سعی میکردم بخش هایی از خواب و خاطراتم را از 

 ادم خودم دور کنم نفسم را بیرون د
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 به حمام رفتم و به صورتم آب پاشیدم 

به چشمانم در آینه نگاه انداختم و من هنوز هم همان دختر نابود 

 شده ی در آسانسورم. 

 ِکی چنین دختری شدم؟

 وقتی به اتاقم برگشتم با ناامیدی با خودم فکر کردم

 'من همچین دختری نیستم'

 به تختم رفتم و لحافم را تا گردنم باال دادم 

 گونه ام را روی بالشت فشار دادم و ملحفه را در مشتم گرفتم

 با حالت بی روحی به پنجره نگاه کردم 

 جریانی از نور چراغ های خیابان به داخل اتاق میامد 

اگر به اندازه ی کافی با دقت گوش میکردید می توانستید  صدای 

 شهر را بشنوید 

 نمیدانستم او حاال کجاست 

و تسخیر کردی ،توی لعنتی هر ثانیه تو فکرمی 'توی لعنتی  ذهنم

 ،نمیتونم بخوابم ،نمیتونم به چیزی فکر کنم 
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فقط میتونم به این فکر کنم که...چقدر نزدیکم ایستاده بودی...به  

 وقتی که به من نگاه میکردی،وقتی که توی دفترت بودیم....

 نمیتونستم صورتتو بخونم 

 میکشت'نمیتونستم بفهممت و این داشت منو 

با روشن کردن چراغ ،در جنگی که یک ماه تمام با خودم 

 میکردم ،شکست خوردم

لپ تاپم را برداشتم و آن را باز کردم به صفحه ی تاریکش نگاه 

 کردمو روشنش کردم

 بعد کاری را کردم که مدت ها بود انجامش نداده بودم 

 جینا این کار را برایم منع کرده بود 

ه  وسالم ماندن  این کار را برای خودم ممنوع خودم هم برای زند 

 کرده بودم 

 از آن روز تا حاال او را چک نکرده بودم 

 حتی در مرورگرم هم او را بررسی نکرده بودم 

ولی حاال  در حالی که به صفحه اش رفتم ، شجاعت این را پیدا 
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 کردم که رسانه های اجتماعی اش را بررسی کنم 

 چیزی میگردم  نمیدانستم به دنبال چه

 و یا شاید می دانستم 

  من بدنبال هر چیزی بودم ،هر لینکی که درباره ی منو اوبود

 

 ❎سالم @مالکوم_سنت من لیلی هستم دوست دنی❎

 

مالکوم_سنت سالم داداش ،یه قراری توی کشتی با هم @ ❎

 ❎بزاریم

 

مالکوم_سنت بدون اون هرزه که گولش زد خوشحالتر بنظر @❎

 ❎میرسه
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 ❎الکوم_سنت باهام ازدواج کنم@❎

 

 ❎مالکوم_سنت من می خوامت@❎

 

مالکوم_سنت من میخوام هرَزت باشم  و اگه الزم باشه اون @❎

 ❎فاحشه ی دروغگوی سابقت}ریچل{ رو میکشم

 

مالکوم_سنت میخوای دوست دخترتو ببخشی؟ لطفا ببخشش @❎

 ❎،شما با هم زیبا بنظر میرسین
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،اونم باید بفهمه این چه صحبت از @مالکوم_سنت عوضیه❎

 ❎حسی داره

 

لطفا بهم بگو به دوست دوخترت گفتی بره خودشو بگاد و بره ❎

 ❎پی کارش،تو لیاقتت بیشتر از ایناس،لیاقت تو یه پرنسسه

 

 :دیوار نظرات رابط

 

برادر وقتی به شهر برگشتی بهمون زنگ بزن،یه نفره که ❎

 ❎دلمون میخواد باهاش مالقات کنی

 

 جا بود که او را میبوسید عکس زنی آن

بطور واضح می توانستم برامدگی نوک سینه اش را در آن لباس 
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 خیس ببینم 

بعد بدنبال تگ }برچسب{ عکس های او گشتم و یکی از عکس 

 هایش را پیدا کردم

او خبرنگاری که از او درباره ی خیانت من پرسیده بود از  

 خودش دور میکرد 

ه میشد و فکش مثل گرانیت سخت سایه های یخی در چشمانش دید

 شده بود 

 خدا به دادم برسد!

حاال که شروع به کاوش درباره اش کرده بودم نمی توانستم 

 جلوی خودم را بگیرم 

 : در یک وبالگ محلی معروف این را پیدا کردم

 

درواقع حدس و گمان هایی وجود دارد و سوال این است که آیا ❎

ی او}مالکوم{ در ماه گذشته هیچ رویکرد بی پروایانه و جسورانه 
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ارتباطی به جدایی اخیرش با خبرنگار،ریچل لیوینگستون دارد یا 

خیر  و اینطور که شایعه شده  این اولین رابطه ی او تا بحال 

 بوده ،

لیوینگستون، که هنگام قرار هایشان در مورد سنت تحقیق میکرده 

مقاله ی  وقتی تحقیقاتش لو رفت با مشکل بزرگی مواجه شد  و

 خودش هم چندی بعد در مجله ی'اج' منتشر شد 

در حال اضافه کردن یک بخش خبری  4شایعاتی مبنی بر اینکه ام

دیده شد  4در 'رابط'  است،پخش شده و وقتی لیوینگستون در ام

همه را شگفت زده کرد...در ضمن به گفته ی شاهدان ،سنت در 

هیئت مدیره را  حال ریسک است و دادن این شغل به او  اعضای

 ❎... نگران کرده

 :و در فیسبوک

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

58

http://www.foxitsoftware.com/shopping


این یه Throw back Thursdayتی_بی_تی}مخفف #❎

هشتگ رایج توی فیسبوکو اینستاگرامه به معنی عکسای 

نوستالژیک یا تجربه های گذشته ای که طرف داشته { این عکسو 

یادت میاد؟ما شرط بسته بودیم که چقدر این رابطه طول 

س  فکر نمیکرد که این رابطه دوام داشته باشه میکشه،ولی هیچ ک

میدونم که بنظر میاد اون بازیت داده ولی ما خیلی خوب میدونیم 

که هیچکی به اندازه ی تو بلد نیست خوب بازی کنه ،امیدوارم که 

 ❎ازش خیلی خوب  استفاده کرده باشی

 

 به صفحه ی  لپ تاپم خیره شدم 

ن را خوانده باشد به من حالت ناگهان از فکر اینکه او هم این مت

 تهوع دست داد 

 این اینگونه به من فکر میکند؟

 یک هرزه؟
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اینکه من یک هرزه و روسپی هستم که  برای کسب اطالعات به 

 تختش رفتم؟

و متعجب تر شدم وقتی فهمیدم که وقتی در آن مقاله از قلبم مایه 

لماتی که گذاشتم ....) که هلن صدایش میکرد  نامه ی عاشقانه  (ک

 نوشته بودم مهم نبود 

 کار هایی که کردم آن مقاله را بی ارزش کرده بود 

 سنت روراستی و وفاداری را ارزیابی میکرد 

 دیگر نمی توانستم صبر کنم 

ایمیلم را باز کردم و یکی از ایمیل هایی که از او گرفته بودم را 

 پیدا کردم 

 هرچند که این کار نهایت بی پروایی بود 

چند که او دست نیافتنی ترین  چیز در دنیاست  که در مکانی هر

دور افتاده ساکن شده...در باال ترین نقطه ی دنیا  و من به چیزی 

 مثل 'ماه' نیاز داشتم که مرا بقدری باال ببرد تا اورا بگیرم

 او 'ماه' شخصی من است ...
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ر در کمپین پایان خشونت همیشه منتظرم تا ببینم به افرادی که د

 معرض آسیب قرار گرفته اند چه کمکی میتوانم بکنم 

 همیشه منتظرم ببینم که وضعیت مادرم در ثبات است یا خیر!

 همیشه منتظر یک داستان مناسب هستم 

 دیگر نمی خواستم صبر کنم 

 دیگر نمی خواستم صبر کنم تا داستان خودم را داشته باشم 

 نمیخواستم منتظر زمان مناسب باشم 

 ستم منتظر یک الهام باشم نمی خوا

نمی خواستم صبر کنم تا او را از یاد ببرم ،یا صبر کنم تا او مرا 

 بخواهد 

نمی خواستم صبر کنم  تا ببینم  کی زمانش میرسد که او بسمتم  

 میاید تا کمکم کند این مسائل را با هم حل وفصل کنیم

  با وجود تمام استرس هایم ، عزمم را جزم کردم و به ایمیل

 پیام دادم  4شرکت ام

قبال که برای مصاحبه به سراغش رفته بودم از این ایمیل استفاده 
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 میکردم 

نمی دانستم چه کسی این ایمیل را می خواند  ولی مشغول شدم و 

 پیامی را تایپ کردم 

 میدانستم که ساده نگه داشتن پیامم تنها شانس من است 

 

دم که چقدر بخاطر +آقای سنت ،پیام دادم که بهتون اطالع ب

پیشنهادتون ممنونم،دوست دارم  در مورد این موضوع کمی 

بیشتر باهاتون صحبت کنم،لطفا اگه وقت مناسبی پیدا کردین   بهم 

اطالع بدین که بیام به دفتر کارتون،هر زمان که باشه برناممو 

 باهاتون هماهنگ میکنم 

 ممنونم ریچل+
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 فصل چهار 

 

 

 

 ❎کار & نوشتن❎

 

 

فقط سه ساعت خوابیدم ولی صبح روز بعد  تصمیم گرفتم که  من

 کاری انجام دهم که حالم را خوب کند 

 حتی وقتی از تاکسی بیرون میرفتم به چند غریبه لبخند زدم 

 سوار آسانسور ساختمان شدم و به 'اج'رفتم 

 

همانطور که در حال خوردن قهوه ام بودم با چند نفر از همکارانم 

 وراجی کردم

 ه مادرم زنگ زدم تا به او صبح بخیر بگویم ب

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

63

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 جواب چند ایمیل از منبع هایم را دادم  

 ولی هنوزهم چیز های کوچکی در ذهن وبدنم وجود دارد 

 

.هر چیزی خیره میشوم ،چشمانم ،چشمان  هر بار که به ...

 سبزی را میبیند 

 وقتی  دهانی را میبینم ...

هانش به من لبخند  میزد را دهانی که لبخند میزند ...جوری که د

 به خاطر می آورم 

به آرامی نفس عمیقی کشیدم و تمام  سعیم را کردم  تا فکر روز 

 قبل را کنار بگذارم و به صفحه خالی کامپیوترم خیره شدم 

 صفحه ی خالی و کامال سفید کامپیوترم!

کیبورد ها پشت سر هم کلیک میخورد ،خبرنگار ها در اتاقک 

 د حرف میزدند های مکعبی خو

عملکرد 'اج'بعد از نامه ی عاشقانه ی}مقالش در مورد سنت{ من 

 به سنت کمی بهتر شده بود  
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اخراج کردن ها متوقف شده ،دو خبر نگار جدید هم استخدام شده 

و گرچه تعداد مان به ده  نفر هم نمیرسد ولی به گونه ای موفق 

 شده ایم که سروصدا و قیلو قال به پا کنیم 

 پسر!  اوه

 ما با قیلو قال خبر رسانی میکردیم!

ما متخصصانی هستیم که باعث میشویم هر اتفاق و رویداد  در 

 روز بیشتر از چیزی که هست نشان داده شود 

 از اینها گذشته ،کارمان شکار خبرهاست

 'یه داستان بساز...چیزی بنویس ریچل'

سعی  نفسی بیرون دادم و انگشتانم را روی کیبوردها کشیدمو

 کردم کلمه ای بنویسم

 یک کلمه به دوکلمه رسید و انگشتانم از حرکت ایستادند 

 تمام شد من کامال از ایده خالی بودم

 چیزی که نوشته بودم خواندم

 'مالکوم سنت'
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در تمام طول حرفه ام ،این تنها باریست که با  کمبود ایده مواجه 

 شده ام

داشتم...از عشقی که  تمام عشقی که برای نقل کردن داستان ها

 مادرم از پدرم برایم تعریف میکرد بوجود آمده بود

تا روزی که این  داستان ها چیز  با ارزشی را از من گرفت 

 ...چیز با ارزشی به اسم

 مــالـــکــوم ســنــت.... 

چند روز پیش از هلن خواهش کردم که سوژه ی خوبی به من   

 بدهد 

ه من انگیزه بدهد که به من یک سوژه ای خوب که بتواند ب

 بفهماند که میتوانم چیز های متفاوت تری بنویسم 

 ولی هلن هربار طفره رفت و عذرو بهانه آورد 

به من گفت که وقتی با یک سوژه ی کوچک به مشکل خورده ام  

 مطمئنا در این لحظه آماده ی سوژه ی بزرگتری نیستم

ت نگاه کردم که دکمه ی برگشت به عقب را زدم و به اسم سن 
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 حرف به حرف محو میشود 

 مــالـــکـــوم ســـنـــت....

 مــالـــکـــوم ســـنـــت

 مــالـــکـــوم ســـنــ

 مــالـــکـــوم ســ

 مــالـــکـــوم

 اوه خدایا!

 چشمانم را به هم فشار دادم و بقیه اش را پاک کردم 

شتم  و بعد از پاک کردن کیفم را که پشت صندلی ام بود بردا

برگه های تاکرده را برداشتم ،آنرا باز کردم و پایین صفحه را از 

 نظر گزراندم 

 و امضایش را با دقت نگاه کردم 

 

 'مالڪوم ڪ.پ.لـ. سـنت'
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 مردی که  مرا عاشق کرد   

دیدن امضایش روی برگه باعث ایجاد نوعی بیقراری در من 

 میشد 

 سندی از اتاقک روبرویی صدایم کرد

 "ریچل"

 برگه ها را به کیفم برگرداندم 

از اتاقک بیرون رفتم و سندی را دیدم که به اتاق شیشه ای  که 

 اتاقک هلن،سردبیرمان ، را از همه ی ما جدا میکرد اشاره کرد 

 "نوبت توعه"

یادداشت هایم که اخیرا برایش ایمیل کرده بودم را برداشتم  و بعد 

 رفتمو کنار در باز اتاقش ایستادم 

 حال حرف زدن با تلفن بوددر 

 اشاره کرد تا منتظر بمانم

 "اوه کامال،برای شام،من بهترین کارمو انجام میدم"

بعد در حالی که تلفن را قطع می کرد به دستش اشاره کرد تا 
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 داخل شوم 

صورتش میدرخشید و این نشان میداد که امروز در حال و هوای 

 خوبیست 

 که برات فرستادم نگاه کردی؟""سالم هلن،به گزینه های داستانی 

 "آره و جوابم به همشون نه هست"

 لبخندش محو شد و به من نگاه کرد   

 "تو درباره ی  اون چیزا  نمینویسی"

 آهی کشید و جای برگه های روی میزش را عوض کرد 

 "ریچل کسی دلش نمیخواد از 'آشوب' و بلوا چیزی بدونه"

انگار در مورد پشگل و کلمه ی 'آشوب' را جوری بیان کرد که 

 ُگه حرف میزند 

 "تو  سرزنده و پر انرژی هستی"

 ادامه داد

"ازش استفاده کن تا در مورد چیز های شاد بنویسی نه اینکه 

روی چیزهای بدو اشتباه توی دنیا تمرکز کنی،بهمون بگو چی 
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درسته،بهمون بگو وقتی با یه مرد جذاب قرار داریم چه لباسی 

که توی رابطه ی پرحرارت  سابقت اتفاق افتاد مناسبه،از چیزی  

استفاده کن تا به دخترا یاد بدی چطور درست برای یه  قرار آماده 

 بشن"

"هی....من دوست پسر ندارم هلن،هیچکس دلش نمیخواد  از 

کسی برای دوستیابی  مشاوره بگیره که خودش تنها شانسش 

 برای ..."

 حرفم را بریدم و گیجگاهم را مالیدم 

 هلن میدونی که من یه مشکلی دارم""

 "اینکه نمیتونی بنویسی؟"

اخم کردم چون به مدت بیست و یک سال است که نوشتن تنها 

 کاریست که دوست داشتم و می خواستم انجام دهم 

 "به کارت ادامه بده"

 هلن به در اشاره کرد 

"برام یه چیزی در مورد لباسی که تو  اولین قرارت پوشیدی 
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 بنویس"

 "هلن"  

 بجای بیرون رفتن چند قدم به سمت هلن برداشتم 

"ما قبال در این مورد حرف زدیم هلن ،یادته؟که چقدر دلم میخواد 

در مورد چیزهایی که توی دنیا...توی شیکاگو مشکل ایجاد 

میکنن بنویسم،من دلم میخواد درباره ی محرومین و فقرا 

که تو  قول  بنویسم،درمورد خشونت توی خیابون ها و درصورتی

دادی بهم یه شانس میدی ولی  هیچ فرصتی بهم ندادی،درواقع 

اخیرا  حواشی تموم ستون های 'اج' درباره ی چطور قرار 

گذاشتن توی شهر میگرده ،من دوست پسر ندارم و سابقه ی 

زیادی هم توی قرار گذاشتن ندارم ،من به قرار های عاشقانه 

قی که افتاده ،تعجب میکنم عالقه ای ندارم مخصوصا بعد از اتفا

اگه  همچین  سوژه ای بهم بدی  دوباره بتونه هیجان زدم 

کنه...من به حداکثر کاراییم رسیدم و...درواقع مطمئنم که میخوام 

 اون مقاله رو بنویسم"
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"ما همیشه نمیتونیم درباره ی چیزایی که می خواییم بنویسیم،باید 

 به بقیه و مخاطبات هم فکر کنی"

 ی کرد یاداور

"تو مخاطب هایی داری که طرفدارتن و کارهاتو دنبال میکنن تا 

در مورد قرار گذاشتن بهشون مشاوره بدی،تو سابقه ی قرار 

گذاشتن با یه مرد قدرتمند و مشهور رو داری،تموم اون تجربیات 

رو دور نریز ریچل،فرصت های دیگه ای برات پیدا میشه،ما 

ریم و قبل از اینکه مسیر نوشته تازه قدم های اولمون رو برمیدا

هات رو دوباره عوض کنیم الزمه که کمی در ثبات بمونی و در 

 مورد همین مسائل بنویسی"

 "ولی مگه هممون برای اینکه به اینجا برسیم ریسک نکردیم؟"

"گفتم نه ریچل،مالکان اِج نمیخوان  که ما االن ریسک بیشتری 

ای االن... لطفا،میتونیم برای بکنیم  ،میخوان تا در ثبات بمونیم،بر

چند هفته  بحث 'آشوب' رو بیخیال بشیم؟میتونی اینکارو برای من  

 بکنی؟"
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خودم را مجبور کردم تا سر تکان دهم و همانطور که از اتاق  

 بیرون میرفتم لب هایم را جمع کردم 

سعی کردم احساس خشم و ناامیدی نکنم ولی وقتی بیرون رفتم و 

ورد ها را شنیدم  و به همکارانم نگاه کردم که صدای کلیک  کیب

داستان هایشان را مینویسند ،بعضی ها با صورتی خسته و بعضی 

ها با صورتی شاد و مجذوب شده ،بی اراده برای نوشتن چیزی 

که باعث شود چنین چیزی در صورت من نیز نمایان شود بیقرار 

 شدم 

 د میشدم گفتهمانطور که از کنار اتاقک شیشه ای ولنتاین ر

"سالم به تو که ،با  موهایی طالیی،بدن دلفریب و صورت 

 افسردت داری رد میشی"

 "سالم ،ممنون"

به صفحه ی کامپیوترش اشاره کرد و من داخل اتاقک شده خم 

 شدمو به صفحه ی کامپیوترش نگاه کردم 

 و سنت آنجا بود 
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 د ویدئویی از او بودکه میشد درکوچکترین حرکاتش قدرت را دی

در حالی که صدایش که جواب سوالی در مورد وضعیت قیمت 

 نفت را میداد شنیدم بدنم سست شد

 احمق!

 احمق! 

 استخوان های سست احمق!

 وقتی برای لحظاتی هر دو به آن ویدئو نگاه کردیم ولنتاین گفت

 "دوست پسر سابقت"

 با غم فکر کردم

 'اون دوست پسر سابقم نیست'

ای لحظه ای هم که شده جرات قبول این آرزو میکنم که حتی بر 

 لقب }دوست دختر سنت بودن{را داشته باشم

 {گفتValَول}

"اون واقعا میدونه چجوری یه اتاق آدمو محو خودش کنه،این آخر 

هفته توی مک کورمیک سخنرانی داره،اگه تو بخوای میتونم به 
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 هلن بگم بجای من تو به اونجا بری"

 اه کرد از باالی شانه اش به من نگ

 سرم را با ناامیدی به نشانه ی منفی  تکان دادم 

 سپس شانه باال انداختم و بعد سری به نشانه ی مثبت  تکان دادم

 "دوست دارم اینکارو بکنم ولی نمیتونم"

 چشمان ولنتاین کمی دلواپس بود 

مطمئنم  ایمیل های مملواز نفرتی که بعد از پخش مقاله ی 

 ه فرستاده میشد را بیاد داشتویکتوریا به سرورهای مجل

"تو باید بیشتر بری بیرون،می خوای این آخر هفته باهام بیای 

 کالبو خوش بگذرونی؟"

"میخوام این آخر هفته برم کمپ  ولی به زندگی پرخطرو 

ریسکیت ادامه بده  و من از االن  دنبال یه راهی برای پیدا کردن 

 م"وثیقه هستم تا بعدا تورو از زندان در بیار

 در حالی که به اتاقک خودم میرفتم ولنتاین خندید

روی صندلی ام نشستم و تصمیم گرفتم  بعد از این مشکالت به 
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 کارم برگردم 

 میخواستم یک مقاله ی عالی در مورد قرار گذاشتن بنویسم 

مقاله ای که به دخترانی مثل من کمک کند که چطور با پسر 

 مجذوب خودشان کنند  مورد نظرشان قرار بگذارند تا او را

 نفسی کشیدم 

مرورگرم را باز کردم  و انجمن های دوست یابی را جستجو 

 کردم 

باید بفهمم که عمده ترین نگرانی  دختر ها برای قرار اولشان   

چیست ولی قبل از اینکه کارم را شروع کنم صفحه ی دیگری را 

 باز کردم 

دم و به ویدئوی هدفون را به گوش هایم زدم ،صدایش را زیاد کر

 سنت نگاه کردم 

 او در پشت سکویی در محیط باز  ایستاده بود  

 مردم جلویش  نشسته بودند و همه ی صندلی ها اشغال شده بود 

 مخصوصا با تجار!
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 هرچند چند تا از دختران طرفدارش هم دورو اطرافش بودند 

 موهایش کمی با وزش باد حرکت کرد  

 یق به گوش میرسید صدایش از اسپیکر آرام و عم

هرچند که او بطور مستقیم و رودر رو حرف نمیزد و من در 

 کامپیوترم او را میدیدم ولی  پوستم مور مور شد 

 احمق!

 احمق! 

 پوست احمق!

در حالی که او به سخنرانی اش ادامه میداد دوربین رویش زوم 

کرد   و من به چشمانش نگاه کردم  که باعث شد احساس 

 بیقراری کنم

در حالیکه با همه ی آن غریبه ها حرف میزد چشمانش نسبت   

به دیروز وقتی با من حرف میزد  آشنا تر و صمیمی تر بنظر 

 میرسید 

ولی من به وقتی فکر کردم که پیراهنش}همون پیراهن مردونه 
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ای که سنت بهش داده بود { را از بدنم در آورد  تا بدن برهنه ام 

نش داغ  و پر حرارت بنظر میرسید را لمس کند ،که چقدر چشما

... 

 و اینکه وقتی بدنم را مزه مزه میکرد چشمانش چگونه برق میزد 

امید پسرانه ی در چشمانش ، وقتی که بارها و بارها  صبورانه 

 از من پرسیده بود که دوست دخترش می شوم یا خیر!

 از این متنفرم که هیچوقت قرار نیست دیگر 'توبغلی' اش باشم

 

 

 

 

 تمام روز حواسم به ایمیلم بود ولی هیچ پیامی از طرف او نیامده

در آخر روز فقط توانسته بودم دوجمله در مورد مقاله ی دوست 

 یابی ام بنویسم

جایی روبروی  البی ساختمان نزدیک یک ساندویچی با سندی 
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 وولنتایین برخورد کردم

 میشدیم ولنتاین گفت همانطور که از البی ساختمان رد

 "باهامون بیا ریچل.."

 "فکر کنم من فقط..."

 سرم را تکان دادم

 "میخوام کارمو توی خونه انجام بدم"

 وقتی به پیاده رو رسیدیم گفت 

 "چاخان نکن.."

 سندی جلویش را گرفت

 "بزار بره خونه ولنتاین"

 "من واسه این دختر نگرانم،اخیرا یجورایی افسرده بوده"

 م نباش،من عالیَم""نگران

 برای یک تاکسی دست تکان دادم

 "فردا میبینمتون "
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 فصل پنجم 

 

 

 

 

 ❎دوستان❎

 

 

 

 

 

 ولنتاین تنها دوستی نیست که 'نگران' من است
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دوستانم هم همینطورند  و در همان شب اصرار داشتند که شب 

 دخترانه داشته باشیم

 وین در مورد  این 'موقعیت شغلی' مصر بود 

میکنم جینا در مورد  کاری که از طرف مالکوم به من  تصور

پیشنهاد داده شده بود، به او گفته ...هرچند که هیچ کس در مورد 

 این مشکل که نمیتوانم بنویسم نمیدانست

 حتی دوستانم هم نمی دانستند 

واقعاً دوست نداشتم شبیه کسی باشم که تا زندگی روی بدش را   

 پا افتاده شدهنشان داده،ناکارآمد و از 

سعی میکنم به حالت عادی برگردم حتی اگر ندانم  که عادی بودن 

 چیست 

ولی حداقل یکی از چیز های ثابت زندگی ام ،نوشیدن با وین و 

 جینا در طول هفته ادامه داشت

 ما دور یک میز نزدیک دیوار  شیشه ای نشسته  بودیم 

 جای راحتی بود 
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 لم را چک میکردم من همچنان مانند دیوانه ها ایمی

 وین گفت

"نمیدونم چرا فکر کردی  اون میخواد  در مورد اتفاقی که افتاده 

باهات حرف بزنه،فقط چهار هفته گذشته و اتفاقی که افتاده یه

 جورایی...خب ممکنه حتی سال ها طول بکشه تا...

 "هی وین"

 ناله کردم  

 "خب من باهات صادقم ریچل"

 برگرداندم  بقیه ی کوکتلم را روی میز

ذهنم به گذشته رفته بود،به وقتی که دستانش از زیر میز پایم را 

 لمس کرد....

و سبزی چشم هایش بخاطر اذیت کردنم ،در حالی که نمیتوانستم 

 لمسش را تحمل کنم برق میزدند...

 من عاشق دوستانم هستم

 ما  همیشه با هم بودیم  
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 د آنها بعد از آن اتفاق با مادرم تماس گرفتن

 و حاال 'مادرم'  همه چیز را  در مورد من میدانست

ولی حاال که وین می خواست تا من درمورد این 'موقعیت شغلی' 

توضیح دهم ، فقط در سکوت مشغول نوشیدن کوکتلم شدم 

،غمگین تر از آن بودم که اجازه دهم دوستانم همه چیز را در 

 مورد من بدانند 

 ه دهم که همه چیز راندانند ولی در عین حال نمیتوانستم اجاز

آنها نمیدانستند که من همانطور که  اینجا نشسته ام به همه ی آن 

وقت هایی که بخاطر محتاطانه عمل کردنم سربه سرم میگذاشت 

 فکر میکردم 

او تحریکم میکرد تا از صندوقچه  ام بیرون بیایم تا او گیرم 

 بندازد

 دم گیرم ننداخته بود؟ولی چرا حاال که از صندوقچه ام بیرون آم

 "مهم نیست که چهار هفته براش طول کشیده تا.."

وقتی جینا و وین شروع به بحث در مورد اینکه چرا اینقدر طول  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

83

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 کشیده تا با من تماس بگیرد ،کردند  حرفشان را قطع کردم 

"من فقط می خوام باهاش حرف بزنم،میخوام بدونم که اون 

شو کمی بهتر کنم ،من فرصتی برای ناراحته  یا نه ،تا بتونم حال

 توضیحو عذرخواهی می خوام"

 "تو شک داری که ناراحتش کردی؟"

 وین آرام پرسید

"امت بهم گفت  امکان نداره اگه زیر پوستش نفوذ نکرده باشی  

 به این زودیا بخواد باهات حرف بزنه"

 جینا گفت

 "جالبه"

 بعد به من نگاه کرد 

چک میکردی ،فکر میکنی که اونم  "تو تنها کسی نیستی که سنتو

 چکت میکرده؟"

"من نمیخوام ما برای هم مثل شبح باشیم،میخوام به همونجوری 

 که قبال بودیو برگردیم....به وقتی که....بهم اعتماد داشت"
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 وین با تعجب سوت کشید

"تو میتونی اون مردو بکشونی به تختت،شاید االن میلی به دوست 

لی اگه اینکارو بکنی }باهاش سکس داشته داشتن تو نداشته باشه و

 باشه{ اعتمادشو بدست نمیاری"

 با اخم به این فکر کردم 

"درسته،اعتماد کردن براش مهمترین چیزه،اگه نتونم اعتمادشو 

بدست بیارم محکوم به اینم که  یکی از اون دخترای چهارشبش 

 باشم"

 وین پرسید

 "فکر میکنی بهت یه فرصت دیگه داده؟"

 ن ساکت بودمهمچنا

 "ریچل"

"نه وین،اون دیگه منو نمیخواد ،من فقط باید ازش عذرخواهی 

 کنم ،فقط....."

 سرم را تکان دادم
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 "فقط نمیدونم باید چیکار کنم"

درحالی که به وین نگاه میکردم  که جامم را دوباره پر میکرد 

 متوجه چیزی شدم و چهره در هم کشیدم 

 حرف زده بودین؟" "خب تو و امت دراین باره با هم

 "اومم خب آره"

 با حالت ناخوشایندی گفت 

 "میدونی  همه دربارش میدونستن،این عمومی شده بود"

 ادامه دادم

 "امت هیچ توصیه ای برام نداشت؟"

 وین شانه باال انداخت

"اون فکر نمیکرد مردی مثل سنت بهت یه فرصت دیگه بده،ولی 

 "خب  اون بهت یه کار پیشنهاد داد پس...

 جینا به وین گفت

"سرآشپز امت در مورد مردی که به معنی واقعی کلمه  صاحب 

 شیکاگوعه چی میدونه؟"
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 به وین چشم غره رفت 

"از اون گذشته امت یه مرده، و اینارو اینجوری بهت گفته تا تو 

به یه خبرنگار، لباس زیرای صورتیو مزخرفی که میپوشه رو لو 

 ندی"

 وین غرید

 "جینا"

 خند زد و به سمت من برگشتجینا نیش

 "تاهو میگفت..."

 منو وین با هم با شوک گفتیم

 "تاهو؟"

 وین گفت

 "تاهو راث؟"

 "همون سرمایه گذار نفتی و تنها دوست سنت؟"

"اون تنها دوست سنت نیست ،کالن کارمایکل هم بهترین 

 دوستشه"
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 و بعد نگاه عذرخواهانه ای  به من کرد 

این باره باهات حرف بزنم ولی تاهو "متاسفم ریچ،قرار نبود در 

نگرانه ،منم نگرانم...خب اونجوری که تاهو بهم گفت سنت کامال 

 آشفتست،سردتر از همیَشست ،واقعا منزوی شده"

 آنجا نشسته بودم و با درد گوش میدادم

"اون}تاهو{ به همون اندازه سنتو دوست داره که من دوستت 

 دارم"

ا در مورد  بمبی که با آوردن اسم وقتی وین دهانش را باز کرد  ت

..تاهو وسط میز  انداخته بود،سوال کند  ،جینا دستش را باال آورد 

 و جلویش را گرفت 

"من به تاهو اهمیتی نمیدم ولی  اون بیشتر از من که نمیتونم 

ناراحتیتو ببینم از قطع رابطتون خوشحال نیست،اون بهم زنگ 

معمول نمیخواست در  زدتا بپرسه چه خبر شده ... سنت طبق

موردش حرف بزنه  و اون گفت که سنتو  از وقتی مادرش مرده 

 اینجوری ندیده"
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با علم به اینکه میدانستم  مادرش تنها کسی بوده که در حالی که 

بزرگ میشده واقعا از مالکوم حمایت کرده ، اینکه حس میکرده 

و اینکه  او را ناامید کرده و در همان حال خودش را ناامید کرده 

سعی میکرد این جای خالی را به نحوی پر کند ،باعث شد حرف 

 های جینا مرا نابود کند 

"حرف زدن با تاهو رو بس کن،اون فقط از این به عنوان بهانه 

 ای برای سکس باهات استفاده میکنه"

 "میدونم ،درسته"

 جینا خندید 

 وین با کنجکاوی پرسید

 "خب؟ میخوای بهش اجازه بدی؟"

اون فاسده ،منظورم اینه که آره جذابه ولی خلق و خوی  "نه

 فاسدی داره"

به کوکتلم خیره شدم و کنجکاو بودم که از قبل مست شده ام که  

 به راحتی احساساتی شده ام 
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در آن مدت آنقدر گریه کرده بودم که اصال الزم نبود به خودم 

 فشار بیاورم 

ند...بدون بعضی گریه ها هست که اشک ها خودشان می آی

 هشدار 

 بدون هیچ تالشی 

 آنها فقط می آیند 

من گریه میکردم چون فکر میکردم  که دیگر هرگز با او نخواهم 

 بود 

و حاال گریه میکردم  چون به این مرد زیبا،جاه 

 طلب،باهوش،سخاوتمند و دلسوز صدمه زده ام .

 گونه ام را لمس کردم 

نوم}وقتایی که سرشو جایی که میتوانستم صدای تپش قلبش را بش

 میذاشت رو سینش{

و حاال آن قلب پشت در های آهنین و ده ها پا دیوار که من باعث 

 شدم دورش بکشد قفل شده است 
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"ریچل مردهایی مثل  سنت هیچوقت متعهد نمیشن،نه برای دراز 

مدت ولی... اون داره تالششو میکنه ،بهت یه شغل پیشنهاد کرده 

 ید.."اگه برگردین به قبل  شا

 جینا حرفش را قطع کرد  و آه کشید 

 "لعنت،نمیدونم ،نمیدونم چطوری کمکت کنم ریچ"

"سنت خیلی شهوانی و خشنه،میدونی دنیا  با توو اون چجوری 

قراره بشه؟ یجور سکس تیرانوسور} به سکسای خیلی خشن 

میگن{ منظورم اینه که اون خشن، دلفریب، سکسی و هیجان 

 انگیزه"

 دوین اضافه کر

"که این شمارو به عشقبازی فوق عاشقانه و عجیبو غریب  سوق 

میده ،رابطه ی منو امت هنوز خیلی جدیده  و ما هنوزم به 

عشقبازی فوق عاشقانه نرسیدیم،رابطه ی ما نسبت به شما مثل 

 جرقَست"

 وین با اخم از ما پرسید 
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 "این حرفا چه معنی کوفتیی میده؟"

فاقات خاصی  بشدت وابسته میشن "وقتی اونا }مردا{ بعد از ات

 وقتیه که تورو نازو نوازش  عجیبو غریب  میکنن"

 وین چشمانش را چرخاند 

 بعد به من نگاه کردو نالید

 "این همون کاریه که باهات کرد؟"

 "اون قبال....گوشمو می کشید"

یک گوشم را به طور غریزی لمس کردم ،توان این را نداشتم که 

 رم جلوی خاطراتم را بگی

"خب دلیلش اینه که تو گوشای نازو کوچولویی داری ،امت 

 دوست داره بینیمو ببوسه"

 وین برای تاکید به بینی اش چین داد 

 قلبم به یک پوسته ی تخم مرغ خالی تبدیل شده بود 

در حالی که انگشتانم را گوشه ی لب هایم میکشیدم  احساس ترک 

 خوردگی میکردم 
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 ی شکنجه وار و آرومی میداد ""سنت قبال به من بوسه ها

 جینا با حیرت گفت

 "اوه شما دو تا باعث میشین دلم بخواد باال بیارم"

وین خندید ولی من همچنان ساکت بودم چون ناراحت و پشیمان 

 بودم  و اندوهم با حرف جینا  به همراه کینه دوباره برگشت 

 جینا پرسید

 "بگو در مورد ویکتوریا شنیدی؟"

 ادخودش ادامه د

"بعد از  اینکه مقالش در مورد سنت رو منتشر کرد  از کارش 

اخراج شد  و همه ی کاری که انجام داد این بود که  تویئتی کرده 

که ازشون شکایت میکنه ،اون االن فقط یه توئلبه} به افرادی 

میگن که توی توییتر برای خودشون طرفدارایی پیدا میکنن 

اقعی هیچی نیستنو فقط به اکثرشون  فمنیسمن و توی زندگی و

فکر زیاد کردن دنبال کننده هاشونن{ولی شرط میبندم که  اون 

حتی با توئیت هاشم معامله میکنه و با تبلیغات پول در 
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 میاره،اصال کی توئیتاشومیخونه؟"

 هشداری از نگرانی در حرف هایش بود

"ولی به رسانه های اجتماعیش نرو،هیچ چیز خوبی ازش بدست 

 نمیاری"

جلوی دهانم را گرفتم و به آنها نگفتم که اخیرا یک پارتی گشت و 

گذار در رسانه های اجتماعی  داشته ام و حاال دیگر نمی توانم 

 جلوی خودم را بگیرم

"نمیفهمم که چرا اون جلوی مقاله ی منو نگرفت،چرا فقط  جلوی 

 مقاله ی اونو}ویکتوریا{ گرفت؟"

 دربارش چی میگن" "بدیهیه که اون اهمیتی نمیده بقیه

 وین شانه باال انداخت

"شاید این همون دلیلیه که فقط جلوی مقاله ی ویکتوریارو گرفت 

 چون درباره ی تو حرف زده بود"

 بارها و بارها ایمیلم را چک کردم و 

تازه سازی کردمو تازه سازی }تازه سازی برای اینکه ببینن 
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یل میاد ولی بخاطر پیامی اومده یا نه ،بعضی اوقات پیام های ایم

نت ضعیف یا دالیل دیگه،توی ایمیل های دریافتی نشون داده 

نمیشه ،تازه سازی کمک میکنه که این اتفاق بیفته{ و چندین بار 

چک کردم تا ببینم، تمام هشدار های اعالم پیام روشن است یا 

 خیر 

 وین گفت 

 "ریچل ما نگران توو اون چشم غمگین پانداییت هستیم"

 ندای غمگین نیستم، بی خیال""من پا

 وین مخالفت کرد 

 " وقتی بهش فکر میکنی فقط چشم پاندایی نیستی"

"گاهی وقتی که بهش فکر میکنی صورتت محافظه کارانه میشه 

 انگار تو حالت تدافعی میری"

 "ها ها"

 چشم غره رفتم  و کوکتلم را کنار گذاشتم 

ارم ،فکر "بخاطر اینه که من دوسش دارم،من خیلی دوسش د
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اینکه اذیتش کردم باعث میشه مضمحل بشم ،خیلی گیجم نمیدونم 

 باید چیکار کنم"

 میدیدم  4آنها ساکت شدند و من خودم را در ام

گرفتار شده توسط چشمان سبز جنگلی که مانند زمستان سرد 

 بودند 

 

 

 

 فصل ششم

 

 ❎پیام❎
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 نصف شب با صدای ویبره ی تلفنم از خواب بیدار شدم 

ا دیدن نور صفحه تلفنم که روی عسلی کنار تخت بود بلند شدم و ب

 با دیدن آیکون پیام و بعد اسم سنت قلبم تپش گرفت 

بال های پروانه هارا که به دیواره ی معده ام برخورد میکرد را 

 حس میکردم 

 

کار دارم ،مطمئنم میتونیم  تا ساعت  2:15+ریچل من ساعت  

 صحبتمونو تموم کنیم+2:30

 دایا خ

 او خودش به من جواب داده بود 

 زمانی که او به من پیام داد را از دست ندادم 

 

 ! 3:43ساعت 

 االن بیرون بود؟
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چراغم را روشن کردم، به تختم تکیه دادم و توییتر تاهو را 

 بررسی کردم

  این مرد یک خبرگزاری زنده بود

 

کرده مرد من @مالکوم_سنت یه معشوقه ی 'زیبا' ی جدید پیدا ❎

 ❎که برای جلب توجهش هر کاری میکنه

 قلبم از تپش ایستاد 

 حس میکردم دقیقا  اسبی به من لگد زده 

 معشوقه ی جدید؟

 ناله کردمو صورتم را به بالشت فشار دادم 

 خدای بزرگ!

 او مرا نابود کرد 

 او خوابم را بهم زد 

 کند تا کلمه ی دیبز}توی جلد اول توضیح داده شده{را برایم نابود 

 فیل ها،انگور ها و پیراهن های سفید مردانه را نابود کرد 
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 او حسم به مردان دیگر را نابود کرد 

او حس سکس داشتن من با... هر کس دیگر را نابود کرد   

وچیزی که حتی نمی خواستم امتحان کنم ...واو حتی  لمس کردن 

 خودم }خودارضایی{ را هم نابود کرد  

 اره بخوابمو من نمیتوانستم دوب

توئیت را دوباره خواندم ....معده ام درد میکرد...و من خودم را 

مجبور کردم روی پیوند های جدید دیگری از او کلیک کنم  و 

بعد  ،به عکس از یک ماشین زیبا با چرخ های براق  خیره شدم 

که بنظر میرسید امکان دارد بال هایش از کناره ها جوانه بزند و 

 پرواز کند 

 ودم لبخند میزنم با خ

 و با خیال راحت نفسم را بیرون دادم 

تاهو در توئیت بعدی اش گفته که این 'زیبا' پاگانی هوایراست }یه 

 ماشین خــــیـــــــلی خشگل که خیــــــــلی هم گرونه{

یک اتومبیل لوکس  و دست ساز که فقط در سال شش تا مثل آن 
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 در دنیا ساخته می شود 

 به دو میلیون دالر با ارزش نزدیک 

 دارای فضای داخلی سیاه و سفید  و فضای بیرونی قرمز براق 

با مشخص شدن اینکه درها ،کاپوت و صندوقش چطور باز 

 میشود  ماشینش معادل واقعی یک موجود تغییر شکل دهنده است 

من اهل ماشین های گران و براق نیستم ولی حتی من هم 

 ی نشوم نمیتوانستم عاشق چنین چیز نفیس

این انتخابی عالی برای مردیست که بهترین ها را می خواهد  و 

 از آن به نحو احسنت مراقبت میکند 

به مالکوم فکر کردم و اینکه  چقدر عاشق  استفاده از اتومبیل 

 های سریع است 

 درد و اشتیاقی سخت برای بودن کنار او در سینه ام حس میکردم 

دوباره در صندلی شاگرد کنار  چیزی که می خواستم این بود که

او بنشینم در حالی که او با آن ماشین سریع، شبیه جوان های 

میلیاردر،با اعتماد بنفِس خیلی زیاد  و تستستروِن بیش از اندازه 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

100

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 رانندگی میکرد

 

 

 

 فصل هفتم 

 

 

 

 ❎حقیقت❎

 

 

 

 

 

 اوایل روز در 'اج'بودم
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اول' حواسم را  سعی کردم با استفاده از سوژه ی مقاله ی  ' قرار

 پرت کنم 

در حالی که برای خودم قهوه میگرفتم  از حرف زدنو وراجی 

کردن با گروهی از همکارانم که آنجا ایستاده بودند خودداری 

 کردم 

 رفتم،سرجایم نشستم و مشغول کارم شدم  

 تمام یادداشت هایم را بررسی کردم 

رار مخصوصا یادداشت هایی مربوط به نگرانی های اولین ق

 زنان!

 در پیش نویس ها نوشتم:

 

اگر برای مدت طوالنی به او عالقمند هستم آیا باید اجازه دهم »

 «در قرار اول مرا ببوسد ؟

 «چه لباسی بپوشم که سیگنال های مناسب را به او برسانم؟»

 در جواب شروع به نوشتن کردم
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باید چیزی بپوشید که به پسر مورد نظرتان بگوید که من یک »

ه نیستم ولی کارم توی تخت خوب است  ،باید چیزی بپوشید هرز

که برامدگی ها و پیچ وخم های بدنتان را نشان دهد ولی جذب 

 «نباشد

به نوشتن چیز های دیگری که لباس ها می خواهند به مرد مورد 

 نظرمان بگویند ادامه دادم

با لباستان به مردتان بفهمانید که شما یک زن هستید نه یک »

چیزی بپوشید که کمی شکاف سینه و کمر باریکتان را دختر،

 «نشان دهد 

 به تایپ کردن ادامه دادم 

اگر آن مرد را دوست دارید و میخواهید که او هم به همان »

اندازه که دوستش دارید شما را بخواهد پس لباسی بپوشید که با 

امیدواری  بگوید ،'هی من یکم بیشتر از اون چیزی که دوست 

ودمو پوشوندم ولی نمیخوای بدونی زیر اون لباسا چیه؟' داشتم خ

با تحقیق روانشناختی  روی این موضوع ثابت شده که هر چه که 
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کمتر از خودتان را نشان دهید ،مرد مورد نظرتان را بیشتر 

 «کنجکاو میکنید

 

 دو صفحه تایپ کردم وبرای ساعت بعد آنرا ویرایش کردم 

ر ،امروز پر سرو صدا تر از به سختی متوجه شدم که اتاق خب

همیشه است تا وقتی که برای رفتن آماده شدم و ولنتاین  نسخه ای 

از شیکاگو تریبون}پرتیراژ ترین روزنامه ی شیکاگو{ را روی 

 میزم گذاشت و گفت

 "اینو بخون"

تاریخش برای امروز بود ولی بنظر میرسید آن روزنامه بارها 

 ده بود خوانده شده چون بافت کاغذش نرم ش

 

 

کمپانی لینتون عالقمند به بدست آوردن اج است،گمانه زنی های »

زیادی وجود دارد که شرکت لینتون فعالیت هایی برای بدست 
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آوردن ،اج ،یک مجله ی کوچک محلی کرده،کارل برانسفیلد 

د و مقاله ،مدیر کمپانی لینتون  اظهار کرده که 'اج'،بیشتر با م ُ

و  بعد با اولین دوست دختر مالکوم  های فرهنگی سروکار داشته

سنت که در حال تحقیق برای نوشتن یک افشاگری بوده و با 

ِ_شیکاگو ، مشهور و شناخته بازی دادن مالکوم سنت_محبوب

شده ،،مدیر جوان گفته 'ما بررسی های زیادی برای سرمایه 

گذاری بزرگی که قراره بکنیم انجام دادیم ولی هنوز هیچ 

 «رد اینکه بتونیم...'جزئیاتی در مو

 

 اوه خدا!

چشمانم را محکم بستم و متنفرم از اینکه آن افشاگری احمقانه 

 حاال باعث این اتفاق خوب شده 

 "حقیقت داره؟"

 "هلن هنوز هیچی از این ماجرا نمیدونه"

 شانه باال انداخت 
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 "لعنت،یجورایی نمیدونم آرزو کنم این اتفاق بیفته یا نه"

ه مقاله را میخواندم با خود فکر کردم که سنت در حالی که دوبار

 ،کارل برانسفیلد را میشناسد یا خیر؟

قبل از اینکه ولنتاین این مقاله را برایم بیاورد بیاد دارم که اسم 

 کارل را در اتاقک کناری شنیده بودم 

 وسایلم را جمع کردم و به خانه رفتم تا لباسم را عوض کنم 

 

 

 

بعد از اینکه تمام صبح در مورد 'قرار اول' مینوشتم چیزی در 

 سرم زمزمه میکرد که حاال قرار است به قرار اولم بروم

 و  این رویایی نیست؟

 یک شروع تازه با مرد خودم؟

 'زیبا بنظر میرسی لیوینگستون!'
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پیراهنی یقه هفت، با دامن سیاهو سفیدی پوشیده بودم که دور  

وش گرفته بود، جوری که منحنی های باال و پایین کمرم را در آغ

 بدنم را بخوبی نشان میداد،ولی زیبا بود 

 کفش پاشنه بلند هم پوشیده بودم که پاهایم را بلندتر نشان میداد  

درست جایی که نبضم  Rو گردنبند ظریف با پالک کوچک ر 

 میزد آویزان کرده بودم

 و فقط یک پابند اضافه کردم 

 انه و جوانانه بود امروزی ،زن

بعد یک الیه رژ لب مرجانی}سرخ مایل به زرد{ رنگ را به لب 

 هایم زدم 

 بروم  4لبانم واقعا اغواکننده به نظر میرسید ولی من قرار بود به ام

 نمیتوانستم خودم را  مثل دخترهای سکسی کاباره ای نشان دهم

م این چیزی که من قرار بود بگویم جدیست و چیزی که نیاز داشت

 بود که مرا جدی بگیرد 

 یکبار دیگر به موهایم شانه کشیدم 
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مطمئن شدم که پیراهنم درست روی بدنم نشسته و سینه بندم قابل 

 دیدن نیست 

 و یک بار دیگر از چیزی که در آینه دیدم راضی ام 

کیفم را برداشتم ،مطمئن شدم که قراردادم را داخل کیفم گذاشته ام  

  و بعد بیرون رفتم

 در سکوت سوار تاکسی شدم 

 این شورو هیجان دروغ نیست !

 من بخاطر دیدنش،هیجان زده،ترسیده و عصبی هستم 

ماه ها پیش ، اولین باری که به ساختمانش قدم گذاشتم  و وقتی 

را دیدم فکر کردم که این قرار است بزرگ ترین داستان  4ام

 زندگی ام باشد 

 ت حاال او دیگر  فقط یک داستان نیس

 حاال او خود  زندگیست 

وقتی از تاکسی پیاده شدم  به ساختمان که مثل همیشه براقو 

 باشکوه دیده میشد خیره شدم 
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 حتی نمیتوانستم  از جایی که ایستاده بودم باالترین طبقه را ببینم  

 هیچوقت در زندگی ام احساس کوچکی نکرده بودم 

 "خدای من"

 کشیدم نفسی گرفتم  همچنانکه دستانم را روی دامنم می

 تلفنم را برای دیدن ساعت بررسی کردم 

 است  2:08و ساعت

 پس رسما هفت دقیقه تا قرار مالقاتم وقت داشتم 

نقره ای و کسی که  BUG3به سمت جلو حرکت کردم و با دیدن 

 از آن پیاده شد سرجایم ایستادم 

 ناگهان قلبم فروریخت  و دمای بدنم باال رفت 

ردم که سوییچ را از باالی ماشینش،به طرف به سنت نگاه ک

 راننده ای که آن طرف ماشین منتظر ایستاده بود پرتاب کرد 

همانطور که کتش را از صندلی عقب برمیداشت ومیپوشید ،نسیم 

 موهایش را به حرکت در آورد 

نفسم بند آمد و به طوفانی که به داخل ساختمان می رفت خیره 
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 شدم 

ه های طوالنی، بعد از رفتنش  همانجا و هنوز هم برای ثانی

 ایستاده بودم 

 خیره به جایی که چند لحظه پیش ایستاده بود

تصمیم گرفتم سی ثانیه به خودم وقت بدهم و بعد نفسی کشیدم  و 

 به دنبالش به داخل ساختمان رفتم 

 به مسئول پذیرش گفتم

 "سالم ریچل لیوینگستون هستم با آقای سنت قرار داشتم"

 م به سمت آسانسور ها رفت چشمان

 اوه لعنت !

 او هنوز هم آنجاست 

اصال فکرش را نکرده بودم که قرار است این مالقات را چطور 

 شروع کنم 

ولی وقتی بلوند پشت میز اسمم را تایید کرد و به سمت آسانسور 

های شیشه ای اشاره کرد متوجه شدم که نمی توانم همانجا جلوی 
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 نتظر شوم که سنت باال برود زن بلوند  بایستم  و م

 شکمم به پیچش افتاد 

 سنت آنجا مثل برجی از انرژی ایستاده بود 

 به همان اندازه تاریک که مرمر اطرافش روشن بود 

درحالی که منتظر رسیدن آسانسور بود تلفنش را چک کرد دو 

 مرد پشت سرش ساکت و با احترام ایستاده بودند 

 نحوی با ترس بود نوع نگاه مردان پشت سرش به 

 

با حالتی عصبی به آنها نزدیک شدم و چند قدم هم از آنها فاصله 

 گرفتمو ایستادم 

با باز شدن در آسانسور  مردم بیرون آمدند و بسیاری از آن ها 

 شروع به خوش و بش با او کردند 

 "آقای سنت"

 سنت داخل رفت ودو مرد دیگر پشت سرش سوار شدند 

ار شدمو گوشه ی سمت راست ایستادم در حالی که من هم سو
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 چشمانم را پایین نگه داشتم 

سنت دقیقا وسط ایستاده  و بنظر میرسید  بدنش سه برابر فضای 

 یک مرد عادی را اشغال میکند

 "آقای سنت"

 یکی از مرد ها سکوت را شکست 

"فقط  می خواستم بهتون بگم که باعث افتخارمه که برای شما 

وینستین هستم کارشناس بودجه ی کار میکنم ،من آرچی 

 جدیدتون..."

 صدای سنت را شنیدم 

 "حرفشم نزن،باعث خوشحالیه که شمارو اینجا داریم"

 کامال مطمئنم که دست سنت تکان خورد  

 و حاال مطمئنم که به من نگاه میکرد 

 قسم میخورم که نگاهش به من بود 

 میتوانستم نگاهش را پشت سرم حس کنم 

 نرا از جوری که جواب مرد را داد بفهمم میتوانستم ای

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

112

http://www.foxitsoftware.com/shopping


مردها طبقه ی نوزدهم پیاده شدند و هنوز سی و نه طبقه ی دیگر 

 مانده بود

 اوه لعنت!

 اصال آماده نبودم که با او در  آسانسور تنها شوم 

 وقتی درها بسته شد حرارتی هوای آسانسور را در برگرفت 

 به ما ملحق بشی"4"انتظار دارم توام توی ام

 چشمانم را بستم 

 باور نمیکردم که حضورش مرا در این حد تحریک کند 

چطور وقتی صرفا فقط نگاهم میکرد ،چشمانش میتوانست مرا 

 بسوزاند

 و وقتی...حرف زد ...چطور صدایش مرا از درون  میلرزاند  

 خودم را مجبور کردم و تا نیمه به سمتش چرخیدم

 با چشمان سبزش به من نگاه میکرد 

اهش عمیق بود و جوری بود که سعی میکرد جوابی که انگار نگ

 روی صورتم نوشته شده را بخواند 
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 مثل همیشه سرخ شدم 

 "من..."

 گلویم را صاف کردم 

 "این یه پیشنهاد سخاوتمندانَست ولی..."

 دینگ!

به من اشاره کرد که بیرون بروم و من پاهایم را مجبور به کار 

آمد و به راه افتاد برای رسیدن به قدم کردم و وقتی او نیز بیرون 

 های بلندش  چند بار سکندری خوردم 

 در حالی که به میز منشی هایش رسید آنها سراسیمه شدند

 کاترین ،سرپرست منشی هایش یک سری از پیام هارا به او گفت  

 "آقای سنت ،طرف های هند و انگلیس زنگ زدن"

مد جوری حرف همانطور که از پشت میزش به سمت سنت میا

 زد که فقط گوش های سنت آنرا بشنود 

و بعد به لیست طوالنی از تلفن های دیگری که به او شده  و به 

 جلساتو افرادی که میخواستند با او مالقات کنند اشاره کرد 
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در حالی که کاترین برگه ها را برایش باال گرفته بود و او آن را 

 میخواند پرسید 

 جلسه هیئت مدیره ی 'رابط' چی شد؟"  "اطالعات بروز شده از

 "گزارشش روی میزتونه آقا"

 "خوبه"

بررسی برگه هارا تمام کرد  و وقتی من به سمت منشی هایش 

 برگشتم متوجه شدم که آشکارا  لباس هایم را بررسی میکنند 

 دوباره شروع به تجدید نظر در مورد لباس هایم کردم  

 اوه خدا!

 دلم می خواست 

 ه البی ،به خانه بروم و لباسم را عوض کنم برگردم ب

ولی در عوض آنجا ایستادم در حالی که دو تا از منشی هایش به 

 من چشم دوخته و کامال با دقت  سرتا پایم را بررسی میکردند 

وقتی آخرین دستوراتش را به کاترین داد ، در دفتر بزرگش را 

من حرف  برایم باز نگه داشت و عضالت پشتش در حالی که با
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 زد منقبض شدند و منکامال پریشان شده بودم 

 "بیا داخل ریچل"

اگر فکر میکردم وقتی امروز او را ببینم میتوانم کمی اوضاع را 

 بدست بگیرم خیلی خیلی در اشتباه بودم 

 بدنم،با هر قدمی که به جلو برمیداشتم لرزانتر و متزلزل تر میشد 

 چشمانش روی من بود

 وه...خیلی سبز بودند درست روی من و،ا

 "اوم مرسی"

تمام غرایزم التماس میکردند که در حالی که از کنارش عبور 

 میکنم بدنش را لمس نکنم

 داخل اتاق شدیم و به سمت میزش حرکت کردیم

 او به دو صندلی که کنار میزش بود اشاره کرد 

 "رو هرکدوم که می خوای بشین"

 بین انتخاب صندلی تردید داشتم 

 او کامال شبیه یک....تاجر بنظر میرسید ولی  
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 صندلی سمت راستی را انتخاب کردم

به او نگاه کردم که کتش را در آورد و روی قسمت پشتی  

 صندلی اش گذاشت 

با دیدن باالتنه اش حس میکردم که ضربه ی نسبتا بزرگی به قلبم 

وارد شده....اینکه می دانستم چقدر  سخت و تکه تکه است  و آن 

 ایی را فقط پیراهن سفیدش پوشانده ،دیوانه کننده بود.زیب

در حالی که همچنان قیمت سهام شیکاگو در نمایشگر که دور تا 

دور اتاق قرار داشت  در حال تغییر بود ،روی صندلی نشست و 

 به آن تکیه داد 

دفتر سنت بزرگ است ولی مرکز و محور این اتاق جاییست که 

 او نشسته 

که مردی که با من بود  هنوز هم همانجا زیر  به خودم میگویم 

آن تاجر ترسناک با آن چشمان سبز یخیست که حاال بسیار بیرحم 

 بنظر میرسد

 مالکوم سنت جاه طلب !
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چطور دختری در این شرایط می تواند شجاعتش را برای حرف 

 زدن با اوبدست بیاورد؟

 کاترین از کنار در گفت

 ای سنت؟ خانم لیوینگستون؟""چیزی برای نوشیدن میخوایین آق

سنت منتظر به من نگاه کرد و وقتی من سرم را تکان دادم 

 نگاهی به کاترین کرد و گفت

 "من چیزی الزم ندارم،هیچ تماسیو وصل نکن"

 کاترین رفت ولی همان حالت راکد بین منو سنت ماند.

 خب از کجا باید شروع به عذرخواهی کنم

 او پرسید

 "حالت چطوره؟"

 صحبت کرد هیجان زده شدم وقتی 

این فقط سه کلمه و یک سوال ساده است ولی همینکه اهمیت 

میدهد و حالم را میپرسد باعث شد رگ هایم مانند بیسکویت 

نمکی}چوب شوری که مثل دایره های به هم چسبیدست انگار که 
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 به هم گره خوردن{به هم گره بخورند 

 حرف کنم""خوبم،سعی میکنم ذهنمو با کارو دوستام من

 "ذهنتو از چی منحرف کنی؟"

 "خب.."

 شانه باال اندختم

 "خودت میدونی دیگه..."

 سکوت کرد 

 "تو چیکارا میکنی؟ حال خودت چطوره؟"

 "خوبم،منم مشغول کارمم"

 "مشغول گرفتن ماهی}توی جلد اول توضیحش اومده{؟"

 لب هایم تاب برداشت 

 لب های او نیز باال رفت 

 "همیشه"

سرعت محو شد چون دوست نداشتم یک میز بینمان لبخندم به 

 قرار بگیرد 
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جوری که به من نگاه میکرد را دوست نداشتم ،انگار که برای 

 اولین بار است که مرا میبیند 

 چون او مرا به روش ها ی دیگری هم دیده 

 و حاال جوری  مرا میدید انگار یک آدم معمولی هستم

 از من پرسید

 "هنوزم کمپ میزنی؟"

 ه صندلی اش تکیه دادب

 "البته،همه چیز هم با خودم میبرم  بجز چادر"

 آرام خندید 

"میتونی وانمود کنی که چادرو دوست نداشتی ولی او تورو از 

 'خطرات' محیط اطرافت محافظت میکرد"

 بیاد می آوردم 

چیزی که بیاد میاوردم ،باران،زمین و باد نبود ،فقط او را بیاد 

 می آوردم 

 درد آشنایی از سینه ام تا قلبم رد شد و به تمام بدنم رسیدناگهان 
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 "تو باید ازم متنفر باشی،پس  واقعا چرا منو اینجا میخوای؟"

 "اینکه کارت خوبه،  کافی نیست؟"

 سرخ شدم

 "من خوب نیستم"

 طره ای از موهایم را پشت گوشم گذاشتم 

 "سنت..."

 به او نگاه کردم

 .'خطرات' محافظت میکنی ....""چرا هنوزم ازم در برابر...

 و یا دشمنانت!

 به جلو خم شد 

 حالت صورتش دوباره گیج شده بود

"چون الزمه اینکارو بکنم ،میفهمی؟ واقعا باید اینکارو بکنم و تو 

 باید به من اجازه ی اینکارو بدی ریچل"

 با صدای خفه ای گفتم

 "نمیتونم..."
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 " آره،میتونی"

که به هر چیزی که به من بگوید بله  دلم می خواست به او بگویم

 میگویم 

 هر چیزی بجز این!

پایم را روی پای دیگرم گذاشتم...آرام نفسی گرفتم  و سعی کردم 

 به کاغذ ها نگاه کنم و  در حالی که  حرف میزنم آرام بنظر بیایم

"من نمیتونم اینکارو قبول کنم ،این یه کار رویایی با حقوق 

 نمیخوام برای تو کار کنم"رویاییه بجز اینکه....

 آرام گفت 

 "و من خیلی دلم میخواد که تو برای من کار کنی..."

 اوه خدا !

این مرد مثلث برمودای زندگی من است  و من در آن گم خواهم 

 شد جوری که هرگز پیدا نمیشوم

 چرا اینکار  را با من میکرد؟

 تکرار کردم
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 "من اون کارو نمی خوام"

 امی خندید با سرسختی و به آر

 بعد با زمزمه ای التماسگونه اضافه کردم 

 "من تورو میخوام مالکوم،فقط تو...مثل قبل"

آرامش در چشمانش محو شد و جایش را به چیزی وحشی و 

 طوفانی داد بطوری که حس میکردم اتاق در حال لرزیدن است 

"آخرین باری که با هم حرف زدیم،بهت گفتم چه حسی دربارت 

 دارم ..."

در حالی که خودم را مجبور کردم سرم را باال بیاورم و به 

چشمانش ،چشمانی که حاال عصبانیت در آن غوغا میکرد نگاه 

 کنم ،به دلشوره افتادم

"همون موقع می خواستم بهت بگم،ولی هیچوقت  قبل از اینکه 

برگردی فرصتشو گیر نیاوردم  که بهت بگم،میبینی منم 

 ای خودمو دارم خودخواهی و بلند پروازی ه

....خب  میخواستم به مادرم امنیت مالی بدم که روی نقاشی 
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کردن،کاری که عاشقشه تمرکز  کنه ،نه روی کاری که اصال 

دوسش نداره ،اون تحت بیمه مستمندانه}یه کمک هزینه درمانی به 

افراد بی سرپرستو کم درآمدو مسن{ولی این بیمه قابل اعتماد 

ستم با مراقبت از مادرم  حس امنیت نیست،گمونم ... ،میخوا

داشته باشم،میخواستم دفتر مجله رو نجات بدم چون اون تنها 

کاریه که بلد بودم و میشناختم ،من یه سوژه و داستان خوب می 

خواستم  ولی وقتی شروع کردم ....فقط دلم میخواست وقت 

 بیشتری با تو بگذرونم"

 ف های خودم را بشنومقلبم بشدت میتپید و بسختی می توانستم حر

"وقتی این کارو به عهده گرفتم هیچوقت فکر نمیکردم همچین 

 کسی باشی،مالکوم"

 با شرمساری سرم را کمی تکان دادم

"قرار بود بفهمم چرا به عدد چهار عالقه داری....اون یه مقاله با 

 چهار چیز دربارت بود..."

 چشمانم برای ریزش اشک آماده بود
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خودمو میگرفتم؟میدونی چی میگم؟ انتظار "چطور باید جلوی 

 نداشتم ...هیچوقت توقع نداشتم جوری که هستی باشی..."

گرما صورتم را میسوزاند و نمیتوانستم نگاهش را روی خودم 

 تحمل کنم 

 اینکه نمیتوانستم آن چشمان را بفهمم مرا عصبی میکرد

 پس نگاهم را روی گردن زیبا و کرواتش نگه داشتم 

نمی خواستم اون مقاله رو بنویسم،به رئیسم گفتم که  "من دیگه

نمی خوام بنویسمش ولی ویکتوریا...درموردش بهت گفتم 

یادته؟اون کسیه که همیشه بنظر میرسید از من بهتر کار 

میکنه،اون مقاله ی منو به نحوی که خودش می خواست منتشر 

 کرد و از اینکه حرف منو هم بشنوی ناامید شده بودم"

 را لرزان بیرون دادم نفسم 

 چشمانم هنوز هم میسوخت}بخاطر اشک{

"حتی نمیتونم فکر کنم که  در موردم چی فکر میکنی ولی باید 

باور کنی که اون لحظه ها دروغ نبود حتی یکی از اون لحظه 
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 ها..."

 با یک حرکت آرام تکانی خورد که باعث شد نفسم بند بیاید 

 ت به من ایستاداو ایستاد و بسمت پنجره رفت و پش

 خدایا!

 او چه فکری درباره ام میکرد؟

 چقدر باید از من متنفر باشد؟

 فکر میکرد از او استفاده کرده ام  و به او دروغ گفته ام ؟

ایستادم و چند قدم به طرفش برداشتم ولی وقتی شنیدم که چهاربار 

نفس عمیق کشید ،فرو ریختم و اشک هایم روی گونه هایم جاری 

 شد 

 لی متاسفم مالکوم""خی

 قبل از اینکه  بتواند اشک هایم را ببیند پاکشان کردم 

هنوز هم رو به پنجره ایستاده بود زیر لب چیزی میگفت و 

 دستانش را درون جیبش گذاشته بود 

 خشمش مانند گردباد در اتاق میچرخید 
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 هیچوقت او را اینگونه ندیده بودم 

 هرگز!

ی طوفانی در درونش بود که او خودش را تحت کنترل داشت ول

 من می توانستم حسش کنم 

 باالخره صحبت کرد 

صدایش چنان آرام و تحت کنترل بود که من از نیروی کنترل 

 خشمش به وحشت افتادم

"تو میتونستی باهام حرف بزنی،وقتی که منو بوسیدی ،وقتی بهم 

درباره ی ویکتوریا گفتی،وقتی بهم احتیاج داشتی تا آرومت کنم 

چل،وقتی همسایت از دنیا رفت،وقتی با خانوادتو دوستات هم ری

نظر نبودی،وقتی بهم احتیاج داشتی....وقتی  بهت احتیاج داشتم 

...لعنتی ...تو میتونستی باهام حرف بزنی....میتونستی به منه 

 لعنتی اعتماد کنی"

 به سمت من چرخید و نفسم را بند آورد 

 چشمان سبز براقش از خشم میدرخشید 
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 " من میتونستم بسرعت اینو منحل کنمو از بین ببرم"

 با انگشتانش بشکنی زد

 "به همین راحتی با یه بشکن،با یه تماس"

 "میترسیدم اگه بهت بگم از دست بدمت"

 سایه ای از ناامیدی از صورتش عبور کرد و به من خیره شد

 چشمان سبزش می توانست فوالد را ذوب کند 

 فتن به من ادامه دادی""پس تو بجاش به دروغ گ

 اخم کردم و به گردنش خیره شدم  

 برایم به اندازه ی یک ابدیت گذشت تا اینکه گفت 

 "اینجا چیزی به غیر از یه شغل برات نیست ریچل،اینو قبول کن"

 او برگشت و روی صندلی اش نشست 

 بسختی میتوانستم حرف بزنم

 شدم""تو اینجایی،منو پس نزن چون من متوجه اشتباهم 

یک قدم جلو رفتم و متوجه شدم که برای اولین بار نگاهش بسمت 

 بدنم رفت و  چیزی که پوشیده بودم را بررسی کرد 
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 آن لباس ها به من احساس خوب و قدرتمند بودن میدادند  

 و همینطور احساس ظرافت،برهنگی و تقلبی بودن نیز میکردم  

 خیلی تقلبی!

باعث میشد او مرا با دید متفاوتی فکر میکنم  چیزی که پوشیده ام 

 ببیند 

چیزی سطحی که باعث میشد منه واقعی ...عیب های منه واقعی 

 پنهان شود...

 وقتی دوباره نشستم سرخ شدم و سنت اصال چیزی نگفت

او لبش که حاال تنها قسمت بدنش بود که حرکت میکرد را با 

 انگشتانش به آرامی  نوازش کرد 

 و باالخره گفت

 هاد کارمو قبول کن""پیشن

 سرم را تکان دادم

 "من تورو به عنوان رئیسم نمی خوام"

 "من رئیس با انصافی هستم ریچل"
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 "من تورو به  عنوان رئیسم نمی خوام سنت"

 لحظه ای منتظر ماندم  

 نگاهش سرخورده و مانند آتشی زیر خاکستر بود 

تم "تو نباید منو اینجا بخوای،من یه روزنامه نگار خوب نیس

مالکوم،اگه بخوای راستشو بدونی من قلبمو بخاطر اینکار از 

دست دادم ،برای تو بی ارزش شدم،احتماال من کسی نیستم که تو 

 هیچوقت دوباره بهش اعتماد کنی"

 سرش را با کمی اخم باال آورد 

 "یه هفته طول کشید تا این موضوعو بفهمم،درواقع دو هفته"

مات بسختی تالش میکردم نگاه به من که برای بیرون ریختن کل

 میکرد 

 "من نمی خوام مزاحمت بشـ..."

 "مزاحمم نیستی"

جوری که او حالت صورتم را بررسی میکرد باعث شده بود 

حس کنم در عان واحد و در هوشیاری هزاران سوزن درونم فرو 
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 میکنند 

 نگاهش را میشناختم 

انستم با این نگاه خیره باعث سرعت گرفتن قلبم شد چون می تو 

 نگاهش بگویم که سعی میکرد مرا بفهمد

 "چه مشکلی توی کار کردن با من وجود داره؟"

 چشمانش را باریک کرد 

 با خنده ی آرامی سرم کمی تکان خورد 

 آیا میدانستم باید ازکجا شروع کنم؟ 

 به منشی هایش فکر کردم 

 نیمی از آنها عاشقش بودند و حتی بدتر 

 ها باشمنمیخواستم یکی از آن 

دلم نمیخواست چهل ساله شوم و عاشق مردی باشم که هرگز 

 نمیتوانم اورا داشته باشم 

حداقل میتوانسم در شغل خودم پیشرفت کنم ،همان چیزی که 

 همیشه تصور میکردم  تا روزی به آن دست یابم 
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 ولی او؟

او همین حاال هم کامال برایم مثل شصت و هفت قمر مشتری غیر 

 بود قابل دسترسی 

"حتی اگه به خودم جرات بدمو 'اِج'رو ول کنم  که نمیخوام، و 

اگه اینکارو بکنم ،هیچوقت کاریو قبول نمیکنم که مطمئن نیستم 

 بتونم انجامش بدم"

 "تو میتونی اینکارو بکنی"

 "بهت میگم که نمیتونم"

 آرام خندیدم و صورتم را پایین گرفتم 

 زیرکانه بود  وقتی صحبت کرد صدایش کمی هوشیارانه و

"من فقط وقتی بیخیال میشم که بهم ثابت کنی که نمیتونی خوب 

 بنویسی"

 "چطور ثابت کنم؟ یه چیز ناجور برات بنویسم؟"

 با گیجی چهره در هم کشیدم

 بنظر میرسید برای لحظه ای به این موضوع فکر کرد 
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"یکی از سخنرانی هامو بنویس،برای فردا یکی بنویس،تو با 

ایی،درباره ی مدل کسب و کار،اهداف،تاثییرات 'رابط' آشن

 فرهنگی میدونی "

 چشمانم را باریک کردم 

 اضافه کرد

 "اگه همینقدری که تو میگی بد باشه من بیخیال میشم"

پشت میزش با چشمانی که برق آشنایی داشتند  نشسته بود ،،با 

پوست برنزه ، بسیار قدرتمند،موهای تیره ،چشمان سبز و بدنی 

ه به نحوی مرا به چالش میکشید تا برای شکارش به سمتش مردان

 خیز بردارم

 وسوسه اش به حدی قوی بود که باید با خودم میجنگیدم 

"میتونم به اندازه ی کافی بد بنویسمش که تو از خواستن اینکه 

 برات کار کنم بیخیال بشی"

 "ولی تو اینکارو نمیکنی"

شکل گرفته بود که چشمانش برق میزد و لبخندی روی لب هایش 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

133

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 باعث فروریختن قلبم میشد

 "میدونم که اینکارو نمیکنی"

 آنجا نشسته و با خود در کشمکش بودم

 دلم میخواست اورا ببینم 

 می خواستم بهانه ای برای دیدنش داشته باشم 

"معنیش این نیست که قراره برات کار کنم،تو قرار نیست براش 

طر اینه که ببینی میتونم بهم چیزی پرداخت کنی ،این فقط بخا

 بهش نیاز داری"4بنویسم یا..... مالکوم من کسی نیستم که توی ام

با لبخندی که صورتش را پوشاند  باعث سوزن سوزن شدن معده 

 ام شد 

 "من قراره  نوشتتو بررسی کنم"

 "ِکی بهش نیاز داری؟"

 "فردا صبح"

 "سخنرانیت  ظهره؟"

 به آرامی سر تکان داد 
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 ش مرا به چالش کشید و با چشمان

 "ساعت ده اونو بهم برسون"

 صدای یک زن از سمت در آمد

 اینجاست" 2:30"آقای سنت قرار ساعت 

 وقتی مالکوم از روی صندلی اش بلند شد  ایستادم 

 کت سیاهش را پوشید 

 "از کاترین راهنمایی بگیر، اون با  سخنرانی نویسا کار میکنه"

 دکمه اش را بست و مکث کرد

 تظر ایمیلتم""من

 شروع به حرف زدن کردم

 "مالکوم..."  

 ولی بعد متوقف شدم 

 و بعد از لحظه ای با خودم زمزمه کردم 

 "منم همینطور}منتظر ایمیلشه{"

در حالی که به بیرون رفتنش از اتاق نگاه میکردم هر قسمت از 
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 بدنم بخاطر آدرنالین میلرزید بجز عزم راسخم!

  

 

 

وقتی به 'اج'برگشتم مانند اسبی چشم بند بسته روی صندلی ام 

نشستم و مشغول شدم}چشم بندای چرمی که امکان دید فقط مستقیم 

رو به اسب ها میدن تا فقط نگاهشون به جاده باشه و از چیز 

دیگه ای که دورو اطرافشه منحرف نشه و نگاه ریچل هم فقط به 

 کامپیوترشه{

ا هر کسی اجتناب کردم و وقتی کارم تمام شد از از حرف زدن ب

مطالب مهم الزم برای  سخنرانی پرینت گرفتم  و بعد به خانه 

 برگشتم 

 من به جینا یا مادرم یا وین یا هلن نگفتم که با سنت مالقات کردم 

او به نوعی  راز من است و ارزشمند تر از آن است که این راز 
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 را با کسی به اشتراک بگذارم 

امیدم خیلی کمو کوچک است به همین خاطر  توان جواب دادن به 

 سواالت کسی را در این مورد نداشتم 

نمی خواستم از کسی بشنوم که کاری که میکنم ،خطرناک،اشتباه 

 یا درست است 

میخواهم این کار را بکنم چون مجبورم چون به آن نیاز 

ال می دارم،چون او از من خواست و این تنها راهیست که حا

 توانم نزدیک او باشم 

 بله!

می توانستم پیشنهاد کارش را بپذیرم ولی ....احتماال  تا ابد 

 برایش به عنوان کارمندش میماندم  

 این چیزیست که نمی خواهم برای او باشم

وقتی به اتاقم رفتم به لپ تاپم خیره شدم و  چند ثانیه بعد از  

س آشنایی شروع به روشن کردنش  وقتی نشستم تا بنویسم ،تر

 خزیدن در درونم کرد 
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 ولی من به رابط فکر کردم...به مالکوم!

که چقدر سرسخت است ،چقدر بی رحم است که چقدر مبتکر 

 است و حق با مالکوم بود 

 غرورم اجازه نمیداد چیزی که میتوانم بنویسم را ننویسم

 دلم می خواست او را مبهوت کنم!

اگر از من متنفر است  نسبت به این میخواهم اینرا بخواند و حتی 

 کلمات  حس احترام یا تحسین داشته باشد 

میخواستم از طریق همین کار ساده و با نوشتن سخنرانی اش به  

او نشان دهم که اگر با همین چیز کوچک به من اعتماد 

 کرده...من شکست نخواهم خورد 

مو قبل از شروع نوشتن به مادرم زنگ زدم که به او سالم کن

 حالش را بپرسم و به جینا گفتم که 'قراره بنویسم' 

 تا وارد اتاقم نشود 

 تلفنم را خاموش کردم و مرورگرم را بستم 

و همانطور که اولین کلمه را وارد می کردم، به فایل 
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ی سخنرانی گذراندم صبح جمعه بعد از اینکه شبم را با نوشتن رو

به اج رفتم  و در حالی که کامپیوترم را روشن میکردم آب 

 پرتغالم را نوشیدم 

و بعد یکراست مشغول ویرایش کردن بهترین سخنرانی که 

 میتوانستم بنویسم شدم 

با راهنمایی های مختصر کاترین و با استفاده از آشنایی کمی که 

در واقع دو بار آنرا بررسی کردم  و  با رابط داشتم آنرا نوشتم  و

بعد چیز های مهم را با حروف برجسته تر تایپ کردم  تا او 

 بیشتر روی آنها تاکید کند 

 هر چه به ساعت نه نزدیکتر میشدم بدنم لرزان تر میشد 
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ایمیلم را باز کردم ،اسم او را جستجو کردم و فایل را به پیامم 

 'پیوست'کردم 

+ 

 به: مالکوم سنت

 از طرف:ریچل لیوینگستون

 موضوع: سخنرانی تو

اینم از سخنرانی،بهت گفته بودم که میخوام بد بنویسمش  ولی 

میخوام بدونی که نتونستم اینکارو بکنم....درواقع امیدوارم خوب 

 شده باشه.

 موفق باشی!

 دوست داشتم اونجا باشم 

 ریچل+

 دم منتظر جوابش نبودم ولی با این وجود جوابی دریافت کر

 

 + 
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 به:ریچل لیوینگستون

 از طرف:مالکوم سنت

 موضوع:جواب سخنرانی تو

 'اسمت تو لیست مهمونا جلوی منه' ،خوشحال میشم بیای+

 

در حال خواندن ایمیلش بودم و همین حاال هم پروانه ها بال 

 هایشان را به دیواره های معده ام میزدند 

 او مرا به سخنرانی اش دعوت کرده بود 

بیرون دادم و سعی کردم خودم را آرام کنم ولی  نفسم را

 خدایا...خیلی سخت بود 

باید مقاله ام را برای ستون 'اج'آماده میکردم  که ناگهان شروع به 

 فکر در مورد سخنرانی سنت کردم 

 و باالخره مقاله ی  'برای قرار اول چه باید بپوشیم' را ادامه دادم 

و  چیزهایی که بطور در مورد تغییر نگاه او فکر کردم  

 نامحسوس به آنها باور پیدا کردم
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 آن هم از وقتی که  با او مالقات کردم  

 

اگر زنی دوست دارد برای مردش زنانه به نظر برسد پوشیدن »

یک لباس با رنگ مالیم ،یا یک لباس ظریف یا  ایجاد موج های 

ظریف روی موهایتان ،واقعا تضاد خوبی با تمام  سختی ها و 

نت های مرد دارد برای رابطه های طوالنی و بادوام رنگ خشو

رژ لب مالیم اثر دارد و رنگ های رژ  جسورانه و جیغ بیشتر 

 ...«فقط برای نشان دادن  این است که خواهان سکس هستید 

 وقتی مقاله ام را تمام کردم 

 از آن پرینت گرفتم و به سمت دفتر هلن رفتم 

به سمت من چرخاند تا جلوی  در راه  ولنتاین صندلی اش را

 رفتنم را بگیرد 

 "درود کاپیتان!"

 مثل یک ژنرال ارتش به من سالم داد 

بجز احوالپرسی عجیبش او چیز های دیگر را هم با هم مخلوط 
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 میکرد}منظورش لباسشه{

 امروز یک جلیقه ی زرد با پیراهن بنفش پوشیده بود  

رو به دخترای جوون  "هلن برات تله گذاشته، اون اساسا این ایده

میفروشه که تو میدونی چطور باید مجردای جذاب این شهرو گیر 

 انداخت"

 

اخم کردم چون قطعا کاری که هلن انجام می داد  تا حاال از 

 چیزی که قرار بود انجام دهم فاصله ی زیادی داشت

 و این مزخرف است 

انگار  "باید به همین دلیل باشه که  اون بهم جوری نگاه میکنه که

 مرغ تخم طالم"

 فقط می خواستم این قضیه را روشن کنم 

ولی شاید... احتماال... به همین دلیل است که او در مورد مشکل 

 نوشتنم اینقدر بخشش به خرج داده 

 ول}ولنتاین{ پوزخند زد
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 "خب آره تو همون مرغه ای که سنت تخمای طالتو بارور کرده"

نی، آنهم بهتر از چیزی که بخاطر پیام سنت و نوشتن آن سخنرا

انتظار داشتم شادو سرخوش بودم که حرف های ولنتاین 

 نمیتوانست رویم اثر بگذارد 

 

 من فقط چشمانم را چرخاندم و پرسیدم

 "به مک کورمیک میری؟"

 "نه هلن مجبورم کرده همه ی اینارو بازنویسی کنم"

 به صفحه نمایش کامپیوترش اشاره کرد 

ه اون}هلن{ برای شیرین شدن زندگیش نیاز "ولی حقیقت اینکه ک

 داره برام قلدربازی دربیاره"

 "خوشحالم که بنظر میرسه ازش لذت میبری"

با اینکه با ایمیل مقاله را برای هلن فرستاده بودم با پرینت مقاله 

 ام به سمت دفتر کارش رفتم

 آنرا روی میزش گذاشتم و وقتی توجه هلن به من جلب شد گفتم
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سنت توی مک کورمیک درباره ی رابط سخنرانی "مالکوم 

داره،و اون بهم یجورایی دعوتم کرده،فکر میکنی باید برم؟حتی 

 اگه فقط برای تماشا کردن باشه؟"

 هلن به من نگاه کرد 

 "انتظار داشتم زودتر ازم بپرسی...آره برو"

 موافقت کرد 

م "ولی نه  به عنوان یه نظاره گر،یه سوال ازش بپرس،بزار مرد

 بفهمن که ماهم این خبرو پوشش میدیم"

 با دیدن تردیدم بسرعت اضافه کرد

"برگرد به سر کارتو طبیعی رفتار کن ،این تنها فرصتیه که 

 میتونه همه چیزو به حالت طبیعیه قبل برگردونه"

 با مکث و اخم گفت

 "چیه ،االن از اینکار مطمئن نیستی؟"

 نه من مطمئن نبودم 

 یزی مطمئن نبودم این روزها از هیچ چ
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 'اسمت تو لیست جلوی منه '

"یاال برو!عجله کن برو اونجا و سوالی بپرس که ماروباهوش 

 جلوه بده"

 هلن گفت

 "یه لباس مناسبم بپوش"

 به خودم بخاطر بدترین ها به امید بهترین ها قوت قلب دادم 

 و بعد  سر تکان دادم و به اتاقک خودم برگشتم 

 حق با هلن بود 

 بصورت معمولی پیش میرفتم باید 

 من بیشتر از هر کسی به او اهمیت میدادم 

 و به هیچ وجه  فرصت دوباره دیدنش را از دست نمیدهم
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پنج دقیقه قبل از شروع سخنرانی پول راننده را دادم و از تاکسی 

 پیاده شدم 

 موهایم را از باد دور نگه داشتم 

بسمت یکی از چهار ساختمان  اصلی مک کورمیک و با عجله 

 رفتم

 این مکان ،بزرگترین مرکز همایش در کشور بود  

آنقدر بزرگ هست که چند دقیقه طول کشید تا از راهرو ها  و 

سالن ها رد شوم تا به سالن اجتماعات اصلی  که سنت در آنجا 

 سخنرانی داشت برسم 

فرانس در ده ها صندلی خبرنگاران همین حاال  در نزدیک میز کن

 نشسته بودند 

 روزنامه های مشهور
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 تیم ایستگاه های رادیویی 

 پنج تیم خبری محلی 

 روزنامه های بین المللی

 ظاهرا این یک کنفرانس خبری  بزرگ است ، 

 صدها نفر از متخصصان اتاق را پر کرده بودند 

 ها!تیزبین و آماده با دوربین ها،دفترچه یادداشت ها،میکروفون 

در حالی که در صف منتظر ماندم سعی کردم با انگشتانم موهایم 

 را صاف کنم 

 گروه کوچکی در ورودی به من اشاره کردند 

 با نگاهی بررسیشان کردم و زمزمه ها شروع شد 

 لعنت به من!

 سرتا پایم سرخ شد 

خودم را مجبور کردم که در صف بمانم تا وقتی که به زنی که 

 داشت رسیدم کلیپبورد در دست 

 "سالم ریچل لیوینگستون از اج هستم برای مالکوم سنت اینجام"
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 "عزیزم همه برای اون اینجاییم"

در حالی که اسمم را روی صفحه بررسی میکرد آرام ایستادم  و 

از هماهنگ کننده ی مطبوعات سنت و یا از خود سنت بخاطر 

 این لطف سپاسگذار بودم 

نشان خبرنگاری ام را پیدا کرد  تا متوجه شدم که زن با بیمیلی 

 اینکه باالخره به دستم داد 

 با اعتماد بنفسی کاذب نشان اسمم را گرفتم و به داخل رفتم

 همین حاال هم جمعیت زیادی جمع شده اند 

یک مجری کچل با لباسی خاکستری روی سکو رفت و در 

 میکروفونش گفت

 "خوش اومدین"

بودم ،نگاهم را به صحنه در حالی که در جستجوی صندلی ام 

 نگه داشتم، پس هیچ چیزی را از دست نمیدادم 

با فکر به اینکه ویکتوریا چکار میکند، حس میکردم معده ام به 

 هم میپیچد 
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کنجکاوم که او هم برای آن  وبالگ احمقانه ای که با آن مرا 

 رسوا کرده اینجا آمده تا این خبر را پوشش دهد 

کوم مقاله اش را نابود کرد به خون من تشنه باید بعد از اینکه مال

 باشد

 خداراشکر ویکتوریا را آنجا ندیدم 

 ولی بقیه مرا میدیدند 

 و ناگهان نمیتوانستم اهمیت ندهم که آنها چه میگویند 

 من بدون ترس به اینجا آمده بودم 

 او مرا نترس کرده بود 

انم اورا حتی فکر کردن به اینکه او اینجا حرف میزند و من میتو

 تماشا کنم آتش عشق به نوشتنم را روشن میکرد 

 پس باید بگذارم که آتشم را روشن کند و بگذارم تا مرا بسوزاند 

مقابل یک صندلی خالی در ردیف پشتی ،کنار یک راهروی 

 طوالنی ایستادم 
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و همان لحظه  زمانی بود که نظرم به در ورودی جلب شد   با 

اید و چندین تاجر پشت سرش حرکت دیدن سنت که  به داخل می

 میکنند تمام حس های زنانه ام در شوک فرو رفت 

 مالکوم هر جایی که در آن قدم میگذاشت آنجا را مال خود میکرد  

او مردانه تر از هر مردی بود که تا بحال از دیدنش لذت برده 

 بودم 

 با هر قدمی که به داخل سالن برمیداشت باعث بهم ریختنم میشد 

ین غیر  ممکن است ولی قسم میخورم که با ورودش به اتاق ا

 کیفیت و حرارت  هوا هم تغییر کرد 

مجری اسمش را در میکروفون اعالم کرد و بعد 

مالکوم_لعنتِی_بی عیب و نقص_سنت  پشت تریبون چوبی 

 ایستاد

 او گفت

"همونطور که خیلی از شما اطالع دارین  از زمان شروع کار  

و رکورد های زیادی در همه ی صحنه ها شاهد رشد  4ام
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وجود داره که بیشترین  4بودیم...ولی قسمتی در میان  منابع ام

 توجهات رو بسمت خودش جلب کرده 

طی یکسال گذشته ،تیمی متشکل از  من و بیش از چهار  هزار 

 متخصص در تالشن تا 'رابط'رو به شما ارائه بدن

سایت و رسانه ی که در مدت کوتاهی در قسمت انالین،هر 

 اجتماعی مقدار خیلی زیادی ثبت نام کاربر داشته "

 مکث کرد و نگاهی به تماشاگران کرد 

او  بزرگ تر از زندگی به نظر میرسید  و در حالیکه تاثییر 

 کاملش را روی ....کل اتاق ....روی همه مخصوصا  خودن 

 حس میکردم، چشمانم گشاد شد 

 ولی....

 ایش نوشتم نخواند او سخنرانی که من بر

کمی گیج شدم ولی بعد فهمیدم....من واقعا استعدادم را از دست 

 داده بودم 

 من همه ی جرقه ام را از دست داده بودم
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او فکر میکرد که خوب مینویسم،به اندازه ای که در شرکتش کار 

 کنم 

او به من یک فرصت داد و حاال متوجه شد که من در اینکار 

 خوب نیستم 

 نمی خواست...حتی برای کار! او مرا

 اصال مرا نمی خواست 

انقدر استرس داشتم که متوجه نشدم قسمتی از سخنرانی اش را از 

 دست داده ام 

 تا اینکه همه برایش کف زدند 

 آب دهانم را قورت دادم و نگاهم را به او برگرداندم 

و با لبخند منتظر بود  تا یکی از خبرنگاران سوالش را بپرسد  با ا

 تماس چشمی مستقیمی داشت 

با توجه به نگاه های مجذوب شده ی خودم و بقیه همین حاال هم 

 میتوانستم  کلماتی را برای توصیفش بیان کنم:

 محسور کننده!
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 نافذ!

 زیرک!

 عناوین آبراهام لینکلن}شونزدهمین رئیس جمهور آمریکا{

را کلمه بود  و به همین ترتیب انگار سنت هم داشت راه او 270

 در پیش میگرفت 

در حالی که او شروع به جواب دادن به سواالت میکرد متوجه 

 شدم که اکثریت ایستاده اند 

 با اینکه صندلی داشتند 

 این پدیده ایست که بیشتر افراد انجام میدهند 

 خدایا !

 چه میشد اگر به پیشنهاد کارش بله میگفتم 

 بله...

را به دست میاورد ،همه ی اینکه هر روز او را میدیدم  که دنیا 

 جاه طلبی هایش را دنبال میکرد  و ماه را به دست می آورد ..

 نه!
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 من هیچوقت نمی توانستم اینکار را انجام دهم

 

 هرگز برای مردی که مـــرا برهــــنه دیده کار نمیکنم 

 این برایم یک قانون است 

 ولی این مثل یک شکنجه ی کامال آشکار است که او را هرگز

نبینم ...یکی از خبرنگاران از او سوالی چند بخشی پرسید  و 

وقتی سنت جوابش را داد  مرد همچنان با اشتیاق بیشتری به نگاه 

 کردن به او ادامه داد 

 سنت اضافه کرد

"خب من به کدوم قسمت از سوالت جواب ندادم که اینجوری نگام 

 میکنی؟"

 صدایش آرام،عمیق و محکم بود 

اکت بودند که انگار تحت تاثییر زنگ صدایش جمعیت جوری س

 قرار گرفته اند 

"سنت!سنت! من فکر میکنم اگه میخواستی تموم طرفداراتو توی 
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صفحه ی فیسبوکت بپذیری  صفحت میترکید برای همین رابطو 

 ساختی که طرفداراتو بین دو رسانه ی اجتماعی تقسیم کنی"

س'}صورت{ "اگه رابطو برای خودم ساخته بودم اسمشو'فی

 میذاشتم"

 همه خندیدند

 به خبرنگار دیگری اشاره کرد 

"سوالم درباره ی خودتونه،درسته که به همون اندازه که فالوور 

 خانم دارین به همون اندازه فالور آقا هم دارین؟"

 " آمار جنسیت فالوراو رو نگاه نکردم"

 لبخند زد

هان از "ولی همونطور که میدونین این حقیقت وجود داره که ج

 هر دو }زنو مرد {ساخته شده}سربه سرش میذاره{"

قدرتمندترین شرکت توی ایالته،این درسته که خیلی از  4"ام

 کارمندانتون از دانشگاه فارغ التحصیل نشدن؟"
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سنت با خبرنگار مو نقره ای که این سوال را پرسید تماس چشمی 

 برقرار کرد و مختصرا جوابش را داد

خدام میکنیم که میخوان چیزارو تغییر بدن،ما  "ما افرادی رو است

افرادی که  آموزش میدن رو ترغیب   میکنیم ولی با متفکران و 

افرادی که میتونن چیز جدیدی بسازن و کارها رو بهتر از بقیه 

 انجام بدن همکاری میکنیم"

و بعد چشمانش جمعیت را بررسی کرد و  یک جفت چشم سبز 

 ن افتاد درخشان و براق به چشمان م

فراموش کرده بودم که همچنان با دستانی که روی سینه چلیپا 

 کرده بودم آنجا ایستاده ام 

 او مرا صدا کرد 

 "ریچل لیوینگستون از اج"

همانطور که مرسوم بود باعجله خودم را معرفی کردم ولی وقتی 

صدای نفس های بند آمده از طرف بقیه را شنیدم 

 بود بگویم را فراموش کردم ....لعنتی....چیزی که قرار 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

158

http://www.foxitsoftware.com/shopping


در حال تالش برای بیاد آوردن ،دومین سوالی که به ذهنم آمد را 

 کنار گذاشتم  ...سوال 

واقعی که می خواستم بپرسم  این بود که....چرا سخنرانی مرا 

 نخواندی؟

"رابط به عنوان یک کلمه ،یه مرز مشترک  بین دو مولفه ی 

 جداگانست 

 تبادل رابطه، یکی سیستم رایانه ای و

منظور از  انتخاب این اسم  یه رابطه ی  تفریحیه   که از طریق 

ارتباطات انالین میشه با شخصی رابطه برقرار کرد ،و روابط 

خصوصی دیگه ای رو هم  از دست نداد؟}در عان واحد با چند 

 نفر قرار گذاشت{"

 صدای هیسیی آمد 

اتاق و همه ی وقتی نگاهش از پشت تریبون در چشمانم قفل شد 

 افرادش محو شدند 

همه چیز کدر بود بغیر از  صورت مردانه ی سنت و نگاه زلزله 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

159

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 وارش

"نه من رابطو فقط برای  قرار جنسی}رابطه ای برپایه ی سکس 

بدون عالقه و وفاداری{ نساختم چون من کسی که بتونه وفادار 

 باشه رو تحسین میکنم"

 نگاه میکرد با مبارزه طلبی مستقیما در چشمانم 

وقتی باالخره بعضی از افراد خندیدند گرمای سوزانی از شکمم تا 

 بین ران هایم پخش شد 

 معنی حرفش چیست؟

 'دیبز'!

یادم میاید....این حرف آن زمان مرا دلخور و گیج کرد ولی حاال 

 یک میلیارد برابر زنان دیگر حق داشت مرا به این اسم صدا کند 

ا بررسی کرد  و من بیاد نمی آورم که دوباره سنت خبرنگاران ر

از اولین کنفرانس خبری زنده که به عنوان یک خبرنگار حضور 

 داشتم اینطور بدنم به لرزه افتاده باشد

جواب به همراه سواالت ادامه داشت تا اینکه سنت از همه تشکر 
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 کرد و با تشویق هایی که شد از سکو پایین آمدو بیرون رفت 

از رفتنش پوچی تمام اتاق را حتی بیشتر از قبل بنظر میرسید بعد 

 از حضورش در این سالن فرا گرفته 

خبرنگاران با عجله بیرون میرفتند تا فیلم هایشان را ویرایش 

 کنندو مقاله هایشان را بنویسند 

من در اتاق نشسته بودم و نمیدانستم چکار کنم تا وقتی که کاترین 

 نزدیک شد  با همان  روش معمول آراَمش به من

 "اون میخواد تورو ببینه،دنبالم بیا تا اتاق انتظار رو نشونت بدم"

او را تا پشت سالن دنبال کردم  و بعد شنیدم که اسمم را به کسی  

 داخل اتاق گفت 

وقتی کاترین برایم سرتکان داد داخل اتاقی پر از مبلمان 

زیبا،فرش های اصیل و فوق العاده زیبای 

موسیقی پس زمینه ی کالسیک  ،یک سبد ایرانی،تکنولوژی،

 بزرگ میوه و شراب با یخ ،شدم 

انگار که بهترین چیز ها و بهترین کارها فقط برای این مرد انجام 
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 میشد ،حتی اگر او فقط برای چند دقیقه اینجا باشد 

 به او که  باشکوه درون آن اتاق دیده میشد نگاه کردم 

ک سیاه چاله ی انگار فضای اطرافش را میمکید،مثل ی

 زیباوپرانرژی مرا هم درون خود میمکید 

بطوری که همه ی چیزی که در این ثانیه ها میدانم و میشناسم 

 اوست 

 "میبینم که اینکارو کردی"

 صدایش مرا از درون لرزاند

 "آره"

 لب هایم به سمت باال تاب برداشت و خنده ی کوچکی کردم 

 "سخنرانی شگفت انگیزی بود"

 مزمزمه کرد

 "یه سخنرانی دیگه هم داری؟"

 "نه من جلسه دارم برای ساعت..."

به ساعتش نگاه کرد و بعد ابرویش را باال برد انگار که زمان 
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 رفتن است

 "پنج"

 منشی اش چند یادداشت را به او نشان داد 

سر تیره اش به سمت پایین خم شد چون بسرعت آنها را بررسی 

 میکرد 

چیزی را نشانش دهد به من نگاه قبل از اینکه منشی اش هر 

 میکرد و من برای لحظه ای بخاطر سنت پریشان و آشفته شدم 

 خجالت میکشیدم به او نگاه کنم

 اینکه ما وقت های زیادی را با هم گذراندیم شگفت انگیز است 

ما چیز های زیادی را با هم به اشتراک گذاشتیم و او هنوز هم  

بودن میداد چون بسیار مردانه  بیشتر از قبل به من احساس دختر

 بود 

و همینطور بیشتر خجالت کشیدم چون او با اعتماد بنفس است و 

 من از او خوشم میاید و خیلی خیلی به نظر او اهمیت میدهم

برای همین  پذیرشش، در ناتوان بودنم، در نوشتن سخنرانی  
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 برایم دردناک بود 

 "تو سخنرانی منو نخوندی"

 سرش را بلند کرد 

 موافقت کرد

 "من سخنرانیتو نخوندم"

 انتخابی به من نداد بجز اینکه با حالت غمناکی بخندم 

"غافلگیر نشدم ،منکه بهت گفتم چقدر درگیرم،میخوای بهم بگی 

که چی باعث شد که بخوای اینکارو برات بکنم؟،چیزی بیشتر از 

 یه چیز شخصی بود یا در واقع یه دلیل...."

 کنار گذاشت و کمی اخم کرد  برگه های یادداشت را

 چشمانش کمی سرگرم به نظر میرسید 

 "دلیلش چیزی شبیه چیزی که تو گفتی نبود"

 با هوشیاری به من اطمینان داد

"اون سخنرانی  واقعا منحصر به فرد بود،همه جاش میشد اثری 

 از طرز فکر خودت رو دید"
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 دوباره با چشمان سوزان و عمیقش به من نگاه کرد 

 نی که مرا میخکوب نگه می داشتچشما

"تو نمیتونستی بهتر از این بنویسی،این بینظیره که دیدگاه یه نفر 

دیگه رو بنویسی...انگار خیلی به نوشته های  خودت  عالقمند 

نیستی...باید دقیقا و موبه مو چیزی که مورد عالقه ی خودته رو 

 کنم"بهت پیشنهادش می4بنویسی ریچل،این چیزیه که من توی ام

 از تحسین غیر منتظره اش شگفت زده شدم 

 او صادقانه حرف میزد 

 هیچ تملق یا اغراقی را در حرف ها و صورتش ندیدم 

فقط حقیقت را با آن چشمان موشکافانه اش که در عمرش بیشتر 

 از اینکه باید، دیده ،میدیدم 

چشم هایی که همه چیز را دیده اند  و حاال هم با نگاه کردن به 

 میتوانم اینرا احساس کنم که راست میگفتمن 

" دلم میخواست بنویسم ولی...این اولین چیزیه که تو این هفته به 

 راحتی نوشتم"
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 بغیر از هلن ،اینکه نمیتوانستم بنویسم را فقط به او گفتم

 "اون سخنرانی عالی بود"

 بخاطر حرف هایش از غرور لبریز شدم 

 ت ها ، حس نکرده بودم غرورو افتخاری که در کارم برای مد

تقریبا احساس ضعف میکردم وقتی سنت به سمتم آمد و دستش را 

 جوری باال برد که انگار قرار است صورتم را لمس کند 

 منتظر لمسش  بدنم منقبض شد 

 ایستاد و زیر لب خندید  و بعد خنده اش را متوقف کرد 

 با هیجان و زیرکی اعتراف کرد 

 قت استعدادتو از دست ندادی""تو میتونی بنویسی،هیچو

بله من جرقه ام را از دست داده بودم درست بعد از ،از دست 

 دادن تو

 من همچنان به او نگاه میکردم 

و وقتی انگشتانش را کف دستش کشیدو پایین آورد  چشمانم 

 دستانش را دنبال کرد 
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عطرش در حال پر کردن ریه ام بود و من دلم نمیخواست اصال 

 رون بدهم  تا آن عطر را از دست ندهمنفسم را بی

 دستش را کنارش بی حرکت نگه داشت  

ولی چطور میشد انگشتانش را جایی که قبال بارها لمس کرده بود 

 حس نکرد؟

 هر سلول بدنم برای آن انگشتان فریاد میزد 

 

 "تو اینکارو به یه منظوری انجام دادی مگه نه؟"

 پرسیدم

نرانی نیازی نداشتی ،تو فقط "برای اینکه بنویسم؟تو به سخ

 میخواستی بهم بفهمونی که میتونم با وجود قفل شدن ذهنم بنویسم"

 تقریبا با لبخند کوچکی که به چشمانش رسید احساس ضعف کردم 

 "اینطور فکر میکنی؟"

 "میدونم سنت..."

 سپس به چشمانش نگاه کردم 
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چه چشمانی که مرا تماشا میکردند  انگار که می دانستند به 

 چیزی فکر میکنم 

 کمی به خودم فشار آوردم تا جوابش را بدهم

 "ممنون"

 وقتی سرش را تکان داد اضافه کردم

"امیدوار بودم خودمو جلوی تو کامال خجالت زده نکرده 

 باشم...حداقل از چیزی که  برات فرستادم ...خوشت اومد"

 میخوام؟" 4"حتی اگه معنیش این باشه من هنوزم تورو توی ام

 یک چالش ظریف!

 حس میکردم هیجانم باالتر رفته 

 "به گروهم میپیوندی؟"

 سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم

 "نمیتونم"

 ادامه داد 

 "پیشنهادم هنوزم سرجاشه"
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 ناگهان، به طور غیر منتظره ای به لب هایم نگاه کرد 

 واقعا به آنها خیره شد....به اندازه ی  سه ضربان قلب...

 تاالپ!

 الپ!تا

 تاالپ!

 "مرسی"

 گلویم را صاف کردم

 "تا کی پیشنهادت سرجاشه؟"

 "تا وقتی که تو قبولش کنی"

به سمت در رفت و مرا با احساس  درد،امیدواری،خوشحالی ، و 

 بیقراری رها کرد 

 کنار در ایستاد و به من نگاه کرد 

 عاشق شدن هیچوقت به سادگی سکس داشتنمان با هم نبوده 

 ش هم به من عشق میورزید ...سنت با لبخند

 و حاال لبخندی در چشمانش بود 
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 او پرسید

 "شنبه بیکاری؟"

 توهم زدم؟

 انقدر ناامید بودم که در ذهنم این چیزها را میساختم؟

 "منظورت چیه؟"

 آشنا کنم" ۴"این یه کار مرسومه ،میخوام تورو با کارمندای ام

 حتی برای یک لحظه هم تردید نکردم

 م ""شنبه بیکار

 دستگیره در را گرفت 

 "شنبه ی آینده ،یه نفر ظهر میاد دنبالت"
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 وقتی به خانه رسیدم دیروقت بود 

 وین و جینا در اتاق نشیمن فیلم تماشا میکردند 

 با رفتن به آشپزخانه یک لیوان آب برداشتم و گفتم

 "سالم"

و در ذهنم حرف هایی که به برای دیدن تلویزیون کنارشان رفتم 

 من درباره ی نوشته ام گفته بود بیاد آوردم

 وین پرسید

 "امروز تموم مدت کجا بودی؟چرا انقدر ساکتی؟"

 نیشخند کوچکی زدمو شانه باال انداختم 

 من همیشه همه چیز را درباره ی سنت به آنها میگفتم 

 آنها همدستانم بودند

را شروع کرده بودم کنارم  وقتی من در خفا بازی دروغگویی ام

 بودند 

 ولی حاال سنت گنجینه ی من بود

او بسیار با ارزش بود و من فقط کمی از او را داشتم،این اشتباه 
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 است که آن مقدار کم را فقط برای خودم نگه دارم؟

 

 "ریچل،بریز بیرون .....خیلی خوب اون رسما دیوونه شده"

 جینا با اغراق رو به وین  گفت 

 ید یه کمک جدی به این دختر بکنیم""ما با

 

 نیشخند زدم و آندو مرا گرفتندو تکان دادند 

 "هی عوضیا بزارین برم"

 برای اینکه از دستشان خالص شوم کمی وول خوردم 

"من امروز مالکومو توی مک کورمیک دیدم،اون یه سخنرانی  

 برای رابط داشت"

 مد نگاهی که لحظه ی آخر به هم انداختیم به ذهنم آ

 سرم را به پشت مبل تکیه دادم ، با رضایت آه کشیدم و

 اضافه کردم

 "و اون منو برای چیزای کاری به شرکتش دعوت کرد"
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 وین پرسید

 "چه چیزای کاریی؟؟"

 جینا برآشفته نالید

"منظور کوفتیت چیه؟ اون احتماال باید بعد از اینکه وارد اتاقش 

 میشدی فریاد میزد"

 "اوه خدا"

بالشتک روی مبل فشار دادم و بعد آنرا}بالشتک{  سرم را به

 برداشتمو به طرف آنها پرت کردمو سرخ شدم

"نمیتونم دربارش حرف بزنم،باید اول این موضوع رو پردازش 

 کنم ،شب بخیر رفقا"

صدای پچ پچ هایشان را میشنیدم که حدس و گمان هایشان را به 

 هم میگفتند 

 را بررسی کردمروی تختم نشستم و مخاطبین تلفنم 

 بخشی از من اصرار میکرد 

 'اینکارو بکن'
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 ولی بخشی از من رد میکرد

 'نه اینکارو نکن'

 بخشی دیگر از من حرف خودش را میزد 

 'آره چیزی که جوابشو میخوای بدونی ازش بپرس'

 ولی نباید اینکار را بکنم 

 نمیتوانستم به او فشار بیاورم باید  صبور باشم

 ا در آغوش گرفتم در عوض بالشتم ر

 شنبه!

 لیستی ذهنی برای خودم تهیه کردم

 باید عالی بنظر برسم!

 نباید از خودم یک احمق بسازم!

باید بیادش بیاورم که ما حتی وقتی آن سکس های دلپذیر را 

 نداشتیم چه دوستان خوبی بودیم 

 باید سنت را برگردانم.
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 فصل نهم

 

 

 ❎شنبه❎

 

 

 

س نقره ای  بیرون ساختمان آپارتمانم روز شنبه وقتی رولزرویی

 توقف کرد تقریبا خودم را از در به بیرون پرت کردم 

 یک شلوار پارچه ای سفید و تاپ ابریشمی پوشیده بودم 

 به گونه هایم کمی رنگ پاشیدم و به لب هایم برق لب زده بودم 

میخواستم حرفه ای به نظر برسم....پس موهایم را با ربان پشت 
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 ه بودمسرم بست

وقتی بیرون رفتم و اوتیس را آنجا کنار ماشین دیدم که منتظر من 

 است  نمی توانستم هیجانم را کنترل کنم 

 او گفت

 "چه سعادتی خانم ریچل"

 با لبخند گفتم

 "واقعا هم چه سعادتی"

 وقتی روی صندلی عقب نشستم بوی عطر مالکوم مرا دربرگرفت 

 تمیز و گران !

یو و عطرش ....و وقتی نفسی کشیدم مخلوطی از بوی افترش

 مطمئن بودم که به بهشت قدم گذاشته ام!

 بهشتی که توسط یک شیطان چشم سبز اداره میشد 

بویی قوی به همراه بوی چرم مرغوب به آن کیفیتی عالی 

 میبخشید

پروانه های درون شکمم را حس میکردم که از پیله هایشان 
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 بدیل میشدند بیرون میامدند و به دختران زیبایی ت

خیلی زود ماشین جلوی راه ماشین روی یک هتل پنج ستاره  

 ،جایی که کاترین جلوی در به من سالم کرد ایستاد 

وقتی مرا به البی پر جنب و جوش راهنمایی کرد  اوضاع را 

 برایم توضیح داد 

 

"هر تابستون ،شراب سازی آقای سنت اونو به همراه چند تا از 

مندای مورد عالقش برای تست شراب شرکای تجاری و کار

رو انتخاب کنه 4دعوت میکنه تا بتونه شراب محبوب ساالنه ی ام

 اون میخواست توام به اینجا بیای با توجه به اینکه...."

 نگاه ناراضی به من انداخت 

 میخواد" 4"با توجه به اینکه اون تورو توی ام

به این سمت در حالی که از سالن رد میشدیم  گروهی از مرد ها 

 آمدند و یکی از مردان پاتندکرد تا با ما هم قدم شود 

"کتی واقعا میخواییم با سنت به تاکستان های ناپا}مشهور ترین 
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 منطقه تولید شراب توی آمریکا{بریم؟"

 "به هیچ وجه نمیتونم از این دستورش سرپیچی کنم"

در حالی که من سعی میکردم از حرکت نایستم کاترین با کلیپ 

 بردی که به سینه اش فشار میداد به راه رفتن ادامه داد

"لطفا فقط یه سفارش خوب برامون بده،ما هممون بهترین لباس 

هامونو پوشیدیم}میگه شراب قرمز سفارش نده که لباس روشنش 

 لک نشه{"

"چی میتونم بگم ریچارد؟اون بهضی وقتا از شراب قرمز خوشش 

راب پینو}شراب قرمز میاد،گاهی از شراب سفید،گاهی هم ش

فرانسوی که از انگور پینو درست میشه{ رو به کابرنت}شراب 

قرمزی که از انگورای وحشی درست میشه{ ترجیح میده،اون این 

 تنوع رو دوست داره ،چیکار میشه کرد؟"

"کاترین ما سال هاست  که اینکارو میکنیم و االن هممون 

شه  امسال تامین یجورایی برامون مثل وظیفه شده،اگه قرار با

 کننده ی اصلی باشیم کلی حرف و حدیث دربارمون زده میشه"
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"و چیزی که به بقیه گفتم به توام میگم:موفق باشی ،امیدوارم 

 سنت باهات راه بیاد"

 به رستوران زیبایی که همین حاال هم پر شده بود رفتیم 

ز فضا دارای بیست وپنج  پا تا سقف بود }تقریبا هفت مترو نیم{می

های بزرگی به طور مرتب قرار داشت که روی هر کدامشان 

رومیزی سفیدی با وسائل نقره ای زیبا  و براق به همراه گلدان 

 گل ارکیده قرار داشت 

 تجمالتی خالص مارا احاطه کرده بود 

در قسمت انتهای اتاق ،درهای شیشه ای  نمای گسترده ای به 

 بیرون داشت 

و طرف دیگر استخرو فوواره و  به جایی که  یک  زمین گلف 

 آالچیق های زیبا دیده میشدند 

بعد از عبور از این سالن به سالن دیگری رفتیم که از اولی 

 لوکس تر بود 

یک قسمت بصورت استراتژیک  با صندلی هایی مکالمه ای  
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سفید  با قفسه های شراب پر شده بود، در حالی که طرف دیگر 

 تراس و زمین گلف را نشان میداد اتاق منظره ی زیبایی از یک 

در حالی که کاترین اتاق را بررسی میکرد به یکی از پیشخدمت 

 ها نزدیک شد و گفت

"عالی شده،آقای سنت از منظره خوشش میاد،و همینطور از 

حریم خصوصی که ایجاد کردین، فضای خوبی درست کردین 

 ،آفرین،ممنون"

 خدای بزرگ!

 خیلی زیبا بود 

اد آپارتمان و اتومبیل هایش و همه چیز در مورد او  اینجا مرا بی

 می انداخت 

 هر قسمت از  اتاق را بررسی کردم تا اینکه سنت داخل آمد 

 چشمانم با دیدنش میسوخت!

 کاترین سرش را باال آورد و به پیشخدمت گفت

 "میبخشید.."
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 سپس به من گفت

 "میبخشید"

 و به سمت سنت رفت 

عیت رد میشد تا به او خوش آمد بگوید در حالی که کاترین از جم

 اتاق تقریبا به شکل غیر قابل تصوری ساکت شد 

 کسانی که به در نزدیک بودند سریعا به سمتش رفتند 

او شلوار پارچه ای سیاه و پیراهنی سفید پوشیده بود و کروات 

 نداشت 

موهایش را به عقب حالت داده بود تا صورت خیره کننده اش را 

 نشان دهد 

 و یک میلیون برابر جذابتر بنظر میرسید 

بخاطر اینکه نوک سینه هایم زیر سینه بند و تاپم دردناک  شده  

کمی خجالت زده شدم و بیشتر احساس بدی داشتم  از این واقعیت 

 که حتی دیدنش باعث  برانگیخته شدن من میشد

من حق حسادت به کسانی که نزدیکش میرفتند و با او حرف  
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 اشتم میزدند ند

 ولی آرزو میکردم که میتوانستم با او تنها صحبت کنم 

به کفش هایم خیره شدم،موهایم را پشت گوشم فرستادم و نفس 

 عمیقی کشیدم 

به خودم قول دادم که وقتی نگاهم را باال آوردم به او نگاه نکنم 

 ولی وقتی نگاهم را باال آوردم به دنبالش میگشتم 

 دیک شدند احوالپرسی کرد او با چند زنی که به او نز

 زنانی که لبخند های تحسین آمیز به لب داشتند 

همانطور که او سرش را به سمت کاترین بلند کرد و چیزی به او 

 گفت به او خیره شده بودم 

 کاترین با سرش به من اشاره کرد 

 چشمان سبزش طول اتاق را طی کرد  تا مرا پیدا کرد 

 چشمانمان در هم قفل شد

 قلبم شدت گرفت  و کنجکاوم که نگاهم به او چگونه استتپش  

به تنهایی در قسمت انتهایی اتاق ایستاده ام و به او خیره شده ام 
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 ...چطور میتوانستم باشم؟

 سنت از بین جمعیت رد شد  و شروع به آمدن به سمت من کرد 

 نمیتوانستم آب دهانم را قورت دهم 

زیرکی و مثل یک سونامی  صورتش بدون لبخند بود و با سیاستو 

 به سمتم حرکت میکرد 

زیر پیراهنش می توانستم برامدگی و تو رفتگی های بدنش را 

ببینم ،شکم تکه تکه اش،خم بازو ها و شانه اش ،پاهای بلندش 

 ،بدن بسیار عضالنی و قدرتمندش  که به سمتم می آمد 

 قلبم بشدت در سینه ام میتپید 

االپ نمیتوانستم چیز دیگری بطوری که بجز صدای تاالپ ت

 بشنوم 

 "خوشحالم که تونستی بیای"

 "مرسی ،منم همینطور"

 یک قدم نزدیکتر شد

 "کاترین برنامه ی امروزو برات توضیح داد؟"
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 منتظر به من نگاه میکرد 

خدایا او خیلی به من نزدیک بود،تقریبا در حباب شخصی ام و 

 من در حمایت او بودم 

 ''حرف بزن لیوینگستون

 "آره ممنون!"

 نمیخواستم فعال از پیشم برود 

 خودم را در حالی یافتم که به دنبال چیزی برای گفتن میگشتم 

"مطمئن نبودم مالقات امروز بخاطر چیه  ولی امیدوارم لباسم 

 مناسب باشه"

 وقتی سرش را تکان داد حتی به لباس هایم نگاه هم نکرد 

 "دوست دارم با چند نفری آشنات کنم"

 البته""

با دستش مرا راهنمایی کرد  و من با دین ،عضو روابط عمومی 

اش دیدار کردم و بعد مرا به منشی ها و دستیاران دیگرش،چند 

 عضو هیئت مدیره و دو عضو اصلی طراح 'رابط' معرفی کرد 
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 و من به همه ی آنها گفتم که

 "از مالقاتتون خوشبختم"

 همچنین با یکی از آنها حرف زدم  

ی که حتی دانشگاهش را تمام نکرده بود  ولی کارهای جوان

مبتکرانه  و طرح و برنامه ریزی اش در تمام دنیا مورد تحسین 

 قرار گرفته بود 

 سنت یک دیِد جذب استعداد عالی داشت 

او استعداد،اراده و قاطعیتشان را نشان میکرد و به آنها هدف 

 میداد 

 ت مجموعه ای برای اثبات این موضوع اس4ام

 همه ی آنها از رئیسشان پیروی میکردند 

 "اوپس ،وقتشه بشینیم"

 آن مرد جوان رفت تا میزش را پیدا کند 

من هم در حالی که تقریبا همه ی میز ها پر شده بود به دنبال میز 

 خودم گشتم و آنرا پیدا کردمو رویش نشستم 
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به  لیستی از اسم شراب های بینظیر آنجا بود و تا وقتی که کاترین

 سمتم بیاید مشغول خواندن آن لیست شدم 

 کاتریک کارتی را روی میزم گذاشت که  اسم سنت رویش بود 

 اوه سنت اینجا مینشست؟

 تپش قلبم سریعتر شد 

 وقتی سرجایش نشست حتی نمی توانستم نفس بکشم

 یک ثانیه صندلی خالی بود و  بعد او آنجا نشسته بود 

حس کنم مخصوصا افتر  می توانستم با هر نفس عطرش را

 شیوش!

 اوه خدا چقدر دلم برای بوی تنش تنگ شده بود 

مالکوم منوی خودش را برداشت و  در سکوت مشغول خواندن 

شد  و من در حالی که وانمود میکردم همانکار را میکنم تمرکزم 

 صفر بود 

بعد مردی آمد تا به او سالم کند و او و سنت مشغول بحث در 

 شدند مورد قیمت نفت 
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 دست سنت روی میز بود...دست بزرگ برنزه اش!

 این تنها چیزیست که به آن نگاه میکردم 

به این فکر کردم که دستش را لمس کنم و انگشتانم را در 

 انگشتانش گره بزنم 

 ولی در ذهنم پیامی فرستاده شد 

 'دیبز'

 'دیبز برای تو'

 به این کلمه وسواس پیدا کرده بودم 

ا روی میز گذاشتم ولی جرات انجام کار دیگری به آرامی منو ر

 را نداشتم 

این یک قرار نبود ولی  هنوز نمیتوانستم نگاهم را از دستانش 

 بگیرم 

 و بیاد میاوردم که  حسش چقدر قوی، گرم و ضخیم بود 

مالکوم جایش را روی صندلی اش عوض کرد و دستش را  

مام شد  درون جیبش فرو برد  و وقتی صحبتش با آن مرد ت
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 دوباره به بررسی کردن منویش پرداخت 

 من گفتم

 "هوا خیلی سرده،بسختی میشه گفت  که تازه تابستون تموم شده "

 موافقت کرد

 "آره"

برای مدت طوالنی به من نگاه کرد و بعد منو را پایین گذاشت 

کمی شانه هایش به سمت من چرخید تا نگاهش کامال رو به 

 صورتم باشد 

 ارت  و کمی طوفانی بودنگاهش پر حر

 خدایا 

 دست ،ران ها و پاهایم میلرزید 

 گفتم

 "پس قراره شراب تست کنیم؟"

 "یه مرد نباید اجازه بده شرابشو مرد دیگه ای انتخاب کنه"

 این همه ی چیزیست که او گفت 
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 "دلیلش فقط همینه؟"

 به من نگاه کرد انگار این اولین باریست که امشب مرا میبیند 

 لبخند زد....یک لبخند بی عیبو نقص و بعد 

یک لبخند شیرین که باعث میشود شلوارت را برایش در 

 بیاوری...

 خدایا !

 هیچ شرابی....هیچ مخدری قوی تر از لبخند او نیست 
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شروع به مزه کردن کردیم و بعد از شراب چهارم سنت به یک 

 پیشخدمت اشاره کرد 

یشخدمت به سمت ما آمد و چشم بندی را روی میزم گذاشت و  پ

 با لبخند کوچکی گفت

 "برای خانم تازه وارد"

 به انگشتان برنزه و بلند سنت که چشم بند را برداشت نگاه کردم 

 چشم بند را باال گرفت و به من نگاه کرد 

 یک سوال صریح در چشمان سبزش بود 

 "اجازه هست؟"

 خدایا!

 ...حتما ""من....اوه 

 شروع به پایین آوردن چشم بند روی صورتم کرد 
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 وقتی چشمانم را با پارچه ی مخملی بست نفس نمیکشیدم 

 تمام تاریکی های دنیا مرا احاطه کرده بود 

صدای جام هایی که به هم کوبیده میشد،صدای حرف ها،قدم زدن 

 ها  و حرکت صندلی ها را میشنیدم 

گرم و بلندی دستانم را راهنمایی وقتی بطرزدردناکی انگشتان 

 کرد تا دور جام  قرار بگیرد نفسم بند آمد 

 همین حاال هم بدنم برایش بیتاب بود 

 تمام  بدنم  زنده شده بود

 "نوئل نمیخواد مشکالتشو با تو کنار بزاره ،میخواد ،کایل؟"

 یک تاجر که نزدیکمان نشسته بود با صدای آرامی پرسید 

فالگوش بایستم ولی  دست خودم نبود که  واضح است که نباید

 کنار من حرف میزد 

 سنت کنارم ساکت بود 

 کایل؟

 منظورش به سنت بود؟
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انگشتان سنت پشت دستم مکث کرد تا مطمئن شود جام را گرفته 

 ام 

 نزدیکی اش به من بسیار هیجان انگیز و مشوش کنند بود 

 لحظه ای طول کشید تا جام را در دست بگیرم 

 وباره زمزمه کردصدا د

 "تو نمی خوای اختالف بینتونو حل کنی؟"

 مالکوم جواب داد

 "نه"

 وقتی برایم زمزمه کرد 

 "بوش کن"

 تمام حواسم آتش گرفت 

 همه ی حواسم، بغیر از بینایی !

صدای سنت ستون فقراتم را لرزاند و حتی با اینکه جام را نگه 

 داشته بودم دستش را برنداشت 

 ابون را از دستش حس کنم میتوانستم بوی ص

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

192

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 صدای ضربان قلبم را میشنیدم 

 در حالی که آن را می بوییدم  پوستم مور مور شد 

 کنار گوشم گفت

 " مزش کن"

 وقتی دوباره حرف زد صدایش سرد بود 

 "هر چی باید به پدرم میگفتم مدت ها پیش گفته بودم"

 "ولی اون هنوزم سرزنشت میکنه"

 حرف میزد ولی سنت نه ...مرد هنوز هم زمزمه وار 

 "اون میتونه خودشوسرزنش کنه"

 یک بار دیگر مرد زمزمه کرد 

"برای همینه هیچوقت با یه زن نمیمونی؟ چون فکر میکنی مثل 

 رابطه ی پدر پسریه؟"

 سنت گذاشت صدای خنده ی طوالنی اش بلند شود 

 "اینجوری  فکر نمیکنم"

یی که میشنیدم جرعه ساکت بودم و سعی میکردم همراه با چیزها 
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 ای از شرابم بنوشم 

 وقتی سنت جام را از دستم گرفت، گفت

 "چطور بود؟"

 لعنت!

 خب چطور بود؟

 "میوه ای  ،فکر کنم َمَلس"

 لبم را لیسیدم و سکوت برقرار شد 

عجیب است که حس میکردم همانطور که دوباره لبم را لیسیدم 

 نگاهش روی لب هایم است؟

آرام روی دستم  قرار گرفت چون جام  و بعد انگشتان گرمش

 دیگری را به دستم داد 

 دوباره گفت  

 "دوباره بوش کن"

 لمس انگشتانش روی دستم ماند 

این لحنش گرما،سلطه و همینطور کنجکاوی به همراه داشت 
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 شراب را به بینی ام نزدیک کردم  و عطرش را به ریه کشیدم

 "حاال مزش کن"

 خدایا!

 ه بود صدایش کامال مردان

 کامال شهوانی

 گناه خالص!

 جوری دستور میداد که هیچوقت نمیتوانی از آن پیروی نکنی 

 مرد ادامه داد 

 "شرکت  های مخفی .."

کلماتش بنظر مهم میرسد ولی من برای ثبت این کلمات  در ذهنم 

 مشکل داشتم 

"همه ی کسایی که خارج از کشور باهاشون کار میکنی پول 

ن،شایعات جاسوسی شرکت ها ادامه داره؟اون هاشونو مخفی میکن

 باشه؟"4بیخیالت نمیشه،تو نگران نیستی همچین کسی توی ام

نمیشه، رویه ی کاریمون 4"هیچکس بدون بررسی دقیق وارد ام
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 طوالنی تر از اونه که بشه اینجا در موردش بحث کرد"

 بعد سنت به من گفت

 "اینو دوست داشتی؟"

 زیر لب گفتم

 "دوسش داشتم"

 "کاترین،هر سه تا رو سفارش بده"

به همه چیز گوش میکردم  ولی عاشق مزه اش در گلو و دهانم 

 بودم 

 هم ملس و هم شیرین بود!

 سنت گفت 

 "یکی دیگه"

سکوت کردم و او شراب سوم را به من داد  و وقتی جام را از 

 دستم گرفت  زمزمه اش را کنار گوشم شنیدم

 "نظر خانم چیه؟"

 سرم را به سمتی که صدایش میامد باال گرفتم لبخند زدم و 
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 خدایا ،وقتی سر به سرم میگذاشت نمیتوانستم تحمل کنم 

 "یکم ملسه ولی حس چشاییمو زنده میکنه"

 با انگشتانم چشم بند را لمس کردم

 گفت  

 "هدف از گذاشتن چشم بند همینه"

 انگشتانش را دو طرف سرم حس میکردم   

 بین آن چشمها وجود داشت  وقتی آنرا در آورد چیزی

 چیزی مثل یک راز !

 چشمانش با آگاهی مبهمی میدرخشید 

می توانستم بگویم به نحوی اعتمادی که حاال به او کرده بودم که  

 چشمم را ببنددد دوست داشت 

 اعتماد!

 خدای من ،این یک آزمایش بود؟
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او بسیار زیباست و روزی به من عالقه داشت ،از این فکر 

 س غرور میکردم احسا

قبل از اینکه مجبور شود به بحثش با آن مرد برگردد به هم لبخند 

 زدیم 

 به صندلی ام تکیه دادم 

سست وآرام بودم ولی  قسمت های زیرین بدنم با آگاهی از 

 نزدیکی ام به او در تنش بودند 

 باالخره یکی از مرد ها گفت

الوگ هاییه که "انتقام غذاییه که باید سرد سرو بشه}یکی از دی

توی فیلم های هالیوودی خیلی میشنویم به معنی اینکه باید صبر 

 کنی تا وقتش برسه تا انتقام بگیری{"

 به سنت نگاه کردم 

 او برایم مثل رازو معمایی بود که همیشه در حال تغییر است 

در حالی که با آنها آرام در مورد چیزی صحبت میکرد به دهانش 

 نگاه کردم 
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 ه که شرابش را مینوشید به دهانش نگاه میکردمهمچنانک

 مدت هاست که آن دهان را نبوسیده ام  

در حالی که حرف میزد من به او نگاه میکردم و آرزو میکردم 

 که کاش میتوانستم آن شراب باشم 

 یا آن لیوان!

 انگار که فهمیده باشد لبخند مردانه ای به لب آورد و 

 پرسش آمیز به من نگاه کرد 

 وستر باالی سرش به پوست برنزه اش میتابید ل

آهنگی آرام در پس زمینه شنیده میشد ولی هیچ موسیقی  

 نمیتوانست انرژی تپنده ی مردی که کنارم بود  را آرام کند 

 او مردی پیچیده است 

هیچوقت در مورد کار یا چیز دیگری در مورد خودش حرف 

 نمیزد 

 او خودخواه نیست!

ست دارند در مورد خودشان الف بزنند ولی بعضی از مردها دو
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 او ...هرگز !

در عوض سربه سرتان میگذارد وسوِسیتان میکند و شما را به 

 چالش میکشد 

و من میدانستم وقتی که آرامو ساکت بنظر میرسد درست همان 

 زمانیست که  باید از او ترسید 

 و او حاال کامال آرامو ساکت است

 مثل یک سالح هسته ای

زدن در مورد پدرم کافیه...ریچل میخوای  بریم به  "حرف

 تراس؟"

 ناگهان متوجه شدم که او تا این لحظه با آن مردان بازی میکرده 

صدایش انقدر محکم است که در را بروی کنجکاوی هایشان 

 میبست 

مدتی به گزافه گویی هایشان گوش داد ولی او قدرتمند ترین مرد  

 آن ها این افتخار را نخواهد داد  در این اتاق است  و دیگر به

وقتی ایستاد و از پیشخدمت خواست که شراب هایمان را به 
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 تراس بیاورد  من هم بلند شدم و از مردان عذر خواهی کردم 

قبل از اینکه به تراس به او بپیوندم کمی مکث کردم تا لباسم را 

 مرتب کنم 

 

  

 

 

 ره ""اون مشکل خشم دا

 

سرم را برگرداندم  و به مرد جوانی با چشمان خاکستری  و کت 

 سرمه ای نگاه کردم که به من نزدیک میشد 

 متوجه شدم که با کمی توهینو تحقیر حرف میزد 

"تو نمیخوای ببینی که اون کنترلشو }خشمشو{از دست بده و قطعا 

 نمیخوای تو باعث این باشی که کنترلشو از دست میده"
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 وان پر از شراب در دستش ادامه دادبا لی

" تنها دلیلی که میتونه خشمشو مهار کنه  اینه که میتونه 

هرچیزیوهر وقت خواست داشته باشه،جدا از این اون  یه زنو 

 برای خودش  میخواد،حرومزاده ی خوش شانس "

 شراب را به من پیشنهاد کرد 

 بطور غیر مستقیم گفتم

روش اثر داره}که از کنترل خارج  "خوشحالم چیزیو پیدا کرده که

 نشه{"

 سرم را تکان دادمو پیشنهادش را رد کردم 

امیدوار بودم که اگر نیاز دارد کسی را داشته باشد تا تحت کنترل 

 بماند ،آن شخص من باشم

 اصرار کرد 

 "امتحانش کن"

 "اوه نه"

 "یاال امتحانش کن،این یکی الکلش   هفتادو سه درصده"
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دستم داد و چون من آن را گرفتم پشت سرم ایستاد   او لیوان را به

 و من گفتم 

 " ممنون ولی نمیخوام"

در حالی که سعی میکردم شراب را روی میز بگذارم سرم را 

 تکان دادم 

 ولی او دستش را روی چشمانم گذاشت 

 و کنار گوشم گفت 

 "یاال بهم افتخار بده"

 شت خودم دور کنم کمی از آن نوشیدم فقط برای اینکه او را از پ

 "خوب بود ،حاال راضی شدی"

از الی انگشتانش که روی چشمم بود، یک سینه ی عضالنی و 

 بسیار پهن در یک پیراهن سفید دیدم

 و دستان آن مرد بالفاصله از صورتم برداشته شد 

"آقای سنت داشتم با خانوم.....با این خانوم جوان آشنا میشدم ،اون 

 رسید"اینجا به نظر تنها می

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

203

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 چشمان سبزش به من خیره شد و از من پرسید

 "تو تنهایی؟"

در حالی که صورتم را بررسی میکرد ،قسم میخورم که هرگز و 

هیچ وقت چنین نگاه چالش برانگیز و حسودی را در چشمانش 

 ندیده بودم 

 زمزمه کردم

 "نه"

 بدون نگاه کردن به مرد با صدای آرام و سردی به او گفت

 بری" "حاال میتونی

 مرد فلج شده بنظر میرسید 

 سنت با آرامشی کامل به من و بعد به تراس نگاه کرد 

 "چطوره بریم اونجا؟"

 

گویی که انتظار اطاعت دارد شروع به حرکت کرد و من هم او 

 را تا تراس دنبال کردم 
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اینجا خصوصی تر بود و در انتهایش یک شومینه هم تعبیه شده 

 بود 

ت پکر مرد که رنگش از رفتار سنت پریده هنوز هم با یاد صور

 بود  خنده ام میگرفت

 "سنت..."

 سرزنشش کردم 

"منظور کارت چی بود؟ خیلی ترسناک شده بودی اونکه کاری 

 نکرد"

صدایش آرام بود ولی حالت صورتش مثل آهن سخت بنظر 

 میرسید 

 به سادگی گفت

 "بهت دست زد"

 "چـــــی؟"

 خنده ی ناباورانه ای کردم 

قتی به دیوار سنگی تکیه داد و دستش را روی سینه چلیپا کرد و
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 کامال روبرویم قرار گرفت  

 با گیجی اخم کرد 

 "این خندتو یادم میاد"

 به لبخندم خیره شده بود و چشمانش تیره شد 

 خنده ام محو شد  و صدای خودم را شنیدم 

 "گمونم دیگه اونقدرها نمیخندم"

 سکوت کرد 

یم نگاه میکرد انگار که منتظر بود دوباره هنوز هم به لب ها

 لبخند بزنم 

 " باعث تاسفه"

دستش را بلند کرد و انگشتانش گوشه به گوشه ی لب هایم را 

 دنبال کرد 

 "اون خنده رو دوست داشتم"

 بی نفس به او نگاه میکردم 

 من قبل از او گناه}استعاری{ نکرده بودم
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 که دهانم آب افتاد  عطرش تمام حواسم را درگیر کرد به نحوی

 او تنها گناه من است 

 تنها اشتیاق من !

اشتیاقی که شرط میبندم وقتی دستش را برداشت میتوانست در 

 چشمانم ببیند 

 لبخندش محو شد ولی حس لمسش روی لب هایم باقی مانده بود 

ما اینجا ایستاده ایم و اگر چه من او را میخواهم و به او اشتیاق 

 ریبه ها به هم نگاه میکنیمدارم ولی مثل غ

انگار که هرگز در آغوشش نبودم و نمیدانم چطور مرا بین 

دستانش نگه میداشت   ....لب هایش و اینکه چطورآنرا روی 

 لبهایم فشار میداد... اینکه همیشه از گوشه ی دهانم شروع میکرد

میدانستم که هرگز اینطور آزرده نبوده ام یا در این حد پشیمان  

 ام نشده 

میدانستم بعد از کاری که کرده بودم  ممکن است بودن با 

اوصورت خوشی نداشته باشد ،تا اینکه مرا لمس کرد  و انگار 
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 من فراموش کرده بودم سرانگشتانش چه حسی دارد 

 ولی آیا من همیشه همین حس را داشتم؟

 حس میکردم جای سرانگشتانش تا ابد روی لب هایم هک شده 

 به او سالم کند  زنی جلو آمد تا

 فک سنت سخت شد انگار که از این وقفه پکر شده  

 "تو بطرز باورنکردنی زیبایی"

به طور غلو آمیزی انگشتان مانیکور کرده اش را باالی سینه ی 

 سخت سنت گذاشت 

"من به همه میگم که میدونم تو تنها مردی هستی که توی عکس 

کننده ای،بیا دوباره گذرناَمت درست به اندازه ی واقعیت  خیره 

 کاری که توی مونت کارلو کردیمو انجام بدیم"

زن رفت و من خودم را در حالی دیدم که با سرگرمی لبخند 

 میزدم

 "اونجا}مونت کارلو{ جاییه که بهش سفر کرده بودی؟"

 با بی غیدی شانه باال انداخت

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

208

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 "آره یکی از جاهاییه که رفتم"

 "ولی نه با کالنو تاهو؟"

 ار داشتن،با دوستای دیگم به این سفر رفتم""اونا ک

 "خرپوال؟...و عیاشایی که  هیچکاری برای انجام دادن ندارن؟"

 "مردم میخوان برای مدتی هم که شده یکم از یه چیزایی

 دور بشن"

 با غم باخودم فکر کردم

 'از من دور بشی'

یک برگ که کف تراس بود را لگد کردم  و متوجه شدم که  

 ریخته شده  موهایم بهم

سعی کردم موهایم را دور سرم مرتب کنم  و سرم را کج کردم تا 

 صورتش را بخوانم 

"حس میکنم مثل این بوده که حتی دلت نمیخواست به شیکاگو 

 برگردی"

 او هم داشت سعی میکرد صورتم را بخواند 
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 همچنانکه در مرتب کردن موهایم ناموفق بودم مرا تماشا میکرد 

 گشتن به شیکاگو وجود نداشت""هیچی برای بر

 "4"ام

طره ای از موهای رقصانم را گرفت و سعی کرد پشت گردنم 

 نگه دارد 

برای خودش یه مرد بزرگه}اشاره به قدرتمند بودنش{بهش}به 4"ام

 مثال{ یاد دادم بدون من هم سرپا میمونه" 4ام

 پوزخند زد

 "حداقل برای یه مدت"

 با خودم فکر کردم 

نداده بودی بعد از رفتنت چطور از این طوفان  'ولی به من یاد

 زنده بمونم '

برای بی حرکت  نگه داشتن موهایم بخاطر باد از هر دو دستم 

 استفاده کردم 

وقتی عقب رفت و دستش را برداشت لرزیدم ....از دست دادن 
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 حرارت بدنش خیلی سریع باعث سرد شدن بدنم شد 

 زمزمه کرد 

 "سردته؟"

ی منفی تکان دادم...چون در شیکاگو زمستان  سرم را به نشانه

خیلی خیلی سردتر هم میشد  و من عادت داشتم....ولی او به 

 قسمت انتهایی تراس رفت جایی که تعداد زیادی پتو قرار داشت

دستانم را دور خودم پیچیدم  و روی صندلی نزدیک شومینه 

گری هم نشستم  و سعی کردم به او نگاه نکنم ...انگار که کار  دی

 برای انجام دادن داشتم!

سعی کردم به زوجی که گوشه ی دیگر تراس همدیگر را  

 میبوسیدند نگاه نکنم 

 کنار نرده با هم الس میزدند 

 این یک الس زدن نوجوانانه نبود 

بلکه یک بوسه ی طوالنی بالغانه بود که بنظر میرسید ادامه پیدا 

 خواهد کرد 
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 محکمتر کردم  لرزیدم و دستانم را دور خودم

 مالکوم پتویی را برایم آورد 

 در سکوت به من نگاه میکرد 

اوآنجا با زیبایی فراتر از تصور ایستاده و 

 قدرت،وقار،تستستروپ و فرهیختگی از او تراووش میکرد 

و هر زنی متوجهش میشد حتی زن هایی که با مردان دیگر اینجا 

 هستند 

یل معده ام با ناخوشنودی من هم متوجهش شده بودم و به همین دل

 به هم پیچید 

 وقتی کنارم نشست نگاهم را به کفشش دوختم 

 از من پرسید

 "حالت خوبه؟"

 پتو را رویم کشید 

ابتدا سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم ،بعد سرم را به نشانه ی 

مثبت تکان دادم  بعد وقتی متوجه شدم که احتماال شراب کمی 
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 دلم میخواست ناله کنممغزم را مضمحل کرده 

وقتی کمی فاصله گرفت قبل از اینکه بتوانم فکر کنم پتو را کمی 

 بلند کردم  و گفتم

 "اینجا سرده"

 بسرعت بلند شدم تا برای او پتو بیاورم  

سنت بدون اینکه از جایش حرکت کند کمرم را گرفت و مرا کنار 

 خودش نشاند 

 و دیگر هوا سرد نبود! پتو را رویمان کشید و به صندلی تکیه داد

در حالی که شرابش را مزه میکرد و محتویات درون شراب  را 

 بررسی میکرد   پتو شل و ول روی کمرش بود 

...حرکتش راحت و عادی بود...و سنت حاال خیلی آرام به نظر 

 میرسد ولی من هاج و واج مانده بودم!

 دلش میخواست که نزدیکش باشم؟

االتر کشیدم و از گوشه ی چشمم به او با یک دست پتو را کمی ب

 نگاه کردم که شرابش را مینوشید 
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به همه ی خواب های طوالنی ام که بعد از بیدار شدن خودم را 

 تنها در رختخواب میافتم فکر کردم 

 به او نیاز داشتم

 و حاال شانه ام بدنش را لمس میکرد 

لی مخفیانه با درماندگی نشسته بودم ،باید از او فاصله میگرفتم و

 لمسش میکردم و نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم 

سنت دستش را برای گرفتن شراب جدیدی از سینی پیشخدمتی که 

 رد میشد باال گرفت و از من پرسید

"میخوای طبقه ی باال یکم استراحت کنی یا  یه مدت همینجا 

 میمونی؟"

 لحنش معمولی بود ولی نگاه عمیقش معمولی نیست

 لی دارم از تراس لذت میبرم""االن خی

 

 

 لبخند زد 
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 و خدایا...

 لبخندش!

"میخوای این یکیو امتحان کنی،این یه ِکبرنت شصت و 

هشته}شراب ساخته شده از انگور کبرنه،یه شراب قرمز که واسه 

 منطقه ی بومیه بردوی فرانسه هست{"

 شراب را جلویم گرفت 

اید بهتر باشه "در حال رفتن به قسمت گیجیه مستی هستم پس ش

 نگیرمش"

 "فقط تستش کن"

در حالی که شستش را درون جامش فرو برد با چشمان پر از 

 شیطنت به من نگاه میکرد 

 شستش را بیرون آورد 

در حال نگاه کردن به او بودم و وقتی که شست خیس از شرابش 

 را نوازش گونه روی لبم کشید قلبم از حرکت ایستاد 

 ان یافت ...در هر گوشه از بدنم !شهوت در تمام بدنم جری
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 بی نفس نالیدم

 "داری چیکار میکنی؟"

 با صدای خش داری گفت

 "کاری که نباید بکنم"

 چشمانش تیره و محزون بود ولی با شیطنت برق میزد

 نفسم را حبس کردمو دهانم را باز کردم و شستش را کمی مکیدم  

 چشمانش حتی بیشتر تیره شد 

مزه ی شراب حس کردم بدنم منقبض شد وقتی مزه اش را بین 

....سنت ،تنها مردی که تا حاال او را میخواستم ،تنها مردی که به 

 او اهمیت میدادم

 خاطراتم سرباز کرد 

 نیازم سرباز کرد 

 وقتی زمزمه کرد صدایش مثل ابریشم لطیف بود 

 "یکی دیگه ریچل؟"
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 ستیم داشتیم با آتش بازی میکردیم و هردویمان اینرا میدان

میتوانستم شرارت را در چشمانش ببینم و میتوانستم گرما را حس 

کنم که میخواست مرا به خاکستر تبدیل کند و  نمیتوانستم جلویش 

 را بگیرم 

 نمیخواستم جلویش را بگیرم 

سر تکان دادم ولی بعد از اینکه ترس در درونم فریاد زد که 

از خودم  مستی ممکن است به من صدمه بزند  برای محافظت

 گفتم

 "فقط یکی"

 اینبار وقتی انگشتش را در جام فرو بردو بیرون آورد 

 با ظرافت آن را مکیدم 

،نمیخواستم بداند که بیشتر از هر چیزی خواهان مزه ی خودش 

 هستم

فقط  یک مک کوچک به شستش زدم انگار که فقط میخواهم 

 شراب را روی زبانم حس کنم 
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شنای او بود که دلم میخواست آنرا ولی این شست مربعی،تمیزو آ

 بمکم ،ببوسم و مزه مزه کنم 

 یک ناله در درونم گیر افتاده بود 

 نیاز در درونم گیر افتاده بود 

 عشقی در درونم به دام افتاده بود 

جوری به دام افتاده بود که سنت هیچوقت نمیتوانست  بفهمد که 

 چقدر دلم می خواست با او عشقبازی کنم

با ناکامی نگاهم کرد  انگار که دلش میخواست شستش لحظه ای 

را بیشتر بمکم  و بعد دستش را عقب برد و شستش را به سمت 

دهان خودش بردو بقیه ی شراب را از رویش مکید و زمزمه 

 کرد 

 "این یکی از بقیشون شیرینتره"

 "من...آره"

 بعد از اینکار کمی در سکوت گذشت 

یبی که هرگز در چشمانش ندیده با کمی سرگرمی  و اشتیاق عج 
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 بودم  به من نگاه میکرد که باعث میشد به حد مرگ پریشان شوم

 وقتی باالخره توانستم حرف بزنم صدایم خش دار بود 

 "اون مردا در مورد ...پدرت چی میگفتن"

 "اونا همکارای تجاری مادرم بودن،پدرمو خوب میشناسن"

چشمانش  سرد شدند تا دهانش با حالت کنایه آمیزی جمع شد  و 

جایی که اثری از آن حس لطافتی که در آن چشم ها دیده بودم  

 نماند 

 "نگران نباش من با دوستاش}دوستای پدرش{معاشرت نمیکنم"

 تلفن همراهش را بیرون آورد  و بحث را عوض کرد 

 "این عکسو یادته؟"

 صفحه را به سمت من چرخاند 

ا ببینم با  دیدنش هم شرمنده همانطور که نزدیکتر میرفتم تا آنر

 شدم و هم هیجان زده

 "هنوز اینو داری؟"

عکسی از من روی کشتی تفریحی اش  یعنی همان  
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 'عروسک'}اسم کشتیشه{ را نشانم داد 

در عکس به آب خیره شده بودم و در فکر این بودم که....چقدر 

آب عمیق بنظر میرسد  و اینکه کنجکاو بودم که چرا بخاطر 

یک هرزه به او انگور داده و شنیدن  تمام خوشگذرانی اینکه 

هایی که بعد از مهمانی که من هیچوقت در آن دعوت نشده بودم 

 ،پریشان شده بودم 

 

این همان عکسیست که من در حالی که متفکرانه به دریاچه  

 خیره شده بودم گرفته شده بود 

 "قرار بود پاکش کنی"

اک کردم،دو تا عکس ازت "اونی که بهت نشون داده بودمو پ

 گرفته بودم"

 "دو تا گرفتی؟چهارتا نگرفتی؟}چون همه چیزش عدد چهاره{"

 لبخندش دوباره برگشت 

ولی کامال به چشمانش نرسید در عوض چشمانش عمیقو متفکر 
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 بنظر میرسید 

 روی تلفنش را لمس کرد و عکس دیگری از من ظاهر شد 

 سته بودم من با یک مجله روی پایم در خیابان نش

 مجله!

 همان مجله ای که مقاله ام در آن منتشر شده بود 

در عکس با نگاهی شکست خورده به آن خیره شده بودم...انگار 

که در آن روز تمام دنیایم را از دست داده بودم و تنها چیزی که 

 داشتم همان مجله بود و عکس روی آن !

ب و شرمسار نمیدانستم که آن عکس را از کجا گرفته ولی متعج

 بودم و آن لحظه در قلبم غم بزرگی حس میکردم

 "از کجا گیرش آوردی"

 "آنالین پیداش کردم"

چشمانش کمی تیره شد و وقتی به من نگاه کرد یک عضله در 

 فک مربعی اش  منقبض شد 

 "عکس تمام افرادی که استخدام میکنیو تو گوشیت نگه میداری؟"
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 "من هنوز استخدامت نکردم یادته؟"

 به عکس کشتی اش برگشت 

 "وقتی اونجا بودی نمیخواستم استخدامت کنم"

 به من نگاه کرد 

 "سنت"

بخاطر نزدیکی اش و ترس از کاری که ممکن است با من بکند 

 نفس نمیکشیدم

"هیچ وقت قرار نیست استخدامم کنی ،هیچوقت نمیتونم به عنوان 

 رئیسم بهت نگاه کنم"

 نت بدم""میخواستم این یکی رو هم نشو

بعد قبل از اینکه دوباره تلفنش را به سمت من بگیرد کمی با آن 

 ور رفت 

یک ایمیل از باغ وحش دیدم ،او پیوست}توی ایمیل فایل فیلم یا 

عکس پیوست میشه{را باز کرد و من فیل بزرگ را دیدم ،سرش 

 را جوری باال آورده بود که انگار به دوربین سالم میکرد 
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 به من گفت

 یل توعه""این ف

 از فاصله ی خیلی نزدیک به من نگاه میکرد 

 "رزی؟"

وقتی به او نگاه کردم ،باورم نمیشد که دلم می خواست انواع 

بوسه ها را  روی صورت،بدن ، لب ها و چشمان سبز دوست 

 داشتنی اش که خواندنش دشوار تر از هر چیزیست بزنم 

،جام او را از  از آنجایی که شرابی نداشتم که  بسالمتی بگویم  

 دستش گرفتم  و نگاهم را در چشمانش نگه داشتم 

 دهانم را جای لب هایش روی جام گذاشتم 

صورتش که با لبخند پوشیده شده بود با متوجه شدن اینکه چه 

 کاری کرده ام از بین رفت 

 گفتم

 "بسالمتی رزی"

در حالی که من جام را خالی میکردم تلفن در دستش بی حرکت 
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 ود مانده ب

 جام را پایین آوردم 

با چنان حرارتی به من خیره شده بود که تقریبا انگار نمیداند مرا 

 ببوسد ،اسپنکم کند ،یا وحشیانه مرا بُِکند!

 بله لطفا!

سنت باشکوه ،با موهای سیاه ،تازه ترین چیزی بود که دلم 

 میخواست اینجا مزه اش کنم 

 ن بنظر میرسد او مثل یک ستاره ی دنباله دار حواس پرت ک

 در مقایسه با مردان دیگری که اینجا بودند 

در لباس هایی که پوشیده  ،کامال سکسی،شهوانی و  مثل همیشه 

 قدرتمند دیده میشد 

 از گرمای بدنش زیر پتو کامال آگاهم و اینکه چقدر هوا گرم شده 

 از سختی رانش کنار رانم و کشش بینمان کامال آگاهم 

 را دارد؟او هم همین احساس 

 یا از من متنفر بود ولی هنوز هم مرا میخواست؟
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 من هم میتوانستم  همه چیز را مثل او تفکیک کنم؟

 از لحاظ جنسی با او باشم  در حالی که عاشقش هستم؟

 مطمئن نیستم که بتوانم 

 پس همانجا آرام نشستمو به او نگاه کردم 

دوباره به او  وقتی تحملم را از دست دادم نگاهم را گرفتم و وقتی

 نگاه کردم او را در حالی یافتم که هنوز هم نگاهم میکرد 

 شاید دیگر مرا جوری که من او را میخواستم ،نمیخواست

 ولی حتی وقتی او مرا میخواست هم صبر یک قدیس را داشت 

و من میترسیدم که وقتی  همه ی چیزی که او می خواهد حتی 

 ش از بین برود شغلش که پیشنهاد داده را بپذیرم حس

 میخری؟"4"برای ِکی اینهمه شرابو برای ام 

 هفته دیگه از االن"6"برای 

 سر تکان دادم و لبخند زدم 

 جامش که تازه تمامش کرده بودم را باال آوردم 

 "این یکی شرابم جزوشونه؟از این یکی خیلی خوشم اومده" 
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 "باشه"

د و یک با موافقت لبش تاب برداشت و به پیشخدمت اشاره کر

 شراب شبیه این از او خواست

 "حاال اینو امتحان کن ریچل"

او آن را به سمتم آورد ولی من دستم را پشت دستش گذاشتم و از 

 اینکه بهانه ای برای لمس انگشتانش داشتم خوشحال شدم 

 "نه"

سرم را تکان دادم و لیوان را به سمت او هل دادم  و دستم را 

 تش نگه داشتم طوالنی تر و محکمتر پشت دس

 "من یکی دیگه نمیخوام ،فقط همینو میخوام"

 جام خالی ام را بسمتش گرفتم 

 خندید و از پیشخدمت خواست تا جام را دوباره پر کند 

 همانطور که جرعه جرعه مینوشیدیم از او پرسیدم

"چرا میخوای استخدامم کنی؟ من هر روز کلی با خودم کشمکش 

 میکنم تا بتونم بنویسم"
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 ه باال انداخت و شرورانه به من نگاه کرد شان

 "خیلی خب..."

 اعتراف کرد 

 "من به یه تستر شراب نیاز دارم"

 سر به سرش گذاشتم

"پس تصمیم داری هر جوری شده منو تحت فرمان خودت 

 بگیری؟"

 به من نگاه کرد 

 عمیقا به من خیره شده بود ،نگاهی که خیلی وقت بود ندیده بودم 

 یتونی بکنی""حتی فکرشم نم
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 فصل دهم

 

 

 

 

 ❎فقط کمی سر گیجه❎

 

 

 

 

 

 

 وقتی می خواستیم  به اتاق برگردیم  بیرون تاریک شده بود 
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 یکی از تجار گفت

 "مثل همیشه یه شب عالی بود سنت"

 مالکوم جواب نداد 

 بطور مرموزانه ای متوجه نگاه های ارزیابانه بقیه بودم 

زن ها فقط به الهه ی چشم سبز  مرد ها مرا بررسی میکردند ولی

 کنار من نگاه میکردند 

آنها آماده بودند که به او حمله کنند و از او در رحمشان یک بچه 

 بسازند 

 کاترین جلویش را  در آستانه ی در گرفت 

 آقای سنت"„

 با او در مورد سفارشات شراب صحبت کرد 

را  وقتی به اتاق برگشتیم و دنیا دور سرم چرخید سنت دستم

 گرفت تا مرا ثابت نگه دارد 

 "حالت خوبه؟"

 در حالی که به من نگاه میکرد گوشه ی دهانش تاب برداشت 
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 "عالیَم"

فکر نمی کنم حرفم را باور کرده باشم چون با دستی که دور    

کمرم گذاشت مرا کنار دیوار نگه داشت و این خیلی آشنا بود 

 ....خیلی

ب نوشید آرامتر از همیشه بعد از  تمام شراب هایی که امش

 است،من هم همینطور!

 دفاعم متزلزل شده 

 حضورش  سرمست کننده بود 

لبخندی به من زد تا هر آنچه در وجودم تا حاال  ذوب نشده ،ذوب 

 شود 

 

 انگار برای خودش زمزمه کرد 

 "تو واقعا مستی"

مرا به سمت آسانسورها برد و من از او سوالی نپرسیدم 

گفته بود که طبقه ی باال اتاق هایی هست که می  ،چون...چون او

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

230

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 توانیم استراحت کنیم 

 و من گفتم بله ،بگذار کمی استراحت کنیم 

چون من نمیخواستم به خانه  بروم ،نه وقتی که  او هنوز هم 

اینجاست و هر زنی در اتاق منتظر است...منتظر اینکه من بروم 

 تا بتوانند او را برای خود داشته باشند 

 "تو بیشتر از من شراب نوشیدی"

 چطور همیشه خودش را تحت کنترل داشت؟

"شرط میبندم  وقتی تو قنداقم بودی شراب مینوشیدی ،اونم بطری 

 های مرغوب"

 خنده ای که مخفی میکرد در کل صورتش پخش شد 

 "تو خیلی خوب منو میشناسی ریچل"

وم که ما وارد آسانسور شدیم و لحظه ای طول کشید تا متوجه ش

 سربه سرم گذاشته 

 با تاخییر خندیدم 

 ولی بعد ساکت شدم ،حرکاتم کمی شل بود 
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با فاصله از هم ایستاده بودیم ولی من سردم بود  و او بطرز باور 

 نکردنی قدمی به من نزدیک شد

انقدر نزدیک که وقتی دکمه ی آسانسور را زد گرمای بدنش و 

 را از او حس کردم بوی گرم عطر آشنای پوستش و  بوی شراب

او آنجا ایستاده بود کامال نزدیک که انگار خودش را به من 

 پیشنهاد میداد  تا به او تکیه بدهم

دستش را روی  دیوار پشت سرم گذاشت و به عدد های آسانسور 

 خیره شد

 نمیدانستم باید چکار کنم ولی به دستش تکیه داد

 "متاسفم،سردمه"

 "اشکالی نداره"

 م دورم پیچید و مرا نزدیک خودش نگه داشت دستش را آرا

 خدایا!

 مالکوم....

فکری که در مورد ،خواستن،سکس و عشق داشتم کامال تغییر 
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 کرده بود تا حاال که او همه را با هم مخلوط کرد 

 او حاال برای من مظهر تمام آنهاست 

نمیتوانستم عاشقش باشم بدون اینکه به او شهوت داشته باشم 

رابطیمان جسمی باشد تا احساساتم نسبت به او را ،میخواستم 

 نشانش دهم

لمسش کم بود...فقط دستانش دورم بود ولی  چیزی که واقعا الزم 

 داشتم را لمس نمیکرد

 

  

 لطفاً همه چیزم را لمس کن! 

 

دلم می خواست گونه ام را به سینه اش فشار دهم  و وقتی اینکار 

نکار را کردم  شنیدم که را کردم چون...خب فقط جلو رفتمو ای

 قلبش زیر گوشم بسرعت میتپد 

 ضربانش درست به سرعت ضربان قلب من بود 
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 یک دستم را روی پیراهن خوشبویش مشت کردم 

 معذرت خواهانه گفتم

 "سرم گیج میره مالکوم"

 "مراقب جلوی پاهات باش"

وقتی از آسانسور بیرون رفتیم  دستانش دور کمرم را نگه داشت  

 به سمت اتاق راهنمایی کرد و مرا 

در اتاقش را باز کرد و من از اینکه چقدر بزرگ است حیرت 

 زده شدم 

اتاق شامل تخت،بار،میز نهار خوری،میز صبحانه و ایده ال 

 ترینو زیبا ترین وسایلیست که تا بحال دیده ام 

روی بار یک گلدان پر از گل،شامپاین و توت فرنگی که در 

 ود قرار داشت شکالت پوشیده شده ب

 و یادداشتی برای آقای سنت 

حس میکنم در خواب هستم ،در خوابی که من دوست دخترش 

هستم و او بعد از هفته ها که در سفر بوده مرا به چنین هتلی 
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 آورده 

 کفش هایم را در آوردم

روی مبل ننشستم ..روی زمین نشستم و سرم را به مبل پشت 

 سرم تکیه دادم 

 د و کنار من نشست المپ را روشن کر

 کفش هایش را درآورد و پاهایش را دراز کرد 

عطرش مرا احاطه کرده بود و من فقط به بدن ورزیده و بلندش 

 نگاه میکردم 

 به شش پا  مردی که کنار من نشسته 

 احساس امنیتی میکردم که مدت ها نکرده بودم

 دلم میخواست به او لبخند بزنم 

 حاال خیلی جدیست 

 ی خشن شده و موهایش آشفته بنظر میرسید صدایش کم

در مورد داشتن چندین تاکستان سربه سرش گذاشتم و در آخر 

 بنظر میرسید که  او را به حرف آوردم 
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 وقتی او هم مرا دست انداخت چشمانش با شیطنت برق زد 

 "یه مرد جاه طلب میخواد همه چیزو داشته باشه"

 کرد سرش را روی مبل گذاشت و به سقف نگاه 

 از او پرسیدم

"وقتی به همه ی جاه طلبی هاو خواسته هات دست پیدا کردی 

 چی...وقتی چهل ساله یا پنجاه ساله شدی،اونوقت چی؟"

دوباره به من نگاه کرد و ناگهان متوجه شدم بینی هایمان فقط یک 

 اینچ فاصله دارد 

 "اونوقت میخوام جاه طلبی ها و خواسته های  جدیدی داشته باشم"

صدایش آرام شد  انگار که تازه متوجه شده که من بسیار نزدیک 

 او نشسته ام 

 بطرز لذت بخشی نزدیک!

"و گروپی}دخترایی که دنبال آدمای مشهور میرن که فقط 

 باهاشون بخوابن{ های جدید"

نزدیکی اش باعث شده در قسمت هایی که حتی نمیدانستم وجود 
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 دارد احساس درد کنم 

 نگاه کردم  برگشتم و به سقف

 درون شکمم داغ شده بود 

"همین االنم میتونم ببینمت،تو ،توی یکی از اون ماشینات 

نشستی،یه ماشین عجیب غریبو بینظیرو تک، که هیچ کس غیر 

 از تو ندارتش،سریعتر،براقتر و باشکوه تر ...

دو تا دختر پشت ماشینتن و تلفن همراهتم روی صندلی جلوعه 

ویکتوریا سیکرته  یکی دیگه هم یه  ،یکی از دخترا مانکن

بازیگر سریاالی تلویزیونیه،ولی اونا هیچ چیز جالبی برای گفتن 

 ندارن"

 "خب اونا چیکار میکنن؟"

 "هومم؟"

"اگه باهام حرف نمیزنن پس چیکار میکنن؟منو میبوسن؟نوازشم 

 میکن"

"در حالی که تو داری رانندگی میکنی اونا پشت 
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وسن ،و همچنین میتونن پوالتو خرج ماشینت...همدیگه رو میب

 کنن"

 لب هایش کمی باال رفت و همینطور ابروهایش!

 "من دیگه راننده ندارم که دستام برای اون دخترا آزاد باشه؟"

"نه اونا از کار دست کشیدن ،بخاطر  رسوایی عیاشی های تو  

 پشت ماشینت، خانواده هاشون از هم پاشیده"

 "ریچل"

 سرزنش گرانه گفت

 ین فکرارو در مورد من از کجا میگیری؟""ا

 "اینترنت"

 آرام خندیدم

 "هر جایی"

 برای لحظه ای چشمانش روی لب هایم ماند 

 نفسم بند آمد و خنده ام در سکوت غرق شد 

 حس میکردم نگاهش شکمم را فشار می دهد 
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بنظر میرسید خودش را کنترل کرد و چشمانش  را از لب هایم 

 برداشت

 تی چهل ساله شدی چیکار میکنی؟""تو چطور؟ وق

 کمی حرکت کرد تا با دقت بیشتری به من نگاه کند 

شانه اش به شانه ام کشیده شد و من به سختی میتوانستم مور مور 

 شدن دستانم را تحمل کنم

"گمونم...اون موقع هم مشغول کار کردنمو در حال 

 نوشتن...امیدوارم که اینطور بشه"

 

 از من پرسید

 ییر نمیکنه؟""هیچی تغ

 به چیزی که واقعا دلم میخواست تغییر دهم فکر کردم 

 ولی داشتن او چقدر غیر ممکن خواهد بود؟

او حتی به شرابی که میخورد هم تعهدی نداشت}مدام شرابای 

مورد عالقشو عوض میکنه{ چطور انتظار داشتم مرا برای مدت 
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 طوالنی بخواهد؟

 زیر لب گفتم

وم نیست که بهم ....متعهدو وفادار "چیزی که من میخوام معل

 بمونه"

 "کی وفادار بمونه؟"

 "نمیدونم"

 دوباره خندیدم

 سپس به پنجره نگاه کردمو نفسی گرفتم 

حس میکردم بخاطر شرایطی که در آن قرار گرفته ام با غم به 

 من نگاه میکند 

"چرا میخوای منو استخدام کنی؟تو خیلی باهوشی،تو همیشه قبل 

بهش خوب فکر میکنی،بابت دستمزدی که بهم از هر کاری 

پیشنهاد کردی میتونی سه تا روزنامه نگار باتجربه و با اعتبارو 

 داشته باشی"

 "هیچکدومشون تو نیستن"
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"تو برام مثل یه سیب وسوسه انگیزی ،سخته که یه گاز ازت 

 نگیرم}منظور ریچل از لحاظ مالی و پیشنهاد کاره بود{"

 دارم}منظور سنت به خود ریچله{""حاال میفهمی چه حسی 

"به چی؟تو نیاز به گاز گرفتن نداری تو میتونی هر 

 چیزیوخواستی ببلعی،میتونی هر چیزی که میخوایو داشته باشی"

"نه من برای چیزی که خیلی میخوامش کار میکنم و میگیرمش یا 

اگه بدون زحمت بدستش بیارم اصال  حس نمیکنم که اون چیز 

 مال منه"

قتی که  چیزیو به تنهایی بدست نیاوردی حس نمیکنی که "تا و

 پولش مال توعه؟"

 "درسته"

 "تو شکارو دوست داری"

 "لذتشو بیشتر میکنه"

 "تو چالشو دوست داری"

 "من برای اون}چالش{زندگی میکنم"
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با احساسی که قبال در چشمان یک مرد ندیده بودم به من نگاه 

 میکرد 

 م از گرما در حال ذوب شدن بود

"از اینکه بهت میگم 'نه' لذت میبری؟االن چالش تو منم؟تا وقتی 

 که منو مجبور به گفتن بله کنی و  اونوقت ..تو برنده میشی"

"نه ریچل ،باید اون عینکتو از چشمات برداری}کنایه به بدبینیش 

 {چون نمیتونی منو خوب بخونی"

 با خودش لبخند زد و دستانش را زیر سرش روی مبل گذاشت

 "بنظر نمیرسه من  هیچوقت بتونم از تو ببرم"

 زمزمه کردم

 "خب...من باختم"

 "چیو باختی؟"

قلبم ،ذهنم ،سرچشمه ی نبوغم و فکر میکنم  همینطور روحم را 

 هم به او باختم 

اینها بخاطر ترکیب شراب و او بود... مردی که مرا اینطور 
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 ضعیف  میکرد 

 یگه{" "من االن به خواب میبازم}داره دروغ م

 فعال خوابم نمیامد ولی  من بخاطر این احساسات داغ و آرام بودم 

نفس گرمش روی پیشانی ام ،ران سخت و محکمش 

 نزدیکم...شانه ی  پهنش تقریبا چسبیده به شانه ام ...

"من قبال این بازیو با جینا میکردم...هرکی اول بخوابه 

 میبازه،شرط میبندم تو هیچ وقت نمیبازی"

 تفکرانه بود سکوتش م

 و وقتی صدایش را شنیدم  لرزشی از ستون فقراتم گذشت 

 "دوست ندارم ببازم"

 لبخند کوچکی زدم 

 دستم را گرفت و مرا به آرامی بلند کرد 

 "بیا اینجا،اینجا یه تخت هست که اسم تو روش درج شده"

 "اوه تو میتونی یه تخت  به کسی اختصاص بدی"

 مسخره ام کرد
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 بهت یاد بدم چطور ازش استفاده کنی؟""آره ،میخوای 

"من از تخت برای خواب استفاده میکنم ولی نمیدونم تو برای چی 

 استفاده میکنی"

 "میدونی،هرازگاهی برای خوشگذرونی"

 مرا به سمت تخت برد و روی آن نشاند  

با چشمان خوابالود به او نگاه کردم که به دستشویی رفت و بدنبال 

 مسواک گشت

 پیراهن به تن داشت هنوز هم 

با دستان بزرگش صورت و فکش را شست و بعد مسواک را 

 روی دندانش کشید و سریع و محکم به دندانش مسواک زد 

 چراغ ها را خاموش کردو بیرون آمد 

 چشمانم را بستم و قبل از اینکه باز کنم نفس عمیقی کشیدم 

ت او روی تخت آمد ،تلفن همراهش را کنار گذاشت  و روی تخ

 ولو شد 

دستش را زیر سرش گذاشت و در حالی که او با حالت غیر قابل  
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 فهمی به من نکاه میکرد ،لبخند خجالت زده ای به او زدم  

او در پیراهنو شلوارش روی آن تخت بزرگ سفید جذاب بنظر 

 میرسید 

دلم میخواست سربه سرش بگذارم دلم میخواست باعث شوم 

 خند بزنددوباره و دوباره و دوباره لب

 کافیه؟"4"مطمئنی کل انبار شراب برای افراد ام

 اخم کردم 

وقتی لب هایش تاب برداشت چندین پروانه را درون شکمم حس 

 میکردم 

او سرش را تکان داد و یک دستش را روی موهای تیره اش 

 کشید 

برگزار میشه،تصمیم 4"شنیدم هرساله همچین رویدادی توی ام

 ون مهمونی بری؟"گرفتی با کی میخوای به ا

 "فقط یه دوست"

 "یه دوست تختخوابی؟"
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 ابرویم را کنایه آمیز باال دادم و سربه سرش گذاشتم

 

 "کسی که میتونی روش استفاده از تختو یادش بدی؟"

 به من نگاه کرد و به آرامی ابروهایش قوس برداشت

 "واقعا میخوای دراین باره صحبت کنی؟"

از بین رفت و دوباره صورتش آن حالت آرام و الس زنانه اش 

 جدی شد 

 یکه خوردم 

 به پشت چرخیدم و نفسم را بیرون دادم  

 "من....نه"

 لعنت!

 چرا چنین سوالی از او پرسیدم؟

 برای مدت طوالنی سنت چیزی نگفت 

 "دلت برام تنگ شده بود؟"

به طرف من چرخید و در حالی که صورتم را بررسی میکرد 
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 چه هایش کمی در دیدم قرار گرفت لباسش کمی باز شد و ماهی

"وقتای که دلت نمیخواد بهم فکر کنی،تو ذهنت میام؟....بهم نیاز 

 پیدا میکنی... هنوزم حسم میکنی؟"

 "من همه جا حست میکنم"

دستش را دور گردنم پیچید وحس داغ و فوق العاده ای را در آنجا 

 به جا گذاشت 

 با مالیمت ولی محکم مرا روی تخت قفل کرد 

 برای دقایق طوالنی  همانجا ماند 

پیشانی اش روی گیجگاهم،لب هایش روی گوشم و دستش روی 

 گلویم ،جوری که انگار صاحب من است 

 آرام و با نفس نفس گفتم 

"وقتی نزدیکمی نمیتونم نفس بکشم ولی بدون تو زندگی هم 

 نمیتونم بکنم"

من  او چشمانش را محکم به هم فشار داد و دستش را از روی

 برداشت  ولی چیز دیگری نگفت 
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ما آنجا دراز کشیده بودیم،او رویم خیمه زده بود با بدن سخت و 

قدرتمندش و من زیرش به تخت میخکوب شده بودم با بدنی 

 ضعیف و داغ!

آنجا به هم چسب خورده بودیم  بدون اینکه حرکتی کنیم،مهم نبود 

تیم از هم جدا که چقدر  دلم میخواست ادامه دهد....  نمیتوانس

شویم انگار چیزی کامال متفاوت از آن چسب ما را کنار هم نگه 

 داشته بود

 

 

 

 

 

 تقریبا به اندازه ی یک ابدیت به طول انجامید تا به خواب بروم

 باید به خانه میرفتم ولی دلم نمیخواست 
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نمیخواست از در جهنم بودم ولی اگر او با من در جهنم باشد دلم 

 جهنم بروم

هوشیاری ام به حدی باال رفته بود که هر صدایی هر تغییری که 

 کنارم میکرد باعث میشد بیدار بمانم 

حتی کوچکترین حرکت پایش و از دست دادن گرمایش باعث 

میشد بیدار بمانم  و چیزی مرا مجبور میکرد خودم را به آن بدن 

 گرمو سخت نزدیکتر کنم....

 خوابیدم تمام خویشتنداری ام از بین رفت ولی وقتی 

 زیپ شلوارش را پایین کشیدم و با ولع با بوسه هایم او را بلعیدم 

دهانم را روی شش تکه های مربعی شکمش فرود آوردم و 

انگشتانم را با اشتیاق غیر قابل تحملی روی عضالت سینه اش 

 کشیدم 

حتاطانه باالخره دستم را دور طول سختی بدنش پیچیدم و م 

 شروع کردم 

در حالی که دستم روی آلتش باال و پایین میشد دهانم را  جایی که 
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بیشتر از همه مردانگی اش را نشان میداد فرود آوردم و او را 

 بوسیدم 

با دهانم با او عشقبازی میکردم چون نیاز داشتم که او را مال 

نیز  خود کنم چون باید حسش میکردم  باید دوستش میداشتم تا او

 مرا دوست داشته باشد 

 سنت چانه ام را باال آورد 

 "به من نگاه کن"

 همین کلمات کوچک خشن و با نیاز بودند 

 چشمانم روی چشمانش قفل شده بود و آنها سبزو طوفانی بودند 

او میخواست چیزی را از چشمانم ببیند چون حس میکردم  

 نمیخواهد چشمانم را ببندم 

وک آلت سختو بلندش  کشیدم چند بار پلک وقتی زبانم را روی ن

 زدم 

 و به او نگاه کردم 

نوک آلتش ضخیم،ورم کرده و صورتیست و  درست به اندازه ی 
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 بقیه ی طول آلتش زیباست 

 آلتش برای من سخت شده و برای من بیتاب است 

 بین ران های من هم برای او بیتاب بود 

 در حالی که آلتش درون دهانم بود نالیدم 

 "مالکوم"

صورتم را نزدیک خودش کشید و دهانش را روی لب هایم فرود 

 آورد تا بوسه ی دلپذیری  به آن بزند

 "این چیزیه که میخوای توبغلی؟"

 مرا تا حدی باال کشید که صورتش را بین پاهایم حس میکردم 

بین پاهایم..جایی که او میتوانست هر چه میخواست بدست بیاورد   

 غلیه او بودم جایی که من توب

 و او گنده بک من بود  

قبل از اینکه لب هایش را  بین پاهایم فشار  دهد دهان پرو 

 شیرینش باسنم را بوسید 

خیلی زود او لبه های آلتم را از هم باز کرد و مرا مزه مزه کرد 
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و زبانش با قدرت درونم حرکت کرد و باعث برانگیخته شدنم 

 بیش از پیش شد 

کشید ،ران هایم را از هم باز کرد و من دندانش مرا کمی عقبتر 

 که  با مالیمت روی گلیتوریسم حرکت کرد را حس کردم 

تمام حواسم به آخرین حد خودشان رسیده بودند و ارگاسم درونم 

 در حال ساخته شدن بود

 و من التماس کردم

 "لطفا مالکوم لطفا "

  وقتی صدای بسته شدن در را شنیدن از خواب بیدار شدم

 روی تخت کامال عرق کرده خیس و لرزان بودم 

با گیجی به اطرافم نگاه کردم و متوجه شدم که در سوئیت هتل 

 هستم  

 صدای دوش آب را شنیدم که بشدت و انگار با خشم باز شد 

 چشمانم را بستم و شکمم به هم پیچید 

 خدای من...مالکوم صدایم را شنیده 
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 شنیده که اسمش را گفتم

 کنترلم را از دست دادم  شنیده که

 وقتی صدای آب را شنیدم صورتم را با دستانم پوشاندم 

 داشت دوش میگرفت

 دوش آب سرد؟

 سعی کردم تنفسم را آرام کنم 

 باید وانمود کنم هیچ اتفاقی نیفتاده؟

وانمود کنم اصال از خواب بیدار نشده ام و وانمود کنم فردا خوابم 

 را به خاطر نمیاورم

 نه!

 انستم نمیتو

 نمیتوانستم اینجا بمانم

 انقدر نزدیک!

 اوه خدایا!

آرام از تخت پایین آمدم ،کفش هایم را برداشتم  و به سمت در 
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رفتم ولی بین راه ایستادم  و برایش پیامی در دفترچه ی هتل 

 گذاشتم 

 

 +فردا روز پرکاریه، بخاطر امروز ممنونم .

 +Rر

 م و از اتاق بیرون رفتم بعد خودکار را آرام کنار دفترچه گذاشت

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم

 

 

 ❎در 'اج'❎
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 خجالت زده بودم

 خیلی خیلی خجالت زده بودم 

انقدر خجالت زده بودم که میتوانستم تعریف جدیدی از ااین کلمه  

 ارائه دهم 

 وقتی به خانه برگشتم  و روی تخت نشستم 

 بوی عطر و صابون  را روی لباس هایم حس میکردم 

 هوشیار بودم و نمیتوانستم بخوابم  کامال

اگر سنت شک داشت که  هنوز هم او را می خواهم یا خیر ،خب 

من مطمئنم که حاال کامال  مطمئن شده که چقدر ناامیدانه او را 

 می خواهم 

 اوه خدا!
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وقتی به اج رفتم  مشخص شد من تنها کسی نبودم که یکشنبه 

های اجتماعی هم  مشغول مالکوم بوده...بنظر میرسید رسانه

 بخاطر این موضوع عصبانی و آشفته اند 

حضور من در تست شراب همراه مالکوم بنظر میرسید اتش خشم 

  هرزه های دور سنت را برافروخته

 

 

حقیقت داره،شایعات در مورد برگشتنت پیش دوست دختر ❎

 ❎؟سابقت حقیقت داره

 :در توئیترش

 

 ❎؟مالکوم_سنت با اون خلوت کرده@❎
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کوم_سنت حقیقت داره؟؟؟دوباره به اون زن مال@❎

 ❎ برگشتی؟؟؟؟؟؟میگن شما شنبه با هم بودین

تاهوراث حقیقت داره که @مالکوم_سنت شنبه دوست دختر @❎

سابقشو مالقات کرده؟سنت روی تریبون به اون زن خیره شده 

 ❎؟بود}همون روز سخنرانی{ این چه نگاه تخمیه که بهش میندازه

ا بود کلیک کردم و به عکسی از او در مک روی پیوندی که آنج

 کورمیک ،جایی که  باید به سوال من جواب میداد نگاه کردم  

 حتی متوجه نشده بودم کسی این عکس را از ما گرفته 

در واقع آن لحظه اصال متوجه نشده بودم که او بدون توجه به 

کسانی که نگاهش میکنند چنین نگاه خجالت آوری به من کرده 

  باشد

 

با آهی تلفن همراهم را کنار گذاشتم و در کامپیوترم لینک 'ایده 

 ها'یم را باز کردم 
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وقتی هلن مرا در دفترش خواست تاپیک را بستم و کامپیوترم را 

 قفل کردم کاری که قبال هرگز نمیکردم 

 

قبال فکر میکردم گنجینه ی اصلی در مغزم است و چیزی که در 

 ندازه ارزشمند نیستند فایل هایم میگذارم به آن ا

ولی بعد ،بعد از اینکه ویکتوریا  فایل تحقیقاتی ام را کپی کرد  

 فهمیدم همه ی چیزی که حتی اندکی ارزش دارد را باید قفل کرد 

 با خود فکر کردم 

 'هی زندگی،چقدر می خوای دلزدمون کنی'

 کامپیوترم را قفل کردم 

 و بعد به اتاق هلن رفتم 

 شخند بزرگی زد و به صندلی اشاره کرد تا بنشینموقتی مرا دید نی

 "بشین"

 سرم را تکان دادم و گفتم

 "نه همینجوری خوبه،هلن من باالخره یه چیزیو فهمیـ..."
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 حرفم را برید

 "خریداری شدیم کل دفتر مجله خریداری شده"

 "من...ببخشید؟"

 خب...حقیقت  و شایعه ؟

 هلن نخودی خندید 

 این صندلی رو به دست بیاری" "میفهمی ریچل،تو قراره

 به میزش نگاه کرد 

 از دو طرف میزش به هم خیره شدیم

 نگاه او ناباور بود ولی من شادتر از او بودم

 او ادامه داد  

"ما یه پیشنهاد دریافت کردیم و ظاهرا مقاله ی تو نظر سرمایه 

 گذارارو به خودش جلب کرده"

حیوان خانگی اش  بنظر میرسید عمال داشت از من به عنوان 

 قدردانی میکرد 

هلن بطور آشکارایی شاد بود ولی من بیشتر مبهوتو متحیر شده 
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 بودم

"خب ،کی قراره مارو بخره؟'اج' سالهاست که توجه کسیو جلب 

 نکرده"

 "آره جلب نکرده بود ولی حاال بنظر میرسه جلب کرده"

 او گفت

که ممکنه تو  "این پیشنهادو از یه آدم بزرگ گرفتیم،درواقع کسیه

 بشناسیش ،شرکت لینتون"

منتظر بود که اگر چیزی میدانم  بگویم یا انتظار داشت که حدس 

 بزنم

 وقتی سکوت کردم  اضافه کرد 

 "شرکت جدید رسانه ای نوئل سنت"

 دهانم باز ماند 

سرم را تکان دادم و دستم را  روی پیشانی ام گذاشتم  و  شمردم 

 م ...خب درواقع ،تا چهار شمرد

 "نوئل سنت؟"
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 "خودشه"

 لبخند زد 

"ولی الزم نیست نگران باشی،ممکنه اینجا رو تغییر بده ولی بهم 

اطمینان دادن که تو اینجا میمونی،نوئل سنت شیفته ی زنی شده 

 که پسرشو برای یه مدت طوالنی فریفته ی خودش کرده .."

دلم می خواست باال بیاورم ،از لحاظ جسمی احساس بیماری  

ردم بطوری که بیشتر از این نمیتوانستم آنجا بایستم و در این میک

 مورد حرف بزنم

 چند لحظه دیگر در سکوت به او نگاه کردم و در آخر گفتم 

 "اگه اشکالی نداره برم نوشتن مقاله جدیدمو شروع کنم"

 به اتاقم برگشتم و پشت کامپیوترم نشستم 

بودم را بیاد گفتگویی که آخر هفته در مورد جاسوسی شنیده 

 آوردم

'اون }پدر مالکوم/ریچل داره حرفایی که اون مرد به مالکوم میزد 

 رو به خاطر میاره{ بیخیالت نمیشه'

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

261

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 نوئل سنت داشت اج را میخرید 

 بخاطر مقاله ی من!

 چرا؟

 او می خواست با اج چکار کند؟

 با من؟

 آنجا نشسته  و به کامپیوتر خیره شده بودم 

ود ،نقاشی دیواری را خرید...برایم گل وقتی سنت دنبالم ب

فرستاد...او به کمپین 'پایان خشونت' ، اقدامات ایمنی و  کمک 

های فنی کرد....ولی هیچوقت تصورش را نمیکردم که او به من 

 پیشنهاد دهد که میتواند یک دلیل مشابه داشته باشد 4شغلی در ام

 سنت می خواست مرا از پدرش محافظت کند؟

 با خودم در جدل گذراندم ساعتی را  

 و بعد بی اراده به او پیام دادم 

 +میتونی حرف بزنی؟+

آنقدر بیقرار بودم که  وقتی تا زمان ناهار جوابم را نداد سیبم را 
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درون کیفم انداختم و  کیفم را برداشتم و در حالی که به سمت 

 آسانسور میرفتم  به کاترین زنگ زدم 

   

 فتم وقتی جواب داد با عجله گ

 "اون ،اونجاست؟ میتونی پنج دقیقه بهم وقت بده؟"

 "متاسفم  ولی اون امروز توی دفتر نیست"

 نفسم را بیرون دادمو در آسانسور ایستادم

 "ممنون"

ناامیدانه به صندلی ام برگشتم و در حالی که سیبم را میخوردم به 

 سنت فکر کردم 

سیده شد،  در طول تست شراب  و سواالتی که در مورد پدرش پر

 نگران بنظر نمیرسید 

سنت بیشتر از اینکه نگران آن حرف های تجار باشد نگران 

 اینبود که من از شراب خوشم میاید یا خیر 

با این وجود ،پدرش خطرناک بود ،به همان اندازه که خود سنت 
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 خطرناک است 

 سپس فکری به ذهنم خطور کرد 

 بیاد داشتم که او به کسی گفته بود

 جیح میدم بمیرم تا بزارم اون منو تو چنگالش بگیره...""...تر

 همه چیز در سرم  بسرعت در حال کلیک خوردن بود 

 اوه خدای من

 اوه خدای من 

 اوه خدای من!

باال رفتن آدرنالین در خونم را حس میکردم وقتی که پدر 

 مالکوم،آن سنت عوضی را بخاطر آوردم 

 در اینترنت گشت زدم 

 ورد دادخواهی چند نفر از کارمندانش را پیدا کردم چند مقاله در م

 ناچارا به سراغ ویدئو هایی در مورد او رفتم 

تازه شروع به کار 4یکی از آنها زمانی گرفته شده بود که ام 

 کرده ، و پدر سنت  به همه اطمینان میداد که 
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 "بیشتر از سه ماه دووم نمیاره و ورشکسته میشه"

 مه کردم به مرد پشت تریبون زمز

"از همچین آدم عالی رتبه ای  همچین پستیو حماقتی 

 بعیده،خوشحالم که مالکوم ثابت کرد اشتباه میکنی"

وقتی بطوری جدی فکر کردم که اگر نوئل سنت بتواند اج را   

 بخرد  باید چه کار هایی بکنم احساس بدو بدتری پیدا کردم

ه وقتی مقاله ام فورا صندوق پستی ام را باز کردم  ایمیل هایی ک

منتشر شد برای کار دریافت کردم را باز کردم و کنجکاوم که 

 هنوز هم میخواهند با من مصاحبه ی کاری کنند یا خیر 

سپس در موتور های جستجو، دیگر صفحه های کار را بررسی  

 کردم

 "چرا آگهی های آنالینو بررسی میکنی؟"

ه ی کامپیوترم خیره سرم را باال آوردم تا  به ولنتاین که به صفح

 شده بود نگاه کنم 

 "چی؟"
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"آگهی کار...چرا داری دنبال آگهی آنالین کار میگردی؟ میخوای 

 کارتو ول کنی؟"

به دوروبرم نگاه کردم تا مطمئن شوم هیچ کس دیگری صدایمان 

 را نمیشنوند

بعد صفحه ام را بستم و تصمیم گرفتم بعدا با چند نفر از آنها 

 تماس بگیرم

 

 دوازدهم فصل

 

 

 

 

 ❎جعبه❎
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وقتی به آپارتمان خودم رفتم یک خروار تحقیق داشتم که باید 

برای مقاله ام انجام میدادم ولی نمی توانستم از فکر کردن در 

مورد نوئل سنت ،و مالکوم سنت که با شستش به من شراب داد و 

 آن خواب شرم آور دست بردارم 

و به موهایم ماسک مو پس به حمام رفتم ، دوش سریعی گرفتم 

 زدم 

صاحب خانه که طبقه ی اول زندگی میکرد زنگ در را زد و 

گفت برایم جعبه ای آمده که طبقه ی پایین گذاشته بودند و  بقدری 

سنگین است که مجبور شد از شوهر عضالنی و تنومندش بخواهد 

 تا آنرا برایم بیاورد 

 راب است با دیدن جعبه پشت در  متوجه شدم که داخل آن ش

 شراب مورد عالقه ام  و یادداشتی باالیش بود 

یادداشتی که کامال آشنا بود و همان یادداشت  دنیایم را زیرورو 
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+ریچل ،نمیتونم همه ی اینا رو برای خودم  نگه دارم،هیچوقت 

حالت صورتتو وقتی عالقمندی جدیدتو}شراب{ مزه کردی یادم 

 نمیره،

 + M.Sم،س 

عد 'س' و بعد دوباره از اول همه ی چیزی که نوشته من 'م' و ب 

 بود را خواندم  

 خدای من 

 عالقمندی من، تو هستی!

 نفس لرزانی کشیدم

خم شدم جعبه را برداشتم و به داخل اتاق بردم ودر را پشت سرم 

 قفل کردم 

و بعد به اتاقم برگشتم و با دستان لرزان اسم سنت را روی تلفن 
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 با او تماس گرفتم همراهم لمس کردم و 

 مغزم کار نمیکرد.. قرار است چه چیزی به او بگویم؟

 بعد از سه بار بوق خوردن جواب داد و گفت 

 "سنت "

 به معنای واقعی کلمه پروانه ها را درون گلویم حس میکردم 

 "سالم ،منم"

در حالی که پشت تلفن با او حرف میزدم و به یادداشتی نگاه 

درون میخورد سعی کردم صدایم را  میکردم که داشت مرا از

 معمولی نگه دارم 

 "خب..."

 سعی کردم صدایم بریده و بی نفس نباید 

"یه مردی که میشناسمش می خواد مستم کنه ،یه جعبه شراب 

 خوشمزه درست جلوی در خونم گذاشتن با 

 آدرس ناشناس"

 {"❎"ای حروم زاده}به خودش داره میگه یجورایی
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 گزیدم تا جلوی خنده ام را بگیرم  گونه ام را از داخل

 "برای این 'یه روزی' کمکم میکنی؟"

 صدای خنده ی غیر منتظره و آرامی از آن طرف خط آمد  

 دست از قدم زدن برداشتم و لبه ی تخت نشستم 

 خیالم راحت شد وقتی که گفت 

"توی یه هفته، هفت روز وجود داره و هر روز رو میشه 'یه 

 م بگو ِکی ریچل"روزی' حساب کرد ،به

 گرما  در گونه هایم دوید 

"امیدوار بودم که این هفته باشه ولی باید بنویسم چون این آخر 

 هفته بجز مزه کردن شراب هیچ کار دیگه ای نکردم"

 "من نظر بهتری دارم بیا پایین"

 "چی؟"

 تکرار کرد 

 "بیا  پایین"

 در حالی که به سمت پنجره رفتم با تردید پرسیدم 
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 محلمون رد میشدی؟""از 

 "از اینجا رد نمیشدم،بخاطر تو اومدم به محلتون"

طول اتاق تا پنجره را به سرعت طی کردم  و یک ماشین قرمز  

 براق را که جلوی ساختمان پارک شده بود دیدم .

 ماشین خفن جدیدش!

 "بیا پایین"

 این را گفت و قطع کرد 

 پرده را کشیدم و به او پیام دادم 

 ه بهم وقت بده++پنج دقیق

 تلفنم را روی تخت انداختم و فورا به حمام رفتم 

کاله پالستیکی را از سرم برداشتم و به موهای ماسک زده ام 

 نگاه کردم 

 اوه لعنتی 

 'ریچل واقعا االن وقت ماسک مو زدن بود'

 جینا را جلوی در حمام دیدم که به آن تکیه زده بود 
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 از همانجا پرسید

گم به موهات اون چیزای سفید چسبناکو زدی و "الزمه که بهش ب

 اون باید بره؟"

 لرزان شیر آب را باز کردم و سرم را زیر آب گرفتم 

 با عجله مشغول شستن ماسک از روی موهایم شدم  

بعد از شستن ،حوله را برداشتم ،سریع روی سرم کشیدم  و تا 

 آنجایی که می توانستم سعی کردم آن را خشک کنم 

 ن بود سنت پایی

 سنت در محله ی من بود

 سنت آمده بود تا مرا ببیند 

 باالخره موهایم را عقب بردم  و به آنها شانه کشیدم 

آن را گوجه ای پشت سرم بستم ،یک تیشرت خاکستری تمیز 

 بهمراه کفش های راحتی ام را پوشیدم و با عجله پایین رفتم 
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 جاذبه !

 نیروییست که بین دوجسم وجود دارد ...بین دو بدن! جاذبه

 جاذبه فقط کشش بین یک جسم و جاذبه ی زمین نیست 

جاذبه کششیست که بین همه ی اجسام  وجود دارد  و هر چه آنها 

 به هم نزدیکتر باشند جاذبه قویتر است 

در حالی که  به یک جسم نزدیک هستم ،هرگز چنین جاذبه ای را 

 م حس نکرده بود

 این مرد!

این مرد قدرتمند ترین جاذبه ی من بود...چیزی که حتی وقتی 
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جایی ثابت ایستاده ام باعث میشود حس کنم مدام در حال سقوط  

 هستم

فک زاویه دارش،دهان خوردنی، قد بلند،ستبر و بزرگ پوشیده 

در کت و شلوار  و احاطه شده توسط  عزم و اراده ای که در 

 اطراف بدنش میچرخد 

 ما درون ماشینش که بیرون ساختمان من پارک شده ،نشسته بودیم 

و او آرام،سراپا زیبا، اصیل،جسور ،تحت کنترل و سرسخت  به 

 نظر میرسید 

بود و آن طوفان غیر  4آن مرد سرسخت که مالک و  مدیر ام

 قابل دسترس ،دوباره به دنبالم آمده بود

 یک دختر باز!

 یک َخیِِّر!

 یک قهرمان!

 ا!یک معم

 همه واله و شیدای او بودند 
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زن ها بار ها وبار ها از خوشان یک احمق میساختند تا فقط 

 بتوانند توجهش را جلب کنند 

 او الهام بخش ،عشق و شهوت و هرچیزی مابین اینهاست 

 حتی دلبستگی

 حتی...برای من

 وقتی چند دقیقه ی پیش بیرون آمدم او کنار ماشینش ایستاده بود 

 "سالم"

 کردم که سرخ شده امحس 

 "این چیزیه که  تو وقت آزادم انجام میدادم"

 به موهای گوجه ای ام اشاره کردم 

 به من خیره شد و در ماشین بی نظیرش را برایم باز کرد 

"امیدوار بودم االن درباره ی همین بتونیم یه صحبتی داشته 

 باشیم"

 

 لهره داشتم حاال ما در ماشینش بودیم ،او پشت فرمان بود و من د
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 همه از او چیزی می خواستند 

او غریزه ی یک جنگجو را داشت و بندرت به خواسته های 

دیگران نه میگفت...و او ...از هرکسی که نیاز داشته باشد 

 حمایت میکرد 

 او یکبار از من هم حمایت  کرد 

همانطور که در تاریکی  با نور خیابان که به صورت خوش 

میکردم با خود فکر کردم که چقدر مستقل تراشش میتابید نگاه 

 بودم،که چقدر میخواستم مستقل باشم ولی او بر من چیره شد 

 اولین باری که او را به وضوح دیدم ،بخاطر میاورم 

لبخندش در صورتش به آرامی وسعت گرفت و باعث آتش  

 گرفتن شکمم شد 

 او مردی بود که در حالی که مرا میبوسید انگشتانش ساعت ها

 وقت صرف لمس و شناختن منحنی های شانه و پشتم میکرد 

 از دست دادنش باعث کم رنگ شدن این خاطرات نشده بود 

 بودن در ماشینش فقط بیقراری ام را بیشتر میکرد 
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 هر لحظه ای که با او بودم را بیاد می آوردم 

 مانند یک گنجینه و مانند یک مجازات!

 او آرام،سکسی وشعف آور بود 

عین حال میتوانست با قدرت باورنکردنی اش دنیایم را به  و در

 سرعت زیرورو کند 

من هیچوقت چنین کسی را نمیخواستم و هرگز منتظر برخورد با 

 چنین کسی نبودم 

 فقط کسی را میخواستم همین !

من در مورد حفره ای که در قلب و احساسم بود گفته بودم و او 

 آمده بود تا آن حفره را پر کند 

 ترس نداشتن او مثل قبل بزرگ بود 

 و با این وجود او را می خواستم 

 گمانم حتی با دلیلو منطق هم نمیتوانستم این حسم را از بین ببرم

 از من پرسید  

 "میخوای از 'اج' بری؟"
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 صمیمیت صدایش در فضای محدود ماشین غیر قابل تحمل بود 

من بچرخد یک دستش را پشت صندلی گذاشت  تا کامال به سمت 

 تا مستقیما به من نگاه کند 

"چرا میخوای از اج بری ،بعد از اینکه اون مقاله رو نوشتی 

 وضعیت اج بهتر شده ،نشده؟"

 "منظورت...نامه ی عاشقانست؟"

 نگاهم را پایین گرفتم 

 "رئیسم اینجوری صداش میکنه"

 صدایش آرام تر شد 

 "آره منظورم نامه ی عاشقانست"

 قلب تکرار کرد  بعد از یک ضربان

 "چرا داری از اج میری؟"

 "چون..."

انگشت شست و اشاره اش را زیر چانه ام گذاشت که لمسش   

 باعث شد شوکه شوم و کمی از جا بپرم 
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 وقتی سرم را باال آوردم صورتم را بررسی کرد 

 بیای؟" 4"تو قراره به ام

 "نه"

 به دهانش نگاه کردم 

 "خب...؟"

 داشته بود هنوز چانه ام را نگه 

 بیای؟"4"چرا میخوای از اج بری و نمیخوای به ام 

 "از کجا اینو فهمیدی؟"

سرم را برگرداندم تا  هم نفسی بگیرم و هم لمسش را از خودم 

 دور کنم چون خیلی خیلی دردناک بود 

 "من همه جا دوستانی دارم ریچل" 

 به سمت او برگشتم

زنگ زدم تا یکم در "من فقط چند تا آگهی کار دیدمو و چند جا 

 موردش پرس جو کنم"

آنقدر نزدیکم بود که عطرش مثل پتویی مرا احاطه کرده و باعث 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

279

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 میشد مورفین در رگ هایم جاری شود

گیج و پریشان به خیابان پشت سرش نگاه کردم ،شانه باال انداختم 

 و بخاطر اعتراف سرخ شدم 

 "میدونم پدرت اجو میخواد"

 "و؟"

 خیر کرده بودند چشمان سبزش مرا تس

 زمزمه کردم 

"من برای کسی که مخالف تو باشه کار نمیکنم،من تو تیمه 

 مالکومم"

 بشدت سرخ شدم 

 "اگه تو ،تو تیم مالکومی چرا برای من کار نمیکنی؟"

 "چون ..."

 صدایم آرام شد 

"حتی اگه تو تیم مالکوم باشم چیزی که هزار نفر دیگه ازت 

 میخوانو  نمیخوام"
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 که سرش نزدیک تر میشد چشمانش میدرخشید همانطور

 "واقعا؟پس چی میخوای؟"

 زیر لب زمزمه کردم

 "خودت میدونی چی میخوام "

 نگاهم را پایین گرفتم

 زیر لب زمزمه کرد 

 "میخوام از زبون تو بشنومش"

 'ترسو نباش!

 بگو!

 نمیتونی بیشتر از کاری که قبال کردی گند بزنی'

 نالیدم

 "تورو می خوام"

 توانستم به او نگاه کنم  نمی

 صدای بازدم آرامش را شنیدم 

و وقتی سرم را باال آوردم در آن تاریکو روشن او همه ی چیزی 
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 بود که میدیدم 

 سنت زمزمه کرد 

 "من خیلی ازت عصبانیَم "

 در حالی که یک دستش را روی صورتش میگذاشت کمی غرید 

صخره پرت به سختی نفس میکشیدم انگار که خودم را از یک 

 کرده بودم  و شاید واقعا همینکار را کردم

اشتیاقی که در درونم بود و میخواست خودش را از چشمانم 

 بیرون بکشد و به سمت سنت پرواز کند را حس میکردم 

 با درماندگی زیر لب نالیدم

 "سنت"

 عصبانَیم...."… "به طرز.... لعنتی ...ازت

 فکش بشدت سخت شده بود 

 م که نمیتونم درست فکر کنم""انقدر عصبانیَ 

جوری به من نگاه میکرد که انگار هزاران آتش جهنم در درونش 

 میسوخت
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"چشمامو میبندمو تورو میبینم ریچل،چشمهات موهات صورت  

 سرخ شدت وقتی خجالت میکشی"

 "مالکوم"

 چشمانم تار میدید 

 با التماس ادامه دادم

ار وباهات روراستم "هر کاری میکنم که بهت ثابت کنم بهت وفاد

" 

 فکش حتی سخت تر شد 

 "تو بهم صدمه زدی"

 همانطور که به من نگاه میکرد غرید 

 "من ازت عصبانَیم"

 چشمانش مثل همیشه برق میزد 

"نمی خوام باهات ادامه بدم،حتی وقتی میخوامت هم نمیخوام 

 باهات ادامه بدم،نمیخوام برگردی،نمیخوام باهام ادامه بدی"

ام  که منو از خودت برونی چون هیچی نمیتونه منو "سنت نمیخو
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 از تو دور کنه"

 به من نگاه کرد ،هر دو به بن بست رسیده بودیم 

 انگشتان سنت بازویم را به چنگ گرفت 

 التماس کردم 

"تو گفته بودی میتونی همه ی چیزها رو فراموش کنی ،اینو هم 

 فراموش کنو بهم یه شانس شروع دوباره بده"

 ا باال آوردم و صورتش را لمس کردم دستم ر

چشمانش برق میزد و از شهوت و عزم و اراده ی راسخ 

 میسوخت

 "بهم یه فرصت بده..."

دهانم را باز کردم تا التماس کنم ولی در عوض دستی که رو 

فرمان بود و به آن فشار میاورد را گرفتم و پشت دست و 

 انگشتانش را بوسیدم 

چشمانم را بستم تا وقتی بویش انقدر دهانم را رویش کشیدم و 

 خوب و تمیز بود نگاه منزجرش را روی خودم نبینم 
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 "لطفا سنت..."

 سرم را باال آوردم و با دیدن حالت صورتش نفسم بند آمد

او قدرتمند ، حریص و مشتاق بنظر میرسید مانند مردی که بعد 

 از ده ها سال به خانه برگشته

 واژنم خیس و متورم شد!

میتوانست مسلط تر و سلطه گر تر بنظر برسد ولی  او جلویم او ن

 را نگرفت پس من کف دستش را بوسیدم 

نگاهش جوری درخشان بود که انگار آتشی درونش در حال 

سوختن است انگار بین شعله های آتش جهنم است و من کسی 

 هستم که او را در آنجا انداخته ام 

 ا بوسید سنت صورتم را گرفت و گوشه ی دهانم ر

مرا از جایی که نشسته بودم بلند کرد و روی خودش گذاشت به 

 طوری که پاهایم دو طرفش قرار داشت

 طرف دیگر دهانم را بوسید و مرا باالی رانش نشاند 

 شق شدگی عظیمش بود که  پایین شکمم حس میکردم؟ 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

285

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 بله ،چنین چیزی را حس میکردم 

 او مرا میخواست!

 من با درک این موضوع لرزیدم  او مرا خیلی میخواست و

 مرا تا حدی نزدیک کشید تا زبانش را روی خط چانه ام بکشد 

دهانش را به سمت گوشم برد و چند دقیقه ای  سنت_وارانه آنجا 

 را با دهانش کاوش کرد 

 کنار گوشم نالید

 "تو بوی خوبی میدی"

 انگشتانش به سمت شکمم رفت و باعث لرزش در تمام بدنم شد 

 را می خواستاو م

 با شهوت زمزمه کرد 

"می خوام فراموشت کنم ریچل،ولی میدونم که حق با توعه،تو 

دروغ نگفتی ،حداقل نه به من،تو به خودت دروغ گفتی که باهام 

 صادقی و تمام اون زمان  قبول نمیکردی که داری عاشقم میشی"

نگاهش را در چشمانم نگه داشت و من ریه هایم را در سینه ام 
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 میکردم  حس

 "و اگه این درست باشه؟"

 "این حقیقته ریچل!"

 چشمانش با حالت سلطه گرانه ی مالیمی برق میزد 

 سرخ شدم و صورتم را پایین آوردم 

و وقتی انگشتانش زیر پیراهنم لغزید و از آنجا به  پایین رفت  

 مچش را گرفتم و زمزمه کردم 

ی و بعد من اونجا "نه ،نه مالکوم،تو میخوای منو  لب چشمه  ببر

تنها خواهم بود}لب چشمه میبریو تشنه برمیگردونی ،مصداق این 

 جملشه{"

 خرناس کشید

 "اگه تورو ببرم لب چشمه   هیچوقت تشنه  برت نمیگردونم"

 "چه اتفاقی برای ریسک پذیری من افتاده؟"

"این فقط خودم نیستم که نگرانشم ،نگران دختر محتاطمم که باید 

 خوب  محکم پیچیده و بسته بندی بشه"مثل یه شراب 
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 دستم را باال بردم و فک سخت و  تراشیده شده اش را لمس کردم

"تا وقتی لمسم میکنی میتونی منو بشکنی،ُخردم کنی،ازم استفاده 

 کنی ،فقط منو بخواه"

 

 او قدرتمند و تحت کنترل بود

با سر انگشتانم لب هایش را لمس کردم  ،بدن مالکوم منقبض شده 

 بود ولی تکان نمیخورد و من از درون میلرزیدم 

دستم را پایین آوردم و پوست برهنه ام از اینکه مرا لمس نمیکرد 

 میسوخت 

 با چشمان باریک نگاهم میکرد

 "تو مثل قبل بازم جوابمو ندادی"

 "منم همون حسو داشتم،من هیچوقت بهت دروغ نگفتم"

 ضربان قلبم سرعت گرفت 

 ی نیازم برای بخشیده شدن را بگیرم ولی نمیتوانستم جلو

 اعتراف کردم 
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"من میخواستم با تو باشم،میخواستم تورو ببینم ،و نمیخواستم 

 متوقف بشه"

دستم را روی کرواتش کشیدم و پایین آمدمو عضالت شش تکه 

 اش را زیر انگشتانم حس کردم

گذاشتم انگشتانم روی بدنش سرگردان باشد و در این بین حتی 

 نگاهم را از آن چشمان سبز طوفانی برنداشتم یک لحظه

اودستش را باال و روی گوشم گذاشت و من با شنیدن چیزی که 

گفت چشمانم را روی هم محکم فشار دادم و از شنیدن صدای 

 خش دارش غافلگیر شدم

 "این گوشارو یادمه..."

 کمی به آنها فشار آورد 

 ش مرا ذوب کرد چشمانم را باز کردم تا به او نگاه کنم و نگاه

 "وقتی سربه سرم میذاری سرخ میشن..." 

 "نه ،اینا هم سرخ میشن..."

 به بازویم اشاره کرد و دستش را  دور بازویم پیچید
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 و من ناله ی آرامی از گلویم بیرون آمد

"اگه دستمو روت بزارم تو با لمسم به بدنت  قوس میدی ،خودتو 

باشه،تو جوری نگاهم نزدیکتر میکشی تا هر اینچ از دستم روت 

میکنی انگار که یه حرومزادم ،انگار که من کلی بهت رویا دادم 

و بعد همشونو ازت گرفتم  ولی هنوز هم دستمو روی خودت 

 میخوای؟"

 "آره،ولی من میخوام بهم اعتماد کنی"

 "بهت اعتماد کنم؟من حتی به خودمم اعتماد ندارم"

 اشکم را پاک کردم 

 مه کردمبا صدای شکسته ای زمز

 "من میخوام مال تو باشم"

برای ثانیه ای چشمانمان در هم درگیر شد  و بعد نور مهتاب 

 روی صورتش تابید  و نشان داد که چقدر زیباست 

مالکوم  صورتم را قاب گرفت و سرش به من نزدیک شد  و 

 دهانش روی گوشم قرار گرفت 
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 "دلم برات تنگ شده}از لحاظ جنسی{"

 دم سرخ شدم با شنیدن صدای خو

 خودش را عقب کشید 

 "واقعا؟ دلت برام تنگ شده بود؟"

"دلم خیلی برات تنگ شده بود،نمیتونم فراموشت کنم ودلم هم 

 نمیخواد تو فراموشم کنی"

 آب دهانم را قورت دادم 

دوباره صورتم را قاب گرفت و صورتش را نزدیک کشید و 

 وقتی دهانم را باز کردم  جلویم را گرفت

 ""هیسسس

جوری با دقت که انگار من شکننده هستم سرم را به سمت خودش 

 کشید و وقتی لب هایش گوشه ی دهانم را لمس کرد لرزیدم 

 صدایش متفاوت بود و بسختی قابل فهم!

 گرما از دست بزرگش به گونه ام میرسید 

 عقب رفت  و  شستش را روی لبم کشید 
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 ع کنیم""میخوام برای شروع دوباره  آرومو آهسته شرو

 جنگل چشمانش عمیقو سخت بود 

"و وقتی آماده بشم ازت می خوام دوست دخترم بشی  و این 

آخرین باره ریچل، اگه بهم بگی نه این آخرین باریه که در مورد 

 چیزی بهم نه میگی"

 خدایا ،من میخواستم همین حاال اینرا از من بخواهد 

 صورتم را چرخاندم و بوسه ای روی شستش زدم

مانند زمان تست شراب  که شستش را به دهانم مالید آنرا در او 

 امتداد لبم کشید   و من آنرا درون دهانم کشیدم 

 مثل کف دستش نرمو گرم بود 

حتی نمیتوانستم جوری که دلم میخواست دوباره مرا ببوسد را 

 توصیف کنم

 زمزمه کردم

 "اذیتم نکن"

 "اذیتت نمیکنم"
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 نگاهم باال آمد

 مثل قبل برای خواستن من حریص باشی سنت" "دلم میخواد

 با هر دو دستش صورتم را قاب گرفت 

 "جمعه باهام بیا بیرون"

 نفس نفس زدم

 "دوست دارم باهات بیام" 

  

 Black"مراسمش بلک تایه}تو زبان انگلیسی اصطالحی با نام 

Tie   داریم که به نوعی یک کد لباس خاص برای مهمانی ها یا

تی این کد لباس به یه مهمانی اطالق  می شه مراسم رسمیه وق

یعنی شمایی که به اون مراسم دعوت شدین باید کامال رسمی 

لباس بپوشین و پوشیدن  لباس های غیررسمی خارج از عرف 

 شناخته می شه{،چیزی برای پوشیدن داری؟"

ریه هایم مثل سنگ شده بودند وقتی حالت صورت بشدت 

 کان دادممهربانش را نگاه کردمو سر ت

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

293

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 "من...مطمئنم یه چیزی برای پوشیدن پیدا میکنم"

 "برو برای خودت یه لباس بخر...به حساب من"

 "نه"

 خجالت زده خندیدم

 سنت"

 اصرار کرد 

 "آره،قرار بود دیگه نگی نه ،یادته؟"

 صدای نفس هایم بسختی قابل شنیدن بود 

 "چه ساعتی باید آماده باشم؟"

تر شروع میشه ولی من یه هفته ی "یه ربع به نه،مراسمش زود

 طوالنیو سخت پیش رو دارمو میخوام یکم دیرتر بریم"

 میدانم چرا یک هفته ی طوالنی در پیش رو داری سنت 

چون تو بیشترو بیشترو بیشتر می خواهی و من تو را همینطور 

 که هستی میخواهم ...و میخواهم که تمام مرا بخواهی 

 واستی میخ4و میدانم چرا مرا در ام
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چون حتی وقتی از دست من عصبانی بودی باز هم میخواستی از 

 من حمایت کنی 

 هنوز هم میخواهی از من محافظت کنی 

 پرسیدم

 "هنوزم میخوای ماهو بدست بیاری؟"

 ساکت بود  و بعد...

 "یه چیزی تو همین مایه ها"

 دوباره ساکت شد 

 از ماشین بیرون رفتم و به او نگاه کردم 

 هترین مجموعه ی شراب تمام عمرم ممنونم""بخاطر ب

 لبخند زدم  

 پوزخند زد

 "قابلی نداشت"

 دقایقی به هم خیره شدیم 

 در سایه ها چشمانش با برقی مردانه و خالص میدرخشید 
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 همانطور که او به من  نگاه میکرد با فکر اینکه  واقعی نیست 

 اینکه نمیتواند واقعی باشد احساس درد کردم 

یه چالشم سنت ،باالخره از این چالش هم رد میشو  "من برات

 کارت با من تموم میشه"

 قبل از اینکه بتوانم بیرون بروم دستم را کشید و مرا داخل برد

کف دستم را باز کرد ،داشبورد را باز کرد  و یک خودکار 

 بیرون آورد 

 با دیدن خودکار قلبم تپش گرفت 

 همان خودکار درون هتل بود 

 ه دستم را روی پایش گذاشت ،انگشتانم را باز کردم در حالی ک

در حالی که متوجه لرزیدن بدنم شد چشم هایش در زیر مژه های 

 بلندش درخشید 

همچنان که چیزی کف دستم می نوشت ابدا چشمانش را از 

 صورتم نمیگرفت 

 سپس انگشتانم را جمع کرده و زمزمه کرد 
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 "منو دست کم نگیر"

دو به من نگاه میکرد حالت سلطه گرش را در حالی که حرف میز

حس میکردم ...و تقریبا غیرقابل شنیدن ....تقریبا به آرامی و 

 شکنجه گرانه...رهایم کرد

 "شب بخیر ریچل"

همانطور که به سمت ساختمان میرفتم حس میکردم که چشمانش 

 به پشتم چسبیده

وقتی کنار در چرخیدم در حالی که برای آخرین بار نگاهش 

 کردم قسمت های جنسی بدنم منقبض شد می

در حالی که از پنجره ی باز ماشین به من نگاه میکرد یک دستش 

روی صندلی شاگرد بود و من هرگز نگاهش را آنطور 

 پرحرارت و جدی ندیده بودم 

با درماندگی برای جدا کردن نگاهم از چشمانش دستم را روی 

 دستگیره گذاشتم و بسختی بازش کردم 

 اخل رفتم نفسم را بیرون دادم وقتی د
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در را بستم و دستم را روی در شیشه ای گذاشتم و همانطور که 

صدای روشن شدن ماشینش را شنیدم میتوانستم او را آنطرف در 

 تصور کنم 

 سینه اش را زیر سرانگشتانم  حس میکردم 

و انرژی ذاتی اش که مانند آذرخش سفیدو پرحرارت بود و در 

 یعی جاری شده بود رگ هایم چون ما

 خودم را مجبور کردم که به طبقه ی باال بروم

داخل آپارمانم رفتم و به در بسته تکیه دادمو دستم را باز کردم و  

 چیزی که نوشته بود را خواندم

 +مال منی+ 

  

 

 فصل سیزدهم
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❎ 

 

 

 

 

 "من میگم اون آبیه"

 "من نظرم اون صورتی روشنه"

 ردجینا با وین بحث میک

"آبیه،این یه اتفاق مهمو فوق العادست پس لباسشم باید فوق العاده 

 باشه، یه مرد بی عیب و نقص ،الیق یه دختر بی عیب و نقصه"

 به هر دوی آنها گفتم

"من بی عیب و نقص نیستم ولی میخوام امشب خوب به نظر 

 برسم"

"میلیاردرت امشب میخواد باهات عالی به نظر برسه ،تو زیبا 

میرسی و ...اون از چیزی که روش سرمایه گذاری بنظر 
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 کرده،بهره برداری میکنه "

 خندیدم

 "وین"

"هنوزم نمیفهمم چرا اون روز اونو به اتاقت نبردیو  نذاشتی 

 باهات سکس داشته باشه"

 "چون...ما یه ماه با هم نبودیم"

"دقیقا به همین دلیله که نباید بحث اضافه میکردین،چه حرفی 

 جود داشت؟تو اونو میخوای اونم تورو میخواد"واسه زدن و

به دنبال گوشواره های نقره ای  گشتم و یک گوشواره ی میخی 

 خاکستری را دیدم 

 "خب ما حرفامونو زدیم ،بهتون که گفتم"

"نه نگفتی،تو فقط قرمز شدی همین، میتونی بدون اینکه بری تو 

 هپروت برامون تعریف کنی؟"

 ناله کردم

و وین می خواستند بدانند که بین منو سنت همه چی دوستانم،جینا 
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 روبراه است 

 "اون مقالمو خونده"

بی صبر به نظر میرسیدند و صورت هایشان با انتظار زنده شده 

 بود 

 و من بیاد می آوردم 

 دوباره حس دستانش که صورتم را قاب گرفته بود بیاد می آوردم 

 می آوردم  دوباره چشمانش که روی من قفل شده بود بیاد

لب هایش که خیلی نزدیک و برای من خیلی دور بود بیاد 

 میاوردم  و ناگهاان ...

 بوسه ای که گوشه ی دهانم زده بود بیاد میاوردم....

به کف دستم   و به آن کلمات که متاسفانه بعد از یک هفته حمام 

 رفتن از بین رفته بود خیره شدم 

 ون""اون ازم خواست امشب باهاش برم بیر

جینا یکی از شراب هایم را باز کرد و وقتی با سه لیوان یکبار 

 مصرف فومی  برگشت با خودم گفتم...
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'لطفا هیچوقت نزار سنت ببینه که داریم این شرابا رو با لیوان 

 فومی میخوریم'

 او پرسید 

 "رسمیه،علنی؟؟"

 به هر کداممان یک لیوان داد 

 وین گفت

 "باالخره"

 یک جرعه نوشید 

یوانم را کنار گذاشتم و همانطور که سر تکان میدادم پروانه ها ل 

 درون شکمم مدام بال بال میزدند

 

 هنوز هم پیراهنش در کمدم بود 

شب قبل آنرا از جای مخفی اش بیرون آوردم ....پیراهنی که مرا 

به خاطراتم برمیگرداند ...بعد از بیرون آوردنش از جای مخفی 

 ن را پوشیدم  و دکمه هایش را بستم ام  بسرعت برهنه شدم ،آ
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،روی تخت دراز کشیدم  و یک حس داغ و سکسی روی پوستم  

 داشتم

هورمون هایم  دیوانه شده بودند ولی من نمیخواستم تا وقتی او 

 هیچکاری با من نکرده  هیچکار سکسی }خودارضایی{انجام دهم 

 "و من بهش گفتم بله، اونم بهم گفت یه لباس رسمی بخر"

نت این را آرام ولی معمولی گفت  انگار که طبیعی ترین  کار س

 برای اوست که میتواند برای من بکند 

 از گفتن بقیه ی ماجرا به آنها خودداری کردم 

 که او روی دستم نوشت...

که وقتی به اتاقم برگشتم  در تاریکی به مادرم زنگ زدم و به   

 او همه چیز را گفتم ...

 با شنیدن صدایش با شادی گریه کردمو به طور ناگهانی 

 اعتراف کردم 

"ما قراره بریم بلک تای  و اگه این آخرین کاریه که قراره انجام 

 بدم میخوام امشب فوق العاده بنظر برسم "
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 با غرور به خودم در آینه نگاه کردم 

 

بنظر نمیرسید که در این مدت خوشحال باشم ولی در زندگی ام 

 نمیکردم هم  احساس شاد بودن 

 وین گفت

"این لباس فریبندست ،شکاف جلوی سینه هات عالیه،شونه های 

ی برهنت و جوری که لباس تا نوک پاهات مثل آبشار جاری شده  

طوریه که انگار می خوای به سنت  بگی:میدونی من در حقیقت 

 شیطونم ولی فقط برای تو"

 جینا نالید

 ال دیدیم""اوه لطفا ،اون شیطون تر از کسیه که تا حا

خندیدم و بعد گونه هایم با فکرش سرخ شد اینکه او مثل من که 

 برای با او بودن بیتاب بودم ،بیقرار بود؟

" سنت مقالتو خونده ،پس اون باید یکاری باهاش کرده باشه که 

 دوباره بسمتت برگشته"
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وین نسخه ای از مجله ای که زیر تختم پنهان کرده بودم... فقط 

ه عکسش را ببینم را بیرون آورد و  جمله ی آخر به این دلیل ک

 را نشان داد 

"این قسمته:+کورکورانه از هر جای بلندی میپرم حتی اگر یک 

صدم درصد احتمال دارد او آنجا...آن پایین حضور داشته باشد تا 

 مرا بگیرد+ "

 "وین ...شما دو تا باید کمکم کنین تا آماده بشم"

شروع  5با آهنگ شوگر از مارون آنها آهنگ را روشن کردند و

 به زیبا کردن من کردند 

 موهایم را آنقدر شانه کردم که روی پشتم مثل شیشه صاف بماند 

برای هفته ها من تنها بودمو فقط به لپ تاپم نگاه میکردم و به 

 صدای همهمه و هیاهو گوش میدادم 

 حاال کسی که هیاهو میکند منم 

ام  و دوستانم دورم میچرخندو مانند یک پرنسس لباس پوشیده 

 مرا آماده میکنند و مراقبند که کیف و کفشم هماهنگ باشد 
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 مخصوصا جینا خیلی به من کمک کرد  

 جینایی که میترسید قلبم شکسته شود

 سربه سر جینا گذاشتم

"حاال تو داری منو برای یه پسر آماده میکنی؟ االن توام تو تیم 

 مالکومی؟"

 مکث کرد

هر کسی هستم که خوشحالت کنه...و خب  از چیزایی  "من تو تیم

 که تاهو گفت آره من تو تیم مالکومم"

 چشم هایم را چرخاندم

 "تو حرف اون مردو باور میکنی؟"

 "اون همونقدری سنت رو دوست داره که من عاشقتم"

 ادامه داد 

"همونقدری که من از زانوی غم بغل کردنت خوشحال نمیشم اونم 

 ی شما دوتا شاد نمیشه"از قطع رابطه 

 "چی؟"
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 تمام توجهم به او جلب شد 

"اون فکر میکنه سنت واقعا تورو میخواد چون اون معموال فقط 

 دخترارو میکنه"

 وین ابرو در هم کشید

"چه چیزای دیگه ای گفت؟اگه میخواستی بری با اون صحبت 

کنی باید به ما میگفتی که میخوای در مورد ریچ باهاش حرف 

 بزنی"

من فقط دیروز رفتم باهاش حرف زدم و بهتون که گفتم تاهو "

گفت 'سنت واقعا بهترین دوستتو میخواد و هیچوقت اونو اینطور 

 ندیده' "

هیچوقت فکر نمیکردم قسمت های جنسی بدنم سرخ شوند ولی 

 هر بار که به او فکر میکردم همین اتفاق می افتاد 

 وین پرسید

 یدونه؟""مامان ریچل چی گفت؟قضیه رو م

 خندیدم
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 "مادرم؟"

اسم مادرم ِکلی بود ولی دوستانم اورا 'مامان' یا 'مامان ریچل.' 

 صدا میکردند 

"مامانم میخواد باهاش مالقات کنه ،از برگشتن سنت خیلی هیجان 

 زده شد ولی باید صبر کنه تا ببینم این تا کجا قراره پیش بره"

قشه داری باهاش "خیلی خوب بزار رابطتون یکم واقعیتر بشه ،ن

 بخوابی؟"

"آره رفیـــق من میخـــــــوام باهـــاش بخـــابم ،میمیرم برای 

 خوابـــیدن باهاش!"

 با انتظاری خالص خندیدم 

 وین از کنار پنجره گفت 

 "ماشین پایین منتظره"

 بعد به آشپزخانه رفت ودر را باز کرد

 "داره میاد باال"
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 "باشه"

عت کفشم را بستم و شال آبی روشن با حرفش نفسی گرفتم و بسر

 را از کمدم برداشتم تا روی شانه هایم بگذارم 

 جینا گفت

 "هی ریچ"

 دستم را گرفت و کمی فشرد  به من نگاه کرد 

"برات خوشحالم ریچل،منم یکی از اون کسایی هستم که قلبم 

شکسته ،میدونی؟پاول چیزی بغیر از بخش عشق به مردهارو ازم 

ق به دخترا رو هنوز دارم و اون حسم به تو نگرفت و بخش عش

 و وینه"

 کمی احساساتی  بنظر میرسید و چشمانش میدرخشید 

"میدونی که به عشق باور ندارم  ولی به شانس دوم اعتقاد دارم و 

این فرصت برای توعه ریچل و میدونی من یجورایی سرسختی و 

 مه"پافشاریشو تحسین میکنم ،اون واقعا برای داشتن تو مصم

 دستش را بی نفس فشردم
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"حتی نمیتونی تصورشو بکنی وقتی اون چیزیو بخواد چجوری  

 میشه،صبور و خیلی خیلی بی رحم"

 به من لبخند زد 

 و من هم به او لبخند زدم 

 دستم را رها کرد و از اتاقم بیرون رفت 

 جینا به وین دستور داد 

 "درو باز نکن اون باید عالی به نظر بیاد"

 د ثانیه بعد صدای وین را شنیدیمولی چن

 "سنت ،بیا داخل اون آمادست"

 صدای آرامش را شنیدم که به وین سالم کرد 

 حتی از صدایش هم در امان نبودم 

در اتاقم بودم ولی از در های باز نمایی از او پوشیده در کت 

 مشکی اش را میدیدم  

 با دکمه سردست های سفیدو خاکستری 

 زه اش بی حرکت بود انگشتان بلندو برن
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 با دیدن دستان قوی و انگشتان ماهرش درونم لرزید 

با بیاد آوردن اینکه وقتی آن انگشتان لمسم میکردند چه حسی 

 داشت بدنم داغ شد 

 نگاه آخرم را به خودم در آینه انداختم  

لباس دکلته ی آبی که تا نوک پایم بود و چاک  طوالنی و سکسی   

 سمت چپش داشت 

طوری بود که سایه های مایل به آبی را از چشمان  رنگش

 خاکستری ام بیرون میکشید 

و چون شانه هایم برهنه بود و ممکن بود سردم شود شال را کمی 

 باال تر کشیدم 

  

 

وقتی از اتاق بیرون رفتم با حالتی آشفته به سالن پذیرایی که 

 تصور میکردم آنجا باشند رفتم 

ه بود  ولی من از دیدنش حتی از پشت مالکوم پشت به من ایستاد
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 سرش هم لذت میبردم

از طرز ایستادن با اعتماد بنفسش و اینکه بطرز باورنکردنی 

 انرژی اطرافش  را مانند سیاه چاله ای درون خود میمکید 

 وین با شادی گفت

 "اوه،اون اینجاست"

 دوستم از باالی شانه ی سنت به من اشاره کرد 

تش در جیبش و دست دیگرش کنارش مالکوم چرخید ،یک دس

 قرار داشت 

 بی اراده متوجه شدم که وقتی به من نگاه کرد دستش مشت شد 

 گفت

 "ریچل!"

 احساسات کشنده ای درونم جاری شد 

 نمیتوانستم با طبیعت بدنم بجنگم 

هرچند که میخواستم باوقارو خونسرد بنظر برسم همانطور که 

 لبخند میزدم سرخ شدم 
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اسم مستعاریه که به سنت داده هم به معنی گناه هم "سالم سین}

 مخفف سنت،جلد اول توضیح داده شده{"

جلو رفتم و محتاطانه دستم را روی سینه اش گذاشتم ،با دیدن 

اینکه با تحسین نگاهم میکرد روی نوک پایم بلند شدم و چانه اش 

 را بوسیدم

شت تا دستش را روی پشت برهنه ام گذاشت و مرا همانجا نگه دا

 زمان لمس لب هایم روی پوستش طوالنی تر شود 

 

 "آماده ای؟"

 آرام پرسید جوری که فقط من می توانستم بشنوم 

 سر تکان دادم و از دختر ها خداحافظی کردیم 

سنت دست کوچکم را در دست بزرگش لغزاند و همانطور که  از 

 فتآپارتمانم بیرون میرفتیم برگشتم و دهان جینا را دیدم که گ

 "اوه خدای من"

 و وین که دهانش باز مانده بود 
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وقتی بیرون رفتیم   مالکوم به اوتیس اشاره کرد و او در رولز 

 روییس را برایم باز کرد 

 بسختی به داخل لغزیدم و وسط صندلی نشستم 

رست همان لحظه در طرف دیگر باز شد و سنت واردشدو  د

 روبرویم نشست 

نمیدانستم که او لباس دکلته ی آبی ام  و کفش پاشنه بلند صورتی 

 رنگم  یا چاک بلند کنار رانم را دوست دارد یا خیر 

تمام بدنم نزدیکی ام به او را درک میکرد چون تماما موهای بدنم 
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 سیخ شده بود 

و وقتی کامال در صندلی اش جایی گرفت و چشمانش به آرامی و 

ا حالت دلپذیری به سمت بدنم حرکت کرد آتش کوچکی را در ب

 شکمم روشن کرد 

من نیز او را بررسی میکردم چون تاکسیدوی زیبایش در بدن او 

 مثل یک داروی شهوت آور فوری بود 

 اوه خدا 

 من حاال بدنم زنده شده و احساس نیاز،شهوت و بیقراری  میکردم 

 او گفت

 "هی"

 د چشمانش کمی نرم شده بو

 "خیلی زیبا به نظر میرسی"

 ابروهایش ناگهان پایین آمد و اخم کرد 

 "هر چند که قرار بود به حساب من یه لباس بخری"

 "نه"
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 لبخند زدم و سرم را تکان دادم

 با شیطنت گفت

 "آره"

 نیشخند زد

 "دست از نه گفتن به من بردار"

 یا مسیح!

میکرد و  او با آن نیشخندش و چشمان براق سبزش به من نگاه

 من از دست رفته بودم 

 کامال از دست رفته بودم

 "من به بلک تای بله گفتم "

 حاال اصال احساس خجالت نمیکردم 

اگر مردی وجود داشته باشد که مرا بشناسد ،سنت همان مرد 

 است 

ولی او خیلی خشن بود و جوری به من نگاه میکرد که انگار من 

ت تا کاری کند احساس جوان و خیلی ظریفم ،او توانایی اینرا داش
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 شکننده بودن کنم 

 سر به سرم گذاشت

"من با فرستادن شراب بهت رشوه داده بودم ،کم کم دارم نقطه 

 ضعفاتو میشناسم"

دستم را گرفت مرا بلند کرد و کنار خودش نشاند و چانه ام را 

 باال آورد  و اضافه کرد 

 "همه ی نقطه ضعف هاتو"

 زیرک بنظر میرسید  حاال به  اندازه ی مرگ

 "واقعا  میشناسی؟"

 بازیگوشانه گفتم

"همه ی نقطه ضعفامو نمیدونی ،اگه میدونستی االن منو 

 میبوسیدی"

نگاه سنگینی به لب هایم کرد و وقتی متوجه شدم قصد دارد مرا 

 ببوسدحس دلپذیری در پایین تنه ام به جریان افتاد

 "ولی اگه منو ببوسی رژ لبمو خراب میکنی"
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ولی او همین حاال هم دستش را دور کمرم پیچیده بود و به  

 آرامی و مطمئن مرا به سمت خودش می کشید

 "اونجوری رژ لبت بهتر به نظر میرسه"

 "سین!"

 سرم را عقب بردم و خندیدم

 شستش را در امتداد منحنی جلوی گردنم کشید 

 و به آرامی گفت

 "این خندت...!"

 زرگترین کشف اوستجوری  میگفت که انگار این ب

 با فاصله ی کمی از گوشم زمزمه کرد 

" بدون نیاز به فکر کردن میدونم که میتونم ببوسمت بدون اینکه 

 رژ لبتو خراب کنم"

 با شناختن آن نگاه در چشمانش ناگهان از انتظار لرزیدم 

 گذاشتم تا شال را از روی شانه هایم بردارد

 با خنده گفتم
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 "مالکوم"

ار کشید تا منحنی های گردن و شانه ام  در دیدش موهایم را کن

 باشد 

شستش را در امتداد  جناقم کشید و همانطور که به چشمانم نگاه 

 میکرد به آرامی به نوازش پوستم ادامه داد 

 گرد ترینو پرترین قسمت شانه ام را بوسید 

قبل از اینکه بوسه اش را روی گردنم نگه دارد  ،دهانش از باال 

 ن و از طرفی به طرف دیگر حرکت کرد به پایی

 با صدای کلفت شده و خش داری زمزمه کرد

 "ریچل!"

 { گردنبندم که پایین گردنم بود کشید Rانگشتش را روی پالک ر}

کامال آگاه بودم که انگشتانش روی پالک طالیی حرکت کرد 

سپس با سر انگشتانش آنرا کنار کشید تا  بتواند لب هایش را 

گود پایین گلویم جایی که نبضم به شدت میزد فشار روی قسمت 

 دهد 
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بخاطر  نفسش روی پوستم از شهوت  دیوانه شده بودم  و بشدت 

 نفس نفس میزدم 

جایی بین ران های او بطرز لذت بخشی به  بین پاهای من مالیده 

میشد و بوسه های نرم و آرامش از گردنم بسمت چانه ام باال آمد 

 یدگفتو وقتی به دهانم رس

"من باختم}اینجا معنی از دست رفتن هم میده برای همین ریچل 

 یکم گیج شده{"

 گیج شدم

 معنی حرفش را نمیفهمیدم 

مطمئنا از خود بیخود نشده بود....نگاه خیره اش مثل همیشه کامال 

 هوشیار بود 

ولی او گفته بود من باختم میتوانستم ببینم که او مصمم بود به  

که ببازد و مصمم بود در برابر چیزی که با  نحوی تصمیم داشت

 آن میجنگید بازنده شود 

 دوباره تکرار کرد
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 "من باختم"

 وقتی مالکوم مرا بلند کرد و روی پایش نشاند چشمانم گشاد شد 

 هر ذره از مالکوم را حس میکردم که احاطه ام کرده

 که دیوانه ام کرده

وقت هایی که چشمان تیره ی براقش کامال جدی بود ،نه مثل 

 سربه سرم میگذاشت 

یک دستش را دورم پیچید و مرا به سینه ی سختش نزدیک کرد 

،به حدی نزدیک که همه ی چیزی که بینمان بود لباس من و 

 پیراهن او بود 

چشمانش حاال روی دهانم بسته شده بود و خدای من....وقتی لبش 

 کردم را روی تمام دهانم کشید نفسم بند آمد و آرام زمزمه 

"فکر میکنی بخاطر اتفاقی که افتاده حس بینمون انقدر آتشینو پر 

 شوره؟"

 لب هایش را دوباره روی دهانم کشید

"نمیدونم..ولی من این حسو رها نمیکنم،هر روز این آتیشو روی 
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 زندگی سردم میکشم"

 سینه اش به آرامی باال و پایین میشد و من تمام بدنم میلرزید 

 

یتپید  و نفس خودم را نگه داشته بودم و منتظر قلبم به سرعت م 

 بودم تا ببینم کار بعدی که میخواهد انجام دهد چیست 

دستان گرمش،سینه ی سختش ،لب های نرمش ناگهان به من 

 فشار آورد 

با بوسه ای که زد...درست همانجا}گوشه ی لبش{ ...درست 

همانجایی همانجایی که بیشتر از همه جا به آن نیاز داشتم  درست 

که دوست داشتم ، درست همانجایی که اولین بار مرا بوسیده بود 

 ،به بدنم قوس دادم و ناله کردم 

 دیگر رژ لبم مهم نبود 

 هیچ چیز مهم نبود

دهانم را باز کردم ولی او دهانش را از روی لب هایم به سمت 

 صورتم کشید و آرام نفسش را بیرون داد 
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به چنگ گرفت دست دیگرش همانطور که دستش موهایم را 

 محکم مرا روی سینه اش نگه داشت 

 حتی یک عضله ام را هم نمیتوانستم تکان دهم

دلم خیلی برایش تنگ شده بود و گره ای از احساسات را درون 

 شکم،گلو وقلبم حس میکردم 

 بوی دلپذیرش داشت مرا میکشت

 کامال آشنا! 

انم را ببوسد همانطور که سرش را کج کرد تا گوشه ی دیگر ده

موهایش یک طرف صورتم ریخت و من بوی صابون را حس 

 کردم 

 وقتی دهانش کامال روی دهانم قرار گرفت لرزیدم 

زبانش را بطور آزمایشی روی لبم کشید انگار که میخواست 

 مقاومتم را امتحان کند 

براحتی دهانم را باز کردم  و وقتی زبانش درون دهانم چرخید 

 با رخوت  به زبانش مالیدم من هم زبانم را 
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 بین ران هایم نبض میزد  و لذت کوچکی در حال ساخته شدن بود 

عقب رفت و با گرمای ذوب کننده ای که تقریبا ترسناک بود به 

من خیره شد ،جوری به من نگاه میکرد که انگار چیز دیگری 

هستم،چیزی خارق العاده،چیزی بی عیب و نقص چیزی که 

 ند نمیتوانست باور ک

 بین دستانش لرزیدم 

 دستانش صورتم را قاب گرفت 

 و لب هایش سخت تر از قبل دهانم را بلعید 

کمی سریعتر و محکم تر میبوسید  و من نمیتوانستم به اندازه ی 

 کافی بوسه اش را حس کنم 

 نمیتوانستم به اندازه ی کافی  سریع باشم تا تمام دهانش را بچشم 

 کشیدم...موهایش!انگشتانم را بین موهایش 

و در حالی که او دهانم را آرام و حریص میمکید  سینه هایم را 

 به سینه ی سختش فشار دادم 

سنت جوری مرا میبوسید که انگار مرا از دنیایی که قرار بود 
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 فتح کند بیشتر میخواست 

جوری مرا میبوسید که مرا از ماهی که هیچوقت نمیتوانست 

  بدست بیاورد بیشتر میخواست

کمی بیشتر همدیگر را بوسیدیم  و من تمام عشقم را درون بوسه 

 ام ریختم

وقتی بوسه متوقف شد  دیوار دورم را حس کردم که جلوی پاهایم 

 فرو ریختند 

 انرژی الزم را نداشتم تا او را  دوباره به سمت خودم بکشم  

 چشمانم نیمه باز شده بود ولی چشمان او بیشتر از من ،خمار بود 

ی میکردم نفس بکشم ولی او سینه اش از زیر لباس جوری سع

باال و پایین میشد و به لباسش فشار میاورد  که نشان میداد نفس 

 های عمیقتری میکشد 

 زمزمه کردم 

 "دلم برات تنگ شده بود"

 دهانش باالی سرم زمزمه کرد 
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 "منم دلم برات تنگ شده بود"

 بعد از آن ساکت شدیم 

 هم بودیم تا زمانی که به مقصد رسیدیمبه سادگی در آغوش 

 هیچ وقت مثل حاال در عین حال آرام و هیجان زده نبودم 

وقتی ماشین ایستاد ،سنت رژ لبم را از روی صورت خودش پاک 

کرد،و در حالی که من موهایم را مرتب میکردم دستش را باال 

آورد و دور لبم را پاک کرد  و بعد  مرا پایین گذاشت و بیرون 

 فت ر

دستش را  برایم باال گرفت  ،دستش را گرفتم  و اجازه دادم به 

 آرامی مرا بیرون بکشد 

ناگهان حیرت زده با ده ها سر که جلوی در ورودی ایستاده بودند 

 و نگاهشان حاال روی ما قفل شده بود مواجه شدم 

نگاهشان روی سنت قفل شده بود ولی بالفاصله برای کنجکاوی 

ا چه کسی در ارتباط است نگاهشان به سمت من از اینکه سنت ب

چرخید و  بنظر نمیرسید بتوانند صورت غافلگیر شدیشان را 
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 پنهان کنند 

از درون لرزان بودم ولی دستش بشدت  محکم بود اوه ...مثل 

 یک تکیه گاه!

 به سمت در ورودی رفتیم تا بانسر اجازه ی ورود به ما دهد 

 توجهم را جلب کند سنت انگشتانم را فشار داد تا 

همانطور که بانسر فورا سنت را شناخت و قالب  درها را باز 

 کرد  سنت پرسید 

 "سرتو چرا باال نمیاری،از چی میترسی؟"

 "از دنیا"

 به من نیشخند زد 

 بسیار قدبلند و قدرتمند بنظر میرسید 

 "اروم باش،دنیا تو دستای منه"

 رامش درونم جاری شدو من  به خاطر اعتمادی که به او داشتم آ
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 وقتی وارد شدیم سالن درخشان بود 

 بنظر میرسید تمام ثروتمندان شهر حضور داشتند 

 خودم را مجبور کردم که سرم را باال نگه دارم

لوسترهای شیشه ای مدرن مانند سیم های درهمو برهم و پیچ در 

ه بودند  در حالی که  یک پیچ  درخشانی از سقف آویزان شد

 آبشار کوچک مصنوعی درخشان، جلوی دیدمان بود 

 ارکستر مشغول نواختن بودند  

فواره ی شکالت،میزهای گرد بی عیبو نقص پوشیده در  ملحفه 

های سفید ،ظروف نقره ای  با صندلی های تیفانی هماهنگ با 

 آنها 

با لباس های به سمت جمعیت رفتیم ،میان تعداد زیادی از افراد  
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 مجلل  و مردانی با تاکسیدوی سیاه شروع به قدم زدن کردیم 

 بوی عطر زنان عجیب و غریب بود 

از طرز نگاه آن زن ها به سنت آگاه بودم ...و مردها مرا نگاه 

 میکردند 

 خدایا!

 گیرایی سنت باورنکردنی بود 

حتی اگه نمیدانستید او کیست ،با حضورش خیلی سریع به سمت 

 ذب میشوید و میفهمید که او شخص خاصیستاو ج

 "نزار اونا مضمحلت کنن ریچل"

 "نمیزارم"

 "تو با منی"

 به چشمانش نگاه کردم

 "میدونم"

 هشدار داد 

"پس یکم میمونیم و بعد اگه دختر خوبی باشی.... از اینجا 
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 میبرمت"

همانجا،ناگهان نگاه شیطنت آمیزی که بسیار دلم برایش تنگ شده 

 چشمانش دیدم بود را در

با نگاهی به لب هایم که مرا به یاد بوسیمان می انداخت  مرا به 

سمت میزمان برد و مرا به افرادی که روی میزمان بود معرفی 

 کرد 

 منتظر زهرخند هایشان بودم  ولی خیلی زود متوجه شدم که نه...

مردم خیلی زیاد به سنت احترام میگذاشتند تا بخواهند چنین کار 

ا همراهش بکنند پس فقط سعی میکردند کمی از وقتش را زشتی ب

 داشته باشند 

مردی او را با خود همراه کرد و سنت کمی جلوتر رفت تا با او 

 حرف بزند 

با چند نفری که سنت به من معرفی کرد مشغول بحث مختصری 

شدم و وقتی  سه زن به سمت سنت رفتند تا با او الس بزنند سرم 

 را چرخاندم
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 باالخره برگشت  بی اراده سربه سرش گذاشتموقتی 

"نمیتونی حتی یه دقیقه هم تنها باشی؟بدون اینکه یه نفر نخواد 

 باهات الس برنه؟"

 سنت لبخند زد و مرا به سمت زن مسنی چرخاند 

"ریچل لیوینگستون،ایشون نورما دین هستن،میزبان مهمانی 

 امشب!"

 ر مورد حقیقت خوندم""اوه من با کارات آشنام ،من اون مقالتو د

 به سینه ی مالکوم سیلی آرامی زد

"و من شیفته ی انتخابت  شدم،چقدر طول کشید همچین دختر 

 دوست داشتنی، باهوش وشهوت انگیزی ،رو به دام بندازی؟"

وقتی به مالکوم نگاه کردم لب هایش تاب برداشت و چشمانش 

 بسته شد و من گرمایی را در شکمم حس میکردم 

از حرف نورما متوجه شدم که شاید بطرز باورنکردنی  و بعد 

 بعضی از افراد در مهمانی به من هم احترام بگذارند 
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خیلی زود مالکوم مرا به میزم برگرداند و چند مدیر عامل،خیرین 

 و کارآفرینان  و همسرانشان را به من معرفی کرد 

 همه از ما بزرگتر بودند و دوستانه برخورد میکردند 

کردم به اینجا تعلق دارم حتی اگر قبال به اینجا تعلق حس می

 نداشتم 

همانطور که ما نشسته بودیم و درمورد  پونی هایی که برای  

دخترانشان خریده اند ، اخباری در مورد ادغام کارها ،و بهترین 

مدل های موی شهر ، بحث میکردیم، متوجه شدم که سنت اگر 

جالت و مضحکه شدنش فکر میکرد که ممکن است من باعث خ

 شوم مرا به هیچ جایی نمیبرد 

او به تمام این افراد احترام میگذاشت  و انتظار داشت که آنها به 

 من نیز احترام بگذارند 

هر بار که کسی اسمش را میگفت و کنار میزمان خم میشد تا با 

او صحبت کند با نهایت تحسین و ستایش با او حرف میزد و من 

او میداند همه ی دلیل  اینکه من هنوز هم با اراده متوجه شدم  که 
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ی خودم اینجا هستم بخاطر حمایت اوست  و من واقعا احساس 

 امنیت میکردم  

در حالی که مردی کنار مالکوم خم شد و با او مشغول گفتگو شد، 

یک زن داستان ازدواجش با مردی که کنارش نشسته بود و 

 عریف کرد ازدواجش با همسر سابقش را برایم ت

 دوستان خوب!

 مالکوم کنارم زمزمه کرد 

 "بیا بریم یه جای خلوت ریچل"

 جوری به من نگاه کرد که انگار اصال حرفش سوالی نیست

 سنت از زن کنار من عذرخواهی کرد

 "میشه یکم ریچلو قرض بگیرم جولی"

وقتی او ایستاد متوجه شدم که چند چشم به ما خیره شده و وقتی 

گرفت تا کمکم کند تا بایستم ابروی چند نفر از  سنت دستم را

 دوستانش باال رفت 

دستش را پشتم گذاشت و من آن دست ها را از باالی سینه هایم تا 
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 نوک پایم حس میکردم 

همانطور که از سالن به سمت آسانسورها میرفتیم متوجه شدم که 

چند زن جوان ایستادند ، سرک کشیدند و مارا که به سمت 

 ر میرفتیم تماشاکردند آسانسو

 واضحا دلشان نمیخواست سنت با من از اینجا برود

 "دوست دخترات از اینکه من دارم میقاپمت خوشحال نیستن"

 دهانش با سرگرمی باال رفت 

 "اونا دوست دخترام نیستن"

"پس تو این دخترایی که برات برهنه میشن و نیازای جنسیتو 

ز فراهم میکننو چی صدا برای یه روز،دو روز ...یا چهار رو

 میزنی؟"

 به من خیره شد و خندید 

 لبخندش مانند گویی درخشان بود 

 "اونا فقط دخترن"

 ما به باالی ساختمان رفتیم  و او مرا به ترس روی سقف برد
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 "بیا اینو ببین"

 به سمت لبه سقف ساختمان رفتیم 

 با چشم انداز نفسگیری از دریاچه

 ها میرقصید  انعکاس نور ماه که وسط آب

در حالی که سنت به منظره ی جلویش نگاه میکرد من به او که 

 کنارم بود نگاه کردم 

 من هزارن عکس از او داشتم ولی هیچکدام  مثل حاالیش نیستند 

خمار،خشن،صورتی که میدیدم را هیچ دوربینی نمیتوانست شکار 

 کند یا بفهمد 

 "دوستات که پایینن دلشون برات تنگ نمیشه؟"

 صدایم مثل یک زمزمه ی آرام بود 

"اونا میدونن که من مرد پرمشغله ای هستن،همینطور میدونن که 

 وقتی نیاز به حریم شخصی خودم دارم دوست دارم تنها باشم"

 با نور ماه در چشمانش  صورتم را بررسی کرد 

 "من قراره یه قرار با لباس آبیت بزارم"
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 "نه قرار نیست"

 ام با هیجان بهم پیچید  اینرا گفتم ولی معده

"من قصد ندارم بزارم که لباس آبیم با تاکسیدوی توی تنت قرار 

 {"❎بزاره}لباساشونو میگه

 "آره میزاری"

 دستش را باال گرفت و انگشتان گرمش دورم پیچید 

 "حس میکنم االن به یه فضای خصوصی نیاز دارم"

 وقتی مرا نزدیکتر کشید قلبم فروریخت

 

 آورد و روی یک طرف صورتم گذاشت  دستش را باال

مرا در یک طرف بازوی خودش کشید پس هر دو صورتهایمان 

 به سمت دریاچه بود 

چند ماه بود که ما با هم بودیم و من هنوز هم عادت نکرده بودم 

 که مرا اینگونه در آغوش بگیرد 

من آنجا ایستاده بودم و بودن کنار مردی بزرگتر و سخت تر از 
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 ذوب کرده بود من مرا مج

 ما همانطور ماندیم 

 ماه انگار به آب نور میپاشید  

سنت دستش را روی موهایم کشید  و احساسش آنقدر شیرین و 

اعتیاد آور بود که حتی اگر میخواستم هم نمی توانستم از جایم جم 

 بخورم

بدیهیست که میدانست رویم چه تاثییری دارد و  او هم تحت تاثییر 

  قرار گرفته بود

 بدنش مثل سنگ از انقباض سخت شده بود 

 "میخواستم اینو نشونت بدم،این دریاچه رو میبینی؟"

باد عطرش را به سمت من آورد و من آنها را بلعیدم و تقریبا مزه 

 اش را حس میکردم 

 او گفت

"من هیچوقت از شیکاگو نمیرم چون دلم میخواد نزدیک این 

...اون کشتی}عروسک{ مال دریاچه باشم،مادرم  منو میبرد اونجا

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

337

http://www.foxitsoftware.com/shopping


اونه ،اون هیچوقت بهم اجازه نمیداد برم داخل آب ،بعد از اینکه 

مریض شدم خیلی حساس شده بود پس  مجبور میشدم چیزایی که 

 محدودم کرده بودو تنهایی امتحان کنم"

"اون تورو میبرد اونجا تا چیزی که نمیتونستی لمس کنی}آب{رو  

 تماشا کنی؟"

 خت شانه باال اندا

"و حاال  همیشه در حال امتحان کردن تمام چیزایی که محدودت 

 کرده بود هستی؟"

"همینطوره،گاهی فکر میکنیم جاودانه ایم باید چیزی باشه که این 

 موضوع رو بیادم بیاره که جاودانه نیستم"

 چشمانش حاال کامال مسحور کننده بود 

 "اون مادر خوبی بود؟"

 ه ی خوبی نبودم""اون مادر خوبی بود ،من بچ

 پوزخند زد 

 فورا گفتم
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 "نه!"

 

 لبخند زدخدایا ،هربار که لبخند میزد قلبم فرو میریخت 

 "اینو من دارم بهت میگم ریچل"

 لبخند زد

 "نه ،باور نمیکنم که تو پسر بدی بوده باشی"

 قهقهه زد 

"من هنوزم پسر بدی هستم  فقط االن مرد شدم،با جاه طلبی ها  و 

 مرد"تمایالت یه 

همانطور که با نگاهی نافذ واکنشم را بررسی میکرد بیاد پدرش 

 افتادم 

در چیزهایی که آنالین دیده و خوانده بودم، در هر ویدئویی که از 

آنها کنار هم دیدم ، سنت کامال خونسرد و تحت کنترل است ،یک 

حرکت دیپلماتیک تحسین برانگیز حتی وقتی پدرش مثل زهر تلخ 

 میکرد .میشد و پرخاش 
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 اگر سنت پسر'خوبی'بود به چیزی که حاال هست تبدیل نمیشد 

پدرش سعی کرد  پسر 'خوبش' را تحت کنترل نگه دارد  ولی 

 موفق نشد و در عوض  او تبدیل به مالکوم سنت شد 

 

 و حاال حتی  سایه اش هم از پدرش باشکوه تر بود  

 صدای خودم را شنیدم 

 "میدونی..."

 ل را نشان میداد صدایم تحسین کام

" مادرم خیلی کار میکرد،شب و روز،شاید یکی از دالیلی که 

تخیالتم شکوفا شده همین باشه که تنها همراهی که داشتم خودم 

بودم ،ما واقعا وقت زیادی رو با هم نگذروندیم که این باعث 

میشه بخوام وقتی که برای  رفاه من صرف کرده رو بهش 

 ه هیچوقت بتونم براش جبران کنم"برگردونم ولی بنظر نمیرس

"منظورتو میفهمم ،من هیچوقت نمیتونم با مادر خودم خداحافظی 
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 کنم"

 هرگز او را اینچنین  به عنوان یک انسان نگاه نکرده بودم 

مالکوم آنجا با پاهایی که کمی از هم فاصله داشت ایستاده و به 

 ود شهر نگاه میکرد ،حالت صورتش مرموز و غیر قابل فهم ب

با نفس های عمیقی که میکشید میتوانستم بگویم که سعی میکرد 

بخاطر این بحث  ،بی تکلف}جوری که انگار تحت تاثییر قرار 

 نگرفته{ بماند...و شاید بخاطر من...

ولی وقتی من بدنم را به او فشار دادم  به من نگاه کرد و 

 چشمانش سوزان شد 

 "امشب باهام بیا خونه"

را باز کردم و سعی کردم برایش توضیح دهم که  یک ثانیه دهانم

شاید باید آرام تر پیش برویم   و بعد او دهانش را روی لبهایم 

 کشید 

 با خنده ی آشفته ای گفتم

 "داری چیکار میکنی؟"
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 "بهر حال که خودم قراره این رژ لبو از لبت پاک کنم"

 از جوابش بدنم مور مور شد 

 لبش کنار گوشم زمزمه کرد 

م بگو میخوای باهام در مورد 'رابط' حرف بزنی}تو جلد اول "به

وقتی برای افتتاحیه ی رابط رفته بودن  سنت ریچلو برد به تراس 

اونجا برای اینکه سنت رو عقب برونه بهش گفت بیا در مورد 

'رابط حرف بزنیم سنت هم بهش گفت این جمله یه کده که  بهم 

 سنت همینه{"بفهمونی میخوای ببوسمت؟ االن منظور 

 این قبال کدمان برای بوسیدن بود...

 "بهم بگو که میخوای بیای به خونه ی من"

 بینی اش را به گوشم مالید 

 "بهم بگو امشب منو میخوای"

 "من...من میخوام در مورد رابط حرف بزنیم"

 نتوانستم  جلوی خنده ی کوچکی که از سینه ام بیرون آمد بگیرم

 رد یک انگشتش را روی بازویم کشید در حالی که تماشایم میک
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 در حالی که سرش را پایین میاورد زمزمه کرد

 "هدفم تسلط کامل روی بازاره..."

 لب هایش نرمو گرم بودند وقتی آنها را به گردنم فشار داد

 "از بین بردن همه ی رقبا..."

سرش را پایین آورد و من دهانش را خیلی آرام،تقریبا مثل هوا 

 هایم حس کردم  روی نوک سینه

 نمیتوانستم نفس بکشم 

او سرش را باال آورد و صورتم را با دستانش...دستان داغو 

 قدرتمندش قاب گرفت 

سپس یک دستش را برداشت و دور گردنم پیچید تا مرا نزدیکتر 

 بکشد 

انگشتانش جوری قرار گرفته بود که آنها را مانند یقه ی لباس  

 پشت  گردنم حس میکردم 

که در حالی که بقیه ی بدنم ناآرام و آشفته بود  بطرز قابل  یقه ای

 مالحظه ای به من حس در امنیت بودن و تحت کنترل بودن میداد 
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صدایش آرام و گرفته بود و نفسش روی صورت و گوش هایم 

 پخش میشد 

 "من تصرف میکنم..."

 با صدای خشدارش ادامه داد 

قا هیچی،بجز چیزی که "تا جایی که دیگه هیچی باقی نمونه ،مطل

 مال منه ،چیزی که من ارائش میدم،چیزی که من میسازم"

  

 مرا بوسید و بعد ما برای مدت طوالنی همدیگر را بوسیدیم  

 زمزمه کردم

 "شاید منم باید تو رابط سرمایه گذاری کنم"

"باهام بیا،بریم به سالن  تا با تعداد دیگه ای از شرکای تجاری من 

 بعد میریم" مالقات کنیم  و

 "من هنوز نگفتم بله"

 "من در این مورد سوال نکردم"

در حالی که از دیوار آینه ای آسانسور به صورت سرخ شده ام 
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 نگاه کردم خندیدم

 "تو یه شیطانی"

 سر به سرم گذاشت

 "و تو منو میخوای"

 "تو یه شیطان خودشیفته ای"

 نمیداره""من کسی هستم که تا چیزیو میخواد بدست نیاره دست بر

وقتی از آسانسور بیرون رفتیم ، مرا با دستی که پشت گردنم بود 

 به سالن راهنمایی کرد 

لمسش به اندازه ای سبک بود که بیادم میاورد انتخاب با خود من 

است  ولی فشار مناسبی داد تا به من بگوید:من اینجا هستم تورا 

از بدنت  میخواهم  ،خودت را امشب به من بسپار تا به هر اینچ

 یاداوری کنم که تو زن منی.

سنت دستش را کمی روی پشتم پایینتر کشید  حتی وقتی کنار 

 میزی مشغول صحبت با چند تاجر بود دستش را برنداشت 

 گذاشتم تا مرا به آنها معرفی کند که اغلب مرد بودند  
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تعداد کمی از خانم های جوان که دور میز بودند کمی باعث  

 یشدند ناراحتی ام م

آنها با زیباترین جواهرات  پوشیده شده بودند و به پالک ساده ی 

 من نگاه میکردند  Rر

لباس هایشان شیک و  مجلل بود و به لباس ساده ی ابریشمی ام 

 چشم دوخته بودند 

موها یشان آرایش کامل ،زیبا و آراسته ای داشت  در حالی که به 

 موهای فقط شانه زده ی من نگاه میکردند 

با قضاوت روی نگاه هایشان میتوانستم بفهمم که باورشان نمیشد 

 کسی که کنار سنت ایستاده من هستم 

 و هنوز هم دستش روی قسمت کوچکی از پشتم مانده

و من از اینکه برای اولین بار از وقتی سنت را شناخته ام به این 

کنند زنان،به اینکه مقاله ام را خوانده اند یا خیر ،اینکه حسودی می

یا نه ، اینکه به اندازه ی کافی برای سنت خوب هستم یا نه  
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 اهمیتی نمیدادم

 من انسانم،با تمام پقص ها ،امیدها،ترسها ،قدرتها،ضعف ها یم.

  

 من مستقلم و...عاشق او هستم به طوری که آنها نیستند 

 من به کسی که هستم افتخار میکنم

 من به جایگاهی که دارم  افتخار میکنم 

 

 

 فصل چهاردهم 

 

 

 

 

 ❎رابطه ی مجدد ما❎
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وقتی وارد ماشین شدیم اوتیس پارتیشن بینمان را پایین کشید تا 

فضای شخصی داشته باشیم و سنت مرا کنار خودش کشید و 

 دهانش روی لب هایم پایین آمد 

 لب هایم را با دهانش باز کرد  و مزه اش در دهانم پر شد 

 حال ترک خوردن است  جوری که حس میکردم قلبم در 

 ناله ی آرامی از دهانم بیرون آمد و  او را با تمام وجودم بوسیدم 

در حالی که ما دوباره شروع به بوسه ای آرام و آهسته کردیم 

 دستم را روی شانه ها و بعد  پشت گردنش پیچیدم 

 در حالی که دهانش را عقب میبرد پرسید 

 "با این بوسه مشکلی نداری؟"

شدت تیره شده بود بطوری که بسختی میتوانستم رنگ چشمانش ب

 سبز درون عنبیه اش را ببینم

بی نفس سر تکان دادم  و انگشتانم را بین  موهایش  لغزاندم و 
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 دهان خوشمزه اش را روی لب هایم برگرداندم 

دهانش کامال با دهان من متناسب بود و جوری مرا میبوسید که 

  فقط او میتوانست اینطور ببوسد

 کمی با زبانم بازی کرد  و به آرامی لب پایینم را مکید 

انگشتان یک دستش از موهایم باال رفتند  و بعد کف دستش پشت 

سرم قرار گرفت  و با همان حرکت به تنهایی  مرا سرجایم قفل 

 شده نگه داشت

با درماندگی در برابر دهان حریصش بودم  و جوری که مرا  

بود  جوری که هرگز اینطور میبوسید  کامال پرحرارت 

 برانگیخته نشده بودم 

روی صندلی دراز کشیدم ،او رویم بود و دستانم مشتاقانه یقه اش  

 را در مشت گرفته بودند 

زبانش در دهانم چرخیدو چرخیدو چرخید و وقتی عقب رفت 

 ،نگاه سوزانش را دیدم 

 چشمان سبزش مثل جنگلی در شب تاریک شده بود
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 فتبا صدای خشنی گ

 "دلم برات تنگ شده بود"

نگاهش بسیار جدی و حریصانه بود بطوری که انگار به من 

 دستور میداد معنی نگاهش را بفهمم

 "منم دلم برات تنگ شده بود" 

"دلم برای مزه کردنت ،برای حس کردنت ،برای صدایی که 

 موقع بوسیدن تولید میکنی تنگ شده بود"

اینکه دلش برایم تنگ شده  فکش  بسته شد انگار متوجه شد دلیل

 چیست 

انگشتانش خط فکم را نوازش کرد و چشمانش به کاری بود که 

 دستانش با من میکرد 

همانطور که دستش باز شد و صورتو گردنم را نوازش کرد من 

 به احساساتی که روی صورتش میرقصید نگاه میکردم 

 مصمم!

 حریص!
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 کنترل گر!

 ار داشتم و من حس درد، نیاز،خواستن و انتظ

پشت گردنم را نگه داشت و برای بوسه ی خیس دیگری مرا باال 

 کشید 

بدون عجله در حالی که دهانش از گوشه ای به گوشه ی دیگر 

 دهانم میرفت ولب هایم را در تمام زوایا میچشید 

 حس خیسی،دلفریب و خواستنی بودن میکردم 

 دلم میخواست تماما او را بچشم 

 را درون دهانم کشیدم  و مکیدم با لب هایم  زبانش 

و این مکیدن باعث شد هر سانتی متر از بدنم نبض بگیرد   و 

 سنت در واکنش به اینکارم  مرا تنگ تر در آغوشش نگه داشت 

ناله ای کرد و مرا بلند کردو روی خودش گذاشت به نحوی که  

پاهایم دو طرفش قرار گرفت ،بعد با کمی تقال باالی لباس دکلته 

 را پایین آورد  ام

 نفسم بند آمد 
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 "مالکوم داری چیکار میکنی؟"

وقتی سینه هایم کامال بیرون آمد دستانم را روی سینه ام گذاشتم  

 و آنها را پوشاندم

 "دارم بهت نگاه میکنم"

کامال با بیشرمی و کنترلگر دستانم را از روی سینه هایم برداشت  

 و کنارم گذاشت

بعد بازشان کردمو با خجالت متوجه شدم  چشمانم را محکم بستم و

که او احتماال متوجه چسب سینه}برچسبی که وقتی سوتین 

نمیپوشن روی نوک سینه میزنن{ که امشب بجای سینه بند استفاده 

 کرده بودم شده

نمیخواستم نوک سینه هایم از زیر لباس در دید باشد  و حاال سینه 

 یره شده بودند هایم با دو برچسب کوچک انگار به سنت خ

 سنت شستش را روی هریک از آنها چرخاند 

وقتی متوجه شدم نگاهش مهربانانه،ارزیابانه و مالکانه و 

 تیره......خیلی خیلی تیره است واژنم منقبض شد
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 زمزمه کردم

 "میخواستم قبل از اینکه ببینیشون درشون بیارم"

 گوشه ی دهانم را بوسید

 "خودم درش میارم"

 یکی از سینه هایم را از روی چسب بوسید خم شد و نوک 

 و بعد طرف دیگر!

 لب هایش گرم و نرم بودند 

و بعد سرش را باال آورد و در حالی که با انگشت شست و اشاره 

اش چسب را گرفت ،به چشمانم نگاه کرد و ابتدا یک طرف و 

 بعد طرف دیگر را به آرامی در آورد 

 رعشه ای از نیاز درونم جریان یافت 

 این کارش به طرز عجیبی صمیمی بود  

او شستش را درون دهانش گذاست و وقتی آنرا لیسید آلتم نبض 

 گرفت 

 همین کار را با شست دست دیگرش هم کرد 
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و از هردو شستش برای مالیدن هر دو نوک سینه ام استفاده کرد 

 و من تقریبا با صدای بلند ناله کردم 

د و من میتوانستم سختی سنت با صدای خش داری با من حرف ز

 اش را بین پاهایم حس کنم 

 "اینا االن مال منن"

سنت کمی مرا بلند کرد و دامن لباسم را باال داد و وقتی  دامنم را  

آنجایی که میخواست جمع کرد دوباره مرا روی پایش نشاند و 

 سرش را خم کردو نوک یکی از سینه هایم را با دهانش پوشاند 

ا را روی سینه ام حس کردم بدنم را به سختی وقتی خیسی و گرم

 بین پاهایش مالیدم و التماس کردم

 "مالکوم"

 سنت سینه ام را رها کرد وبه من نگاه کرد 

 نگاهش جوری بود که انگار می خواست تمام مرا ببلعد 

 من کامال به سمت او خم شدم و لب هایش را بوسیدم 

که مرا باال کشید و او نمی خواست بوسه را متوقف کند درحالی 
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بیشتر به آلت برانگیخته اش فشار داد دستانش را زیر باسنم 

 گذاشت 

 کامال احساس نیاز میکردم 

 "اوه خدا"

 نفس نفس میزدم 

ناخن هایم را دو طرف سرش چسباندم و دهانم را هر  کجایی که 

 می توانستم  کشیدم 

 سرش که بوی شامپو میداد 

 گوشش را  گاز گرفتم  پیشانی اش،فکش و بعد نرمه ی

اختیاری روی خودم نداشتم و انگار بدنم هر کاری دلش می 

 خواست میکرد 

وقتی شست هایش را با حالت دلپذیری روی نوک سینه هایم مالید 

 ناله ای از دهانم بیرون آمد

 دلم میخواست تا ابد با او عشقبازی کنم 

 مه دهم دلم میخواست تا زمانی که او میتواند ادامه دهد،ادا
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ولی او بین پاهایم سخت بود ،دهانش داشت مرا میکشت و  من 

 حس میکردم ارگاسم  نزدیکو نزدیکتو میشد

 "ما باید بس کنیم" 

 عذرخاهانه ناله کردم و مشتی از موهایش را در چنگ گرفتم 

 "من همین االنم رو لبه هستم و نمیخوام تنهایی اونجا}لبه{ باشم"

 "منم همونجا باهاتم"

 شت گردنم را گرفت و تا وقتی به ساختمانش رسیدیم مرا بوسید پ 

وقتی ماشین ایستاد  سنت با آخرین بوسه اش ،گوشه ی دهانم  

 متوقف شد 

دامنم را پایین کشید و بعد لباسم را باال کشید تا سینه هایم را 

 بپوشاند 

با کمی خجالت ،سعی کردم خودم را جمعوجور کنم و موهایم را 

 مرتب کنم 

 "نمیتونم حتی تصور کنم که االن چطور بنظر میام"

 چشمانش فورا روی صورتم چرخید
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 "مسحور کننده بنظر میرسی"

 "برای تو مسحور کننده بنظر میرسم؟"

 شانه اش با خنده کمی لرزید 

 "آره"

همانطور که مرا بسمت البی آپارتمانش راهنمایی میکرد دستش 

 را پشتم گذاشت 

 "آقای سنت"

 لوی در به او خوش آمد گفت نگهبان ج

 سنت فقط به عنوان سالم سرش را تکان داد 

وقتی از البی رد شدیم و سوار آسانسور شدیم  در آینه نگاهی به 

 خودمان انداختم و او محشر بنظر میرسید 

 لب هایش کمی صورتی تر شده بود و موهایش کمی آشفته تر!

 صورت من شهوانی و تب دار بنظر میرسید 

 م بهم ریخته،و چشمانم خمار بودند موهای

 قبل از اینکه در بسته شود  چند نفری سوار شدند 
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 سعی کردم درست رفتار کنم و دستانم را کنار خودم نگه دارم 

انها با هم چیز هایی زمزمه میکردند و من متوجه شدم که آنها 

 فهمیده اند سنت کیست و شاید حتی میدانستند من چه کسی هستم 

 ها بیرون رفتند  زمزمه کردند وقتی آن

 "شب بخیر!"

 سنت لبخندی زد و زمزمه کرد 

 "شبتون بخیر"

 من هم سر تکان دادم 

درهای آسانسور بسته شد و سنت مرا به سمت خودش کشید و  

 سرش را پایین آورد 

ما تا وقتی صدای 'دینگ' آمد به آرامی همدیگر را بوسیدیم سپس 

 عقب کشید 

 درست به اندازه ی چشمان من خمار است حس میکردم چشمانش 

وقتی دستم را گرفت و مرا به داخل  آپارتمانش برد از انتظار می 

 لرزیدم 
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از کنارم رد شد تا چراغ را روشن کند ،سپس کتش را در آورد  

،تلفن همراهش را از جیبش در آورد و روی میز گذاشت و 

 کفشهایش را هم در آورد 

 درخشیدند پشت سرش چراغ های شهر می

با دیدن او در آن شلوار سیاه و پیراهن سفید هر ترسی از کاری 

 که میخواستم بکنم از من دور شد 

من فقط نمیخواستم اینکار را برای چند لحظه بکنم، بلکه 

 میخواستم اینکار را بکنم و هرگز دست از اینکار برندارم 

 به سمتم آمد ،چشمانش داغ و نرم بود 

انگشتان قدرتمند،بلند و باشکوهش گردنم را وقتی به من رسید 

 نوازش کرد 

 عطر دلپذیر بدنش مثل فرومون بود 

از همین حاال هم بین پاهایم خیس بود و بقیه ی بدنم در آتش 

میسوخت...و مالکوم سنت ،بنزینی بود که آن آتش را شعله ور 

 میکرد 
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وقتی دستانش  رویم قرار گرفت ،دنیا دوباره درست به نظر 

 رسید می

دستانش از جلوی بدنم پایین آمد ،از کفل هایم رد شد و روی 

باسنم قرار گرفت  و قبل از اینکه دوباره باال برود و روی 

 صورتم قرار بگیرد قسمتی از پشتم را هم لمس کرد 

 چشمان سبزش مرا تسخیر کرده بود 

 و من میتوانستم سوال ناگفته را در چشمانش ببینم 

سوالش را که با صدای خش داری  پرسید  و بعد من توانستم

 بشنوم

 "آرومو عمیق؟یا سریع و سخت"

 زیر لب زمزمه کردم

 "هر دو"

نفسش را بشدت بیرون داد و بخاطر جوابم فکش سخت شد  بعد 

مرا نزدیکتر کشید و با تایید بوسه ای نرم ولی محکم روی لب 

 هایم گذاشت 
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 "باشه"

و وقتی آن را از بدنم در آورد شنیدم که زیپ لباسم را پایین کشید 

 آهی از قدردانی  از دهانم بیرون آمد 

 نالیدم

 "منو بکن!"

 "میکنمت"

 "از من استفاده کن،هرکاری که دلت میخواد با من بکن"

 سنت به تندی گفت

"نه،آدما از چیزی استفاده میکنن که میخوان دور بندازنش،و من 

 هیچوقت اینکارو باهات نمیکنم"

 

 

 ین آمده و تا مچ پایم آمده بود لباسم پای

 من مثل یک مجسمه بی حرکت ایستاده بودم 

 و وقتی هوا با پوست برهنه ام برخورد کرد لرزیدم 
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چیزی بجز شورت و صندل های پاشنه بلندم را به پا نداشتم  و 

 قلبم درون چشمانم بود

 سنت پلک هایم را بوسید 

 بم را در چشمانم میدید!انگار که قلبم را در آنها میدید ....او قل

در حالی که سنت لب هایش را روی دهانم گذاشت انگشتانش 

 درون شورتم رفت و با چین های خیس آلتم مشغول شد 

 وقتی لمسم کرد زانوهایم سست شدند 

سنت مرا با یک دست گرفت و بعد سرش را عقب برد تا به 

 صورتم نگاه کند 

از  صورتم شهوت  نفس هایم بشدت از دهانم بیرون میامد و

 میبارید 

در حالی که انگشتانش درون خیسی ام حرکت میکرد ،صورتش 

از نیاز خشن شده بود  و چشمان زیبایش با آن سایه های تیره 

 شبیه  یک کالئیدوسکوپ سبز شده بودند 

 وقتی یک انگشتش را درونم فشار داد نفسم بند آمد 
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 برق شهوتی وحشیانه در چشمانش ظاهر شد 

مردمکش سیاه تر شد ، تیرگی درون چشمانش  بزرگترو سپس 

بزرگتر شدند و  با اشتیاق و حریصانه برق زدند....برای من 

 مشتاق بودند 

وقتی مرا سخت ترو عمیقتر بوسید ناله ی دیگری از گلویم بیرون 

 آمد 

 یک لحظه از من جدا می شد و لحظه ای بعد صاحب دهانم بود 

 طول راه تا اتاق خوابش مرا بوسید بعد مرا بلند کرد و تمام 

   

 

 "نو اینجایی ریچل..."

همچنانکه مرا روی تخت میگذاشت جوری اینرا میگفت که انگار 

 به حرفش اعتماد ندارد 

 "ولم نکن....فقط باید درست همینجا بمونی"

 پاهایم را دور باسنش و دستانم را  دور شانه اش پیچیدم 
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 و از کنار شورتم آلتم را مالید او پاهایم را از هم باز کرد  

شستش به باال و پایین میرفت و جوانه ی متورم گلیتوریسم را 

 دایره وار و دیوانه وار میمالید 

 در همان حال پرسید  

 "حس خوبی داره؟"

صدای خش دارش از گلویش بیرون میامد و باعث مور مور 

 شدن پوستم میشد 

 جواب من فقط یه کلمه بود

 "عالیه"

 م منطبق با  احساساتم بود صدای

 سنت کمی محکمتر بدنم را مالید 

همانطور که با انگشتانش بدنم را میمالید خم شد و بوسه ی 

کوچکی روی لب هایم زد  ولی من بیشتر نیاز داشتم و زیرش در 

 حال از هم پاشیدن بودم 

 سنت دستش را عقب کشید بین پاهایم آمد و شورتم را در آورد 
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نوز به پایم بود و بنظرم با آنها  سکسی بنظر صندل هایم ه

میرسیدم ولی سنت ابتدا اولی و بعد ،بعدی  را در آورد و پایین 

 انداخت

 "سنت..."

 خدایا 

 این مرد قبل از اینکه مرا بکند ،مرا خواهد کشت

کمی در جایش تغییر کرد و یکی از سینه هایم را نوازش کرد 

  ،خم شد و سریعو خیس نوکش را بوسید

لب هایش همانجا ماند و در حالی که نوک سینه ام را بشدت  

 میمکید  دستش پایین آمد و گردی باسنم را فشرد 

 لذت طوری درونم جاری شده بود که به بدنم قوس دادم 

 سنت آرام زمزمه کرد 

 "آروم باش"

سینه ی دیگرم را مکید ،زبانش را رویش چرخاند  و بعد دوباره 

 شید آن را درون دهانش ک
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وقتی ارگاسم سختو سریع درونم ساخته شد انقباضی را درون 

 واژنم حس کردم

 "سنت االن نمیتونم عشقبازی کنم باید منو بکنی"

 زیرش لرزیدم 

 "خدایا دلم برات تنگ شده بود ریچل"

 چشمانش با نوری از شادی برق میزد 

 دستانش باال آمد و صورتم را قاب گرفت 

ن آمیز بود ،جوری که احساس عالی نگاه درون صورتش تحسی

 بودن میکردم 

"تو مثل یه جرقه ای ریچل ،تنها کاری که من باید بکنم اینکه از 

 عطرت نفس بکشم و تو با همین کار ساده آتیش میگیری"

من کامال نابود شده بودم و فقط یک ضربان قلب با به اوج 

 رسیدن فاصله داشتم 

 برسم" "مالکوم لطفا نزار تنهایی به اوج
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 "تو قرار نیست تنهایی جایی بری}منظورش اوجه{"

عقب رفت تا به چشمانم نگاه کند  و من هرگز چشمانش را اینقدر 

 خمار ندیده بودم 

 نمیتوانستم نفس بکشم !

 و وقتی شروع به در آوردن لباسش کرد بشدت نفس نفس زدم 

پیراهن و سپس شلوارش را در آورد و من حس میکردم خواب  

 نم میبی

 وقتی برهنه شد به سمت من برگشت 

پوست برنزه ،عضالت تکه به تکه  و بیشتر از شش فوت  یک 

 مرد با تستسترونی خالص!

وقتی خودش را روی من پایین آورد پوستش خیلی گرم ،صاف و 

 سخت بود 

 او زمزمه کرد 

 "بگو که منو میخوای..."

 سپس خم شد و لب هایم را با زبانش لیسید 
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 روی لبم چرخاند تا دهانم را باز کنم  زبانش را

دهانم را باز کردم و او زبانم را به بازی گرفت،نشانش داد که 

کجا را باید لمس کند،کجا را باید مزه کند،به کجا باید حرکت 

 کند...

 وقتی دهانش عقب رفت نالیدم

 " میخوامت..."

   

وقتی بین پاهایم قرار گرفت شانه های عضالنی اش را گرفتم 

 ،پاهایم را دور باسنش پیچیدم و مچ پاهایم را به هم گره زدم 

 سنت دستم را گرفت و باالی سرم نگه داشت 

 ،انگشتانش را در انگشتانم گره زد  و خودش را درونم فشار داد 

 از هر نظر عالی بود 

 و وقتی کامال درونم جای گرفت هر دو ناله کردیم 

 ود بدن هایمان همانطور بی حرکت مانده ب

 "خوشت میاد؟"
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 صورتم را قاب گرفت و به من نگاه کرد 

 هردویمان از لذت درمانده شده بودیم 

 هر دو به هم خیره شده بودیم 

هر دویمان جوری به همدیگر نگاه میکردیم که انگار باورمان 

 نمیشد اینجا هستیم 

 باالخره  بشدت درونم ضربه زد 

 ش گرفته حس میکردم بدنم او را درون خودش در آغو

قسم میخورم که  در این لحظه دلم نمیخواست هرگز وتا ابد  

 اجازه دهم که او برود 

 دست خودم نبود ولی هرگز نمیتوانستم !

 باالخره زمزمه کردم

 "آره"

 انگشتانم که باالی سرم بود،فشرد 

چشمان سبزش با احساساتی خالص برق میزد  تمام عضالتم 

نکه او به ارگاسم برسد به ارگاسم برای اینکه نمیگذاشتم بدون ای
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 برسم منقبض شده بود 

فکر نمیکنم سنت هیچوقت چنین نگاه مالکانه ای به من انداخته 

 باشد 

او از من خارج شده و دوباره درونم فرو میرفت  و وقتی بدنمان 

 همدیگر را لمس میکرد من ناله میکردم

 زد سنت روی دستانش کمی بلند شد و دوباره درونم ضربه  

 که باعث ایجاد یک ریتم  عمیق،شدید و لذت بخش شد 

 تقریبا دیگر نمیتوانستم خودم را کنترل کنم 

پشت سر هم درونم ضربه میزد  و شروع به بوسیدن گردنم کرد  

 انگار که نیاز به مزه کردنم داشت 

سنت در آغوشم بود و من با دست ها و پاهایم او را محکم روی  

 م خودم نگه داشته بود

 دهانم به هر جایی از بدن سختش که میرسید میچسبید  

رابطیمان درست بود ...اینکه توسط تنها مردی که  حس میکردم 

متعلق به من است تصرف میشدم درست بود و اینکه سنت مرا 
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 میکرد فراتر از باورم بود 

اینکه مالکوم درونم بود...اینکه مالکوم سنت درونم بود...اوه 

 وم سنت درونم بود!خدای من مالک

 لذت بشدت درونم ساخته میشد

او درونم بود،کامال درونم انگار که قرار نیست هیچوقت از هم  

 جدا شویم 

جوری با هم حرکت میکردیم که انگار اصال قرار نیست متوقف 

 شویم 

 صورتم را در دست گرفت  

همانطور که سرعتش بیشتر و ضرباتش عمیقتر میشد صدایش به 

 ل درک بود سختی قاب

 "به چشمام نگاه کن،تا وقتی از هم بپاشی نگاهتو ازم نگیر"

همانکار را کردم ...گردنش را گاز گرفتم و بعد همانکار را کردم  

 و به چشمانش نگاه کردم 

به صورتش نگاه کردم که هر بار که مرا از خودش پر میکرد 
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 لذت در صورتش نقش میبست 

 میکردم  من قدرت و کنترلگری اش را نگاه

او دستانم را گرفت و باالی سرم قفل کرد در حالی که سنگینی 

 اش را کامال رویم انداخت  و بدنم را هم زیر خودش قفل کرد 

و من از لحاظ جسمی کامال احساس درماندگی میکردم و از   

 لحاظ احساسی هم کامال درمانده شده بودم 

 حس کردم گره ای آتشین درونم ساخته شد 

 ند آمد و زیر بدنش لرزیدم نفسم ب

اسمش بار ها و بارها روی لب هایم جاری شد  و چشمان سبز  

 سنت بیرحمانه از هم پاشیدن مرا تماشا میکرد 

 "مالکوم..."

 همانطور که به اوج می رسیدم مرا سر جایم محکم نگه داشت 

 آرام تر و عمیقتر درونم ضربه میزد تا ارگاسمم طوالنی تر شود 

 سبز براقش  تماشایم میکرد  با چشمان

و بعد در حالی که که دهانم را میبوسید سرعتش سریعتر و 
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 عمیقتر شد 

و بعد برای اینکه بیشتر درونم فرو برود دستانش را محکم دورم 

 پیچید و مرا کمی باال تر کشید  و ضرباتش حتی سریعتر شد  

 میدانستم که داشت  رها میشد ...که داشت با من به ارگاسم

 میرسید 

 برای مدتی هر دو بی حرکت ماندیم 

 سنت عمیق نفس میکشید و من  بسرعت نفس نفس میزدم 

 وقتی کمی نفسمان جا آمد به او لبخند زدم 

او هم لبخند زد و یک دستش را پایین آورد و مهربانانه باسنم را 

 فشرد 

 خنده ی آرامی کرد 

 بود  همه چیزی که رویم بود بدنی کامال داغ و مردانه

قسم میخورم که دلم میخواست همانجا دراز بکشم وگاییده شده و 

 خوشحال بمانم 

 وقتی از رویم بلند شد و به پشتش چرخید زمزمه کرد 
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 "آتیش پاره!"

 مرا به سمت سینه اش کشید  و موهایم را عقب راند 

 و گفت

 "حسش حتی بهتر از چیزیه که به یاد دارم "

رد  دستش را روی پشت و گردنم در حالی که به من نگاه میک

 گذاشت   و با شستش گوشم را نوازش کرد 

 "و من یادمه که هر بار باهات بودم چقدر عالی بوده ریچل"

 خدایا...این احساسات!

 باالخره خودم را جمع و جورکردم

 "منم یادمه با تو چقدر خوب بوده"

 کمی به هم لبخند زدیم 

رق کرده،شهوت زده باعث شد خوابیدن کنار او ،اینگونه برهنه،ع

 گرمایی روی گونه هایم بخزد 

برای پوشاندن خودم ملحفه را گرفتم و رویم کشیدم که باعث شد 

 ابروی سنت باال برود ولی چیزی نگفت 
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 بلند شد و داخل حمام ناپدید شد  

 و وقتی دوباره برگشت با تردید  نشستم  

 حالت او ارزیابانه بود 

 سرش را روی بالشت گذاشت  روی تخت دراز کشید و

حتی به خودش زحمت نداد ملحفه ها را روی خودش بکشد  

 پوست برنزه اش در برابر سفیدی  ملحفه ها تناقض زیبایی داشت 

 من مردد و کنجکاو بودم که باید بروم یا نه؟

با استفاده از کف دستش سرم را گرفت ،مرا کنار خودش نگه 

 داشت  تا بتواند مرا ببوسد 

سه اش محکم ولی آرام بود و بدنم را در مقابل خودش نگه بو

 داشت 

 "امشبو هم خاطره انگیز میکنیم"

 بدنم ذوب شد 

 از او پرسیدم

 "این یه قوله؟"

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

375

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 "من قول هامو میشکنم یادته؟"

 صورتم را بررسی کرد و بعد  شیطنت آمیز به من نگاه کرد  

 "این یه هشداره"

 

 

 

 

 

 

 

ما کامال عرق کرده و تحلیل رفته روی تخت دراز کشیدیم و 

وقتی دستانش بطرز خطرناکی روی قفسه ی سینه ام چرخید 

 پاهایمان در هم گره خورد 

"سنت....تو منو میکشی،تو خیلی بدجنسی...من دیگه نمیتونم 
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 ادامه بدم"

 سنت گفت

 "بیا اینجا"

ف در آغوش دستانش را پشت گردنم پیچید و مرا از یک طر

 گرفت 

صدای زمزمه اش کنار گوشم باعث شد موهای دستان برهنه ام 

 سیخ شود 

 "من فقط میخوام بغلت کنم ریچل"

ولی درست بعد از اینکه حرفش تمام شد خم شدو گوشه ی دهانم 

 را بوسید 

بوسه اش را بین پاهایم ،روی نوک سینه هایم و روی قلبم حس 

 میکردم 

 ش را بین دستانم گرفتم از نفس افتاده چانه ا

"تو بهم گفتی که فقط میخوای بغلم کنی و بعد گوشه ی دهنمو 

بوسیدی، بوسه ی گوشه ی لبو تو ردیف بغل کردن طبقه بندی 
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 میکنی ؟آره سنت؟"

 "همینطوره"

 گرچه لبخند زد ولی نگاهش کامال پرحرارت بود 

 "دوست داری وانمود کنم اینکارو نمیکنم؟"

 رد و با چشمان پر حرارتش به من نگاه کرد نافم را نوازش ک

هرگز شهوت درون صورتش ،وقتی مرا نگاه میکرد را فراموش 

 نمیکنم 

 "همینو میخوای؟"

 پافشاری کرد تا جوابش را بدهم 

 صدایش گستاخ بود 

 "نه"

دوباره گوشه ی دهانم را بوسید  و صورتم را با یکی از دستان  

 بزرگش نگه داشت 

 فته بودمو من کامال وار

 میترسیدم!
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 من او را خیلی می خواستم 

 برای همین میترسیدم

 زمزمه کردم 

 "اگه منو استخدام کنی نمیتونی هیچوقت اینکارو بکنی"

 سنت با گرسنگی و عطش یک پلنگ به من نگاه میکرد 

 "اوه ،من نمیتونم هیچوقت اینکارو نکنم"

 "تو هیچوقت یکی از کارمنداتو لمس نکردی؟"

 نینو تعیین میکنم""من قوا

 با حالت چالش برانگیزی ابرویش را باال داد 

 و دوباره سرش پایین آمد 

وقتی نفس های گرمش را روی صورت  و طرف دیگر دهانم 

 حس کردم ،لرزیدم 

 آب دهانم را قورت دادم و انگشتانم را بین موهایش کشیدم

نفسش را بشدت بیرون داد و دهانش به سمت گوشم رفت و پشتش 

 را بوسید
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 کمی آرام ماند و بعد مرا در آغوشش نگه داشت

 مدتی در همان حال ماندیم 

 گمانم فردا با فکر این لحظه ها خواهم مرد 

دستانم را دور گردنش پیچیدم ،میخواستم چیزی بگویم ولی 

 نمیخواستم این لحظه را خراب کنم

و بنظر میرسید که او نیاز دارد مرا در آغوشش نگه داشته باشد 

من نیاز داشتم که اجازه اش را به او بدهم  و من به این آغوش و 

 این ارتباط نیاز داشتم 

 گفتم 

 "مالکوم،کایل پرستون،لوگان ،سنت"

 لبخندش را روی موهایم حس کردم 

 "چرا انقدر اسم داری؟هوم؟"

 به صورتش نگاه کردم

"چون پدرم کله شق و لجباز بود،چون اون تصمیم گرفت اسم 

لش ،اسم پدر خودش باشه،و مادرم دلش می خواست پسر او
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چهارتا پسر داشته باشه ،پس گذاشت اون اسم پسر اولشو بزاره  

 تا خودش بتونه اسم سه پسر بعدیشو انتخاب کنه"

 او نفسش را بیرون داد و به من نگاه کرد 

" زایمان  من خیلی برای مادرم  سخت بود و خیلی اذیت شد و 

 ممکنه نتونه بچه دار بشه..." وقتی اونا بهش گفتن

 

"اونم همه ی این اسم ها رو برات 

 گذاشت؟کایل،لوگان،پرستون..."

 لبخند زدم و با انگشتانم سینه اش را لمس کردم 

 "...سنت"

 "خدایا،ریچل،نمیدونی باهام چیکار میکنی"

 "بهم بگو"

 "یروزی بهت میگم"

 "باهات کارهای خوب میکنم؟"

 "آره کارهای خوب"
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ش پایین آمد و وقتی دوباره دهانش روی گوش ها،پیشانی  و دهان

 گونه هایم قرار گرفت ریه هایم بشدت شروع به کار کردند 

 از او پرسیدم

 "این مدت چیکار میکردی؟"

 "کار میکردم"

 با بی غیدی شانه باال انداخت 

"خریدن یه ماشین جدید،خریدو فروش چند تا هواپیما،قرار دادن 

کت برتر ،پیدا  کردن یه مدیر و همینطور یه  بین چهار شر4ام

 "4شغل برای تو توی ام

 "منم بیس بال تماشا کردم"

 صورتم را با یک پوزخند روی سینه اش گذاشتم 

 "از کی تا حاال بیسبال تماشا میکنی ریچل؟"

 شانه باال انداختم 

 "میدونی،االن دیگه یه طرفدار تمام و عیارم"

 سرگرم بنظر میرسید
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 ؟""واقعا

 خدایا ،عاشق صورت سرگرم شده اش بودم 

 "امسال کابز نفرین باختنو میشکنه،اینو میدونستی؟"

 "واقعا؟"

"هومم،آره با اون بازیکن پرتاب کنندشون  قطعا امسال ،سال 

 ماست"

 "واقعا؟"

 او عالقمند ،کنجکاو و سرگرم شده بود 

 از او پرسیدم

 "توام بیسبال تماشا میکنی؟"

 کردم به صورتش نگاه 

 او نیز به صورتم نگاه کرد و نیشخند مغرورانه ای زد 

"من  مشغول تماشا کردن توام که االن داری در مورد بیسبال 

 حرف میزنی"

 "بیخیال ،تماشا میکنی"
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 "آره"

آهی کشیدم و به او نزدیک تر شدم و او هم کمی مرا در آغوشش 

 محکمتر گرفت 

 میشکنه" "حق با توعه ،امسال کابز نفرین باختاشو

 به من نیشخند زد  

 من هم به او نیشخند زدم و بشدت بدنم در آغوشش ذوب شد 

 بدنم بشدت ذوب شده و دوباره او را بشدت میخواستم 

ما اصال نخوابیده بودیم ، زمانو مکان را گم کرده بودیم و فقط از 

 وجود هم آگاه بودیم 

 خدای بزرگ!

دوباره با همه چیزش  به حدی در وجودش گم شده بودم که انگار

 آشنا میشدم 

بوی صابونش،پوستش،شامپویش ،با بدن گرمو شیرینش و اینکه 

وقتی با من عشقبازی میکرد رنگ چشمانش تغییر میکرد و اینکه 

 حاال که مرا در آغوشش گرفته چه حس خوبی دارم 
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پیشانش اش را روی پیشانی ام گذاشت بعد یک دستش را یک 

تواند مرا ببوسد ...من هم یک دستم را طرف صورتم گذاشت تا ب

باال بردم و همانطور که او مرا میبوسید  موهایش را نوازش 

 کردم 

 سر به سرش گذاشتم

 "تو سیری ناپذیری"

 "همین االن آمادم تا دوباره شروع کنم"

 گوشم را بوسید 

"همینطور که میدونی ،برای مردهای حریص طبیعیه که  از این 

 اشن"نظر سیری ناپذیر ب

خندیدم،عقب  رفتم و ملحفه را روی بدن عرق کرده ام کشیدم  

 ،فقط به این خاطر که بطور ناگهانی خجالت زده شدم 

 واقعا این من هستم؟

 من دوباره به تخت مالکوم آمده بودم؟

 ما ساعت ها و ساعت ها سکس داشتیم؟
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 درون سینه ام از احساسات پر شده بود 

 سپاسگزاری،ترس و خوشحالی

غلم در وضعیت آشفته ای بود هنوز هم برای مادرم نگران بودم ش

ولی، با مالکوم ،  به آرامی به اینها سروسامان میدادم ،حس 

 میکردم با مالکوم میتوانم هر کاری انجام دهم...

 خدایا ،لطفا کاری کن او برایم حریص باشد 

 کاری کن او همه ی مرا بخواهد نه فقط سکس با مرا...

 ه کردم که بلند شد و به دستشویی رفت  به او نگا

 از روی بالشت بلند شدم و موهایم را مرتب کردم 

 دعا کردم که وقتی او برمیگردد موهایم بهم ریخته و آشفته نباشد 

 صدای آب را از دستشویی شنیدم 

  

 من قبال به او گفته بودم که 'دوستت دارم'

اشتم تا دوباره اینرا ولی بخاطر اتفاقات لعنتی که افتاد  شجاتش ند

 بگویم 
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اتفاقاتی که بعد از اینکه دفعه ی اول  به او گفتم 'دوستت 

دارم'افتاد  آنقدر حرفم را بی ارزش کرد که مطمئن نبودم  او 

 حتی بخواهد این حرف را از دهانم بشنود 

 ولی فکر کنم میداند که هنوز هم دوستش دارم 

 

د این بود که همانطور که فکر میکنم تنها دلیلی که او مرا بخشی

من انرژی طوفانی اش که به سمت من میامد را کامال حس 

 میکردم او هم عشق زیادی که نسبت به او داشتم حس میکرد 

خدایا...عشق...موضوع خیلی از فیلم ها،آهنگ ها ،کتاب ها و 

 آثار هنری است 

عشق درست مثل تولد و مرگ معمولی و به همان اندازه مبهم 

 است 

 صال به شما هشدار نمی دهد ا

اول با شهوت شروع میشود و احساسات قدرتمند یا چنین 

 چیزیست
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 حسی مثل تحسین و احترام!

سپس احساساتتان عمیقترو قدرتمند تر میشود و شما میخواهید 

هرکاری برایش بکنید و وقتی خوشحالی او خوشحالی شماست و 

ی میخواهید وقتی حتی عیب هایش برایتان جذاب میشود و وقت

برایش باارزش تر و با اهمیت تر باشید متوجه میشوید که این 

 عشق است 

 

او به اتاق برگشت  و روی تخت آمد ،به پشت دراز کشید و مرا 

 روی خودش کشید 

برای نزدیکتر شدن به او پاهایم را کنار کفل هایش محکم کردم و 

 دستانم را دور گردنش پیچیدم 

 همدیگر کردیم و ما شروع به بوسیدن  

و بعد من رویش رفتم ،خودم رویش حرکت کردم و بعد گذاشتم 

مرا به جاهایی که هرگز مرا نبرده بود، ببرد  و این باعث شد از 

 قبل تحلیل رفته تر شویم 
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وقتی سکسمان تمام شد به پشت دراز کشیدم و هر دویمان از نفس 

 افتاده بودیم

قف خیره شده بود تکان دستم را جلوی صورتش جایی که او به س

 دادم تا ببینم واکنشش چیست....

 نمیدانم چرا!

 ولی وقتی چرخید ، نفسم را نگه داشتم  

دستم را به چنگ گرفت  جوری که انگار در آغوش گرفتن من 

 برایش طبیعی ترین چیز دنیاست .

 

 

 

 

روز یکشنبه را بعد از المپیک سکسمان در شب شنبه ،تقریبا تمام 

 خوابیدیم 
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وقتی با بیحالی بیدار شدیم  او یکی از پیراهن هایش را به من داد 

 و با هم به آشپزخانه رفتیم 

بعد او به اتاق نشیمن رفت چون کار هایی داشت که باید انجام 

 میداد و من هم قهوه ام را تمام کردم 

 "من واقعا دیگه باید برگردم خونه"

 همینجا بمون""داره بارون میاد،

همان لحظه انگار که متوجه شده باشد که میروم تا لباسم را بپوشم 

وبه خانه ام بروم دست از کار کشید  مرا بلند کرد و به تختش 

 برد 

و بعد تنها چیزی که میفهمیدم این بود که با بوسه های  گرم 

مالکوم سنت در سرتاسر بدنم که مرا میسوزاند حتی باران هم 

 داغ بود!

 

 فصل پانزدهم
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❎ 

 

 

 

 دوشنبه صبح حس کردم کسی چراغ را روشن کرد 

 من کامال از حسی فوق العاده که در بدنم داشتم آگاه بودم 

 وقتی بیدار شدم سینه ی مالکوم زیر گوشم بود 

 قلبش آرام میتپید 

بدن هایمان زیر پتو به هم گره خورده بود و وقتی زنگ هشدار 

ن سنت بلند شد او کش و قوسی به بدنش داد،خمیازه ای کشید  تلف

 و بلند شد تا دوش بگیرد 

 من روی تخت ماندم ،بطرز دلپذیری بدنم بی جان بود

 به دخترها پیام دادم 
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امروز حس دلپذیری داشتم ،اوه خدای من...و تا استخوان هایم 

 احساس درد میکردم 

 ند شوم دلم نمیخواست هرگز از روی این تخت بل

هیجان زده بودم که بروم و به دوستانم درباره ی این دو شب 

بگویم ولی چیزی که در پیامم برای آنها نوشته بودم نشان میداد 

 برنامه دارم که چقدر درباره ی خودمان به آنها بگویم 

عجیب است که وقتی به مردی نزدیک میشوید شروع به پنهان 

 رین دوستانتان میکنید؟کردن جزئیات رابطیتان از نزدیک ت

 دوستانی که قبال همه چیز را درباره ی شما میدانستند ؟ 

تا قبل از اینکه با مالکوم مالقات کنم هرگز چیزی را از آنها 

 پنهان نکرده بودم 

 حاال چیزهایی وجود داشت که بنظر خصوصی میرسید 

 چیزهایی که فقط برای من و او ارزش داشت 

 م من به مادرم پیام داد 

+سالم مامان،امروز حالت چطوره؟خیلی دلم میخواد  وقتی 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

392

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 دیدمت باهات حرف بزنم،دوستت دارم+

 

بعد هشداری در ایمیل  برای خودم  گذاشتم تا به من یاداوری کند  

 وقتی به خانه برگشتم روی مقاله ام کار کنم 

 روی تخت چرخیدم و  اندام های جنسی ام به درد آمد 

 ا و بارها  مرا کرد او شب قبل  بار ه 

 جوری که بنظر میرسید در جهان فقط دو نفر وجود دارند 

 من و او!

 از روی تخت بلند شدم و بدن دردناکم را مجبور به حرکت کردم

 و بدنبال سنت به داخل سرویس بهداشتی بزرگش رفتم  

کمی از خمیردندانش را به انگشتانم زدم و با کمک انگشتانم 

 دم  دندانم را مسواک ز

بعد دستانم را شستم و خشک کردم و آنها را درون موهایم کشیدم  

و در آینه  حمام شیشه ای بخار زده اش را دیدم میتوانستم  قد بلند 

 و عضالتش را ببینم 
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 صدای سیلی آب روی پوستش را میشنیدم 

بعد از تمام سکس هایی که داشتیم نباید فورا داغ و بیقرار شوو 

 ولی داغ شدم!

ی بینگ تلفن  همراهم را از بیرون شنیدم وبیرون رفتم و  صدا

 آنرا چک کردم

یک  هشدار  بود}هشدارهایی که خودش برای یاداوری خودش 

 میزاره ،مصاحبه ی کاری داره{

 +مصاحبه+

 

 

 ساعت را بررسی کردم و متوجه شدم فقط پنجاه دقیقه وقت دارم 

م را پوشیدم و در خجالت میکشیدم که با او به حمام بروم پس لباس

 آشپزخانه منتظرش ماندم 

روی سنگ گرانیتی آشپزخانه اش نشستم و جرعه  جرعه از 

 قهوه ام نوشیدم و به  اتاق از کف تا سقف سفیدش نگاه کردم 
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 امروز هوا آفتابی بود 

ولی از آنجایی که من میتوانستم ببینم باد میوزید چون پرچم ها و 

 درخت ها حرکت میکردند

میرسید اگر دستانم را به اندازه ی کافی باز کنم میتوانستم بنظر  

از اینجا کل شهر را در آغوش بگیرم }بسکه ویوی خونه ی سنت 

 خوب بود و کل شهر زیر پاشون بود{

آن منظره،در مقابل  منظره ی طوفانی که از اتاق خوابش با یک 

شلوار پارچه ای مشکی و پیراهن سفید که هنوز دکمه هایش باز 

بود با موهای خیس و در حالی که  با تلفن حرف میزد و به 

 پنجره خیره شده بود ،هیچ بود 

 حس کردم یک آه در گلویم باال میاید  

به جینا فکر کردم و اینکه اگر او بود میگفت او از یک دونات هم 

بهتر است و ناگهان فکر کردم  که شاید باید جینا به تاهو یک 

 شانس بدهد

ر حال تبدیل شدن به دختری هستی که  میخوای همه 'ریچل؟ تو د
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 ی دخترا رو شوهر بدی چون تو میخوای فقط با سنت باشی؟

تاهو و جینا؟واقعا؟آخرین چیزی که اون نیاز داره اینه که یه  

 شکست عشقی دیگه داشته باشه'

خبرهای آنالین را بررسی کردم و با دیدن  خبری در مورد 

ی جنگ ستارگان کال اون  نمونه ی دارث ویدر}شخصیت پلید تو

بارز یه بازیگر پلید توی هالیووده،منظورش به پدر سنته{ ،نوئل 

  سنت  در سایتی که معموال بازدید میکردم  نظرم جلب شد

 

نوئل سنت رئیس شرکت لینتون در حال خریدن دفتر مجله ای ❎

که یک ماه پیش  بدنبال یک افشاگری مخفی در مورد پسرش 

 ❎...بود

 الت تهوع داشتم ح

سنت تلفنش را قطع کرد  برای خودش قهوه ریخت و روی میز 

گذاشت و در حالی که با یک دستش تلفنش را بررسی میکرد با 
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 دست دیگر روزنامه ی تریبونش را برداشت

 از روی بار پایین آمدم

"مالکوم،باید برم،نمیتونم امروز دیرکنم یه مصاحبه ی کاری  

 دارم"

 خم کرد و سرش را باال آورد مالکوم کمی ا 

 "مصاحبه؟کجا؟"

 با تردید گفتم 

"خب...میدونی که من بدبیاری آوردم }بخاطر کارش{ ولی یه چند 

 جایی برای کار زنگ زدم"

 "بهم بگو قراره کیو ببینی؟"

 توجهش بیش از حد بود تا سوالش فقط یک سوال معمولی باشد  

نه اش  با بیمیلی بعد از  یه ضربان قلب ،زیر نگاه موشکافا

 اضافه کردم 

 "لطفا برام پارتی بازی نکن"

 متکبرانه ابرویش را باال داد 
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 "هیچ پارتی بازی درکار نخواهد بود"

 خندیدم 

 "سنت قول بده"

 "بهم بگو با  کجا قراره  مصاحبه داشته باشی"

 تمام وسایلش را کنار گذاشت 

 به او اطمینان دادم

 نیست"4"ام

 اندن صورتش را بررسی کردم حالت غیر قابل خو

 و بعد آه کشیدم 

"من نمیتونم دیگه توی 'اج'بمونم ،چون دیگه اونجا احساس امنیت 

 نمیکنم"

در سکوت به من خیره شد انگار که منتظر است حرف های 

 بیشتری بزنم 

"نمیتونم  به شرکت تو هم بیام پس اینو هم پیشنهاد نکن ،این 

ا همه ی توجهاتی که بهم میکنی مسائلو پیچیده تر میکنه ومن ب
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تمام مدت  ساعاتی سختیو خواهم داشت و این شم تجاریتو زیر 

 سوال میبره"

"مخالفم،من َشمه تجاری فوق العاده ای دارم و ما خوش شانسیم 

 اگه تورو توی شرکت داشته باشیم"

 سرش را تکان داد 

 و ناگهان صورتش تحسین برانگیز و نگران شد 

جله هر کاری کردی،تو حتی روحتو بخاطر اون "تو برای این م

 مجله گذاشتی"

"اونو برای اج ندادم،من روحمو به تو دادم ...میتونم یه کار دیگه 

پیدا کنم،اج همین االنم آخر خطه...میدونی که چی میگم،  بدون 

وجود یه فرد با  ذکاوت و ذهن بلند پرواز برای مدیریت و یه 

یره  و اگه پدرتو اونو بخره و به جیب بزرگ پر از پول از بین م

 موفقیت و پایداری برسونه...من نمیخوام اونجا باشم"

مثل همیشه وقتی حرف از پدرش به میان آمد صورتش مبهم و 

 مرموز شد 
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 "میدونم که روراستی و وفاداری برات مهمه،سین"

 ادامه دادم 

 "و من دلم نمیخواد با مردی کار کنم که مدام باهات درگیره"

 بیا با من کار کن ریچل""

 صدایش عمیق و مقتدرانه و به نرمی ابریشم بود 

 با این حال سرم را تکان دادم 

"من نمیتونم  تورو به عنوان یه رئیس داشته باشم  و بعد به تختت 

 بیام ،یه دختر باید یه جایی برای خودش حدو مرزی بزاره سنت"

اطر اینکه و بعد وقتی متوجه  چیزی که گفتم شدم ...و بخ

نمیدانستم چقدر زیاده روی کرده ام فورا ... به نحوی حرفم را 

 پس گرفتم

  

 "منظورم اینه که ....اگه بخوای دوباره باهام بخوابی"

 لعنـــــتی!

 چرخیدم و بشقابم را برداشتم  و فورا مشغول شستنش شدم  
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 خدای من!

 واقعا این حرف را زدم؟

 او به من نزدیک شد 

 وی کار کردن با من وجود داره؟""چه مشکلی ت

 بشقاب را کنار گذاشتم تا خشک شود 

 و بعد دستانم را با حوله خشک کردم و برگشتم تا به او نگاه کنم

صورتش را در دستانم گرفتم  ،روی نوک انگشتان پایم ایستادم و 

 بوسه ی کوچکی روی لب هایش زدم 

بطمون تا کجا پیش "ما قرار گذاشتیم  آروم پیش بریم ،تا ببینیم را

 میره،تا اون موقع  نمیخوام تو رئیسم باشی ،بهم قول بده"

 با دقت به من نگاه کرد  و فکش با درماندگی سخت شد 

 "مجبورم نکن قول بدم ریچل"

سرش را تکان داد و بسمت روزنامه اش برگشت تا آنرا جمع 

 کرد 

 "اگه بهم قول بدی من باورش میکنم"
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 ث میکنیم  و من نمیتونم این قولو بهت بدم""بعدا در این مورد بح

 مرد سرسخت!

ولی چون گفت بعدا در این باره  بحث خواهیم کرد با حس شادی 

 بخاطر لفظ آینده ای برای ما   من بیخیال شدم 

"تو نمیتونی روم سلطه داشته باشی متاسفم اینو میگم  ولی  

 رم شد"میتونی موقع سکس و بوسیدنم اینکارو بکنی،وای خدا دی

با عجله کیفم را از اتاق سنت برداشتم و وقتی برگشتم  او هم 

 آماده بود 

 کرواتش را بست و یکی از کت هایش را پوشید

لحظه ای مکث کردم  تا او را تماشا کنم و ناباورانه  فکر کردم 

 که به آن هرزه های دورو برش بگویم 

 'اون مال منه'

  

 "منم خیلی دیرم شده"

 کت و شلوار بی عیب و نقص جلویم ایستاد گفت وقتی  با آن 
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"اوتیس مریضه،کلود ساعت هشت منو میبره ،چون به دبی پرواز 

 دارم"

وقتی بند کفشم را بستم  تلفنم را برداشتم تا با تاکسی تماس بگیرم  

 ولی سنت جلویم را گرفت و چیزی کف دستم گذاشت 

 او گفت

 "بگیرش"

بررسی کردم بسیار گیج شدم و با وقته حلقه  کلید چرم  براق  را 

 دیدن چشمانش که برق میزد مشکوکانه گفتم 

 "این چیه؟"

 "ماشینت!"

 فصل شانزدهم 
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با صندلی چرم براق که مالکوم سوییچش  BUG1وقتی درون 

 را به من داده بود نشستم ناگهان احساس هرزه بودن کردم 

 ی بنظر میرسید این بوی معرکه ای میداد و آسمان

 و من با فکر راننده ی لعنتی اش شهوتی شده بودم 

 وقتی در را بستم نفسم را بیرون دادم  و دکمه ی استارت را زدم 

 موتور روشن شد و خنده ی ترسیده ای از سینه ام بیرون آمد 

 یا مسیح!

فرمان زیر انگشتانم بود ،صندلی اش مرا درآغوش گرفته بود  و 

 شن بودن موتور میلرزید صندلی بخاطر رو

 این ماشین یک ماشبن کوچک نبود بلکه یک هیوال بود 

هیوالیی که باید به سرعت رانده شود و من با احتیاط و نصف 

سرعت مجاز رانندگی میکردم و به عابران که با حسادت به من 
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 خیره شده بودند نگاه میکردم 

وشحالم که  پیرمردی با نیشخند از کنار ماشین عبور کرد و من خ

 امروز حس برتربینی نداشتم 

بعد از اینکه به  ساختمانم رفتم  و لباسم را عوض کردم  به دفتر 

 بلوکین در مرکز شهر شیکاگو رفتم 

 آدرنالین در خونم فوران میکرد 

چیزی که در مورد اینجا دوست داشتم ...خب...لعنت  همه چیز 

 بود 

د که این امکان را پوششان به نوعی از طرح های دست ساز بو

 میداد  تا به آنها تنوع داده شود 

 اگر مجله ای  از خط قرمز ها رد میشد  آن بلوکین بود 

مقاله هایشان  همیشه در مورد منافع بشری،واقعی،زیرکانه و 

 بسیار دلگرم کننده بود....ولی ای همه ی ویژگی هایشان نیست

ر ترین مقاالت و آنها در مورد همه چیز مقاله مینوشتند  بی نظی

سرگر کننده ترین موضوعات مرتبط را پوشش میدادند  و 
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 چترشان روی موضوعات همچنان گسترده ترو گسترده تر میشد 

واقعا خوشحال بودم که امروز با آقای چارلز هارکین مصاحبه ی 

 کاری داشتم 

بسیار مسرور بودم که با کسی که  عضوی از مشهورترین مجله  

 صحبت میکردم ی نیویورک است 

"مدیر یکی از آشناهای سنته،اون کامال تحت تاثییر قرار گرفته 

بود انگار بنظر میرسید کامال  اون مردو درک میکنی،مخصوصا 

 اینکه شجاعو صادق بودی،تو باید به مقالت افتخار کنی"

 

 لعنت به من!

 چرا همه باید اینرا بگویند که سنت را میشناسند؟

ت' و من نمیتوانستم جلوی  عکس العملم را شنیدم که او گفت 'سن 

 بگیرم

انگار که شکمم از هم دریده شده ...توسط یک 

 فیل...رزی...انگار که به قلبم لگد زده 
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کمبود خواب اذیتم میکرد ولی احساس آرامش میکردم  انگار با 

الکل مست شدم و آن چیزی که در رگ هایم بود از الکل بهتر 

 بود 

 یاداوری شب قبل! مثال  مست شدگی با

او به من گفته بود شبی  فراموش نشدنی برایم میسازد و حق با او 

 بود 

 احساس ..دیوانگی میکردم 

 نفسم را بیرون دادم 

خودم را مجبور کردم از پنت هاوس سنت  بیرون بیایم و به 

 همینجا برگردم 

به منابع انسانی و مصاحبه ای که هیچوقت تصور نمیکردم  با 

 هایی که برای حرفه ام و اج کردم ، فداکاری

 آنرا بخاطر تحت کنترل نگه داشتن همه چیز رها کنم  

 باالخره به مرد آنطرف میز گفتم 

"گاهی بهترین مقاله ها اونایی هستن که بیشترین وقتو انرژی رو 
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 ازمون میگیرن"

 با خودم اعتراف کردم

ر کافی 'خب اون مقاله انقدر ازم انرژی گرفت که  هنوز به طو

 انرژیمو بدست نیاوردم'

او مرد خوب و افتاده ای به نظر میرسید ولی زیر عینکش 

 میتوانستم زیرکی و تحسین را ببینم

"به نحوی میتونم درک کنم ،بعضی وقتا سخت ترین چیز ها 

اونایی هستن که برامون با معنی ترن ولی لزوما نه اونایی که 

 مارو به یاد حماقت هامون بندازه"

ندی با هم ردوبدل کردیم و او برگه های جلوی رویش را لبخ

 مرور کرد 

 "اینجا نوشته شما به مسائل جدی عالقمندین"

 با تایید سر تکان داد 

 "ما دنبال افرادی مثل توییم  که از خطر نترسه"

در حالی که او دوباه مشغول مرور برگه ها شد  صبر کردم و 
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 م سعی کردم اعصاب متشنجم را روبراه کن

"متاسفم که وارد اینطور مسائل میشم که  ممکنه شخصی 

 باشه...ولی..."

 اعتراف کرد 

"ما دوست داریم که خبرنگارامون  برای مقاله هاشون از رابطه 

هاشون استفاده ببرن،که این همه چیزو پیچیده و بغرنج تر میکنه 

،قرار گذاشتن با همچین کسی تو این شهر خب...همه چیزو سخت 

سنت مردیه که چیزیو که میخواد به دست میاره و ما از میکنه،

 اینکه اینجا برای مصاحبه اومدین حیرت کردیم"

 لبخند کوچکی زدم 

 "بهتون اطمینان میدم که اون به انتخاب شغلم احترام میزاره"

 "هممم"

حس کردم که آنها به نوعی برای استخدام من نگران هستند  و 

 میترسند که سنت  عصبانی شود 

"پس تو عالقه ای به نوشتن درباره ی مطالبی که قبال مینوشتی 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

409

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 نداری؟"

 به پایین نگاه کرد 

"مقاله هات معموال هولو هوش گرایشات میچرخه  هرچند که 

اخیرا  به نظر میرسه  شما مشغول مشاوره  به زن ها در زمینه 

 ی دوستیابی و قرار گذاشتن هستین"

مسائلی بنویسم که ...بیشتر  "آره ولی من  دوست دارم در مورد

در مورد جامعه باشه..اینکه داستان افرادی که نتونستن حرفشونو 

 به گوش مردم برسونن را با بقیه به اشتراک بزارم "

 برگه ها را پایین گذاشت 

 "تو ژرف نگر و جاه طلبی"

خودکارش را روی کاغذ، جایی که مشغول نوشتن چیزی بود 

 گذاشت 

که در طول این مدت در اج نوشتی چشمگیر  "و بازخورد مطالبی

 بوده"

سرش را تکان داد و بنظر میرسید وقتی عینکش را برداشت 
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 نقابش را کنار گذاشته

 "ببین"

 دستانش را روی میز گذاشت و به چشمانم نگاه کرد 

"من با تو توی این  دفتر مجله در یه سطحم ،رئیس هام با سنت 

ست دارن و حیرت زده شدن  دوستن ،تو شجاعی و اونا اینو دو

 ولی باید مطمئن بشن تو برای مدت طوالنی اینجا میمونی"

 "اینجا میمونم"

 "مطمئنی؟"

 به عقب تکیه داد  ، با حالت چالش برانگیزی به من نگاه کرد 

 و دستانش را در سینه چلیپا کرد 

 "مالکوم سنت...اون در مورد این مصاحبه میدونه؟"

 "آره"

 بریشو شروع کرده و ...""ولی رابط بخش خ

 با حالت معنی داری حرفش را قطع کرد 

 و من بقیه اش را می دانستم 
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.. جایی که سنت میخواست کسی را استخدام کند بقیه خودشان را 

 درگیر نمیکردند 

 "آره ،ولی من میخوام راهه خودمو برم"

 چیزی مثل تحسین روی صورتش ظاهر شد 

 "خیلی خب پس"

 م گذاشت و پشت دستش را نوازش کرد دستانش را روی ه

 "سفارشتو میکنم"

 "مرسی،ممنون که وقتتونو بهم دادین"

کمی احساس درد در معده ام میکردم چون حس میکردم این یه 

 خداحافظیست 

 دستش را محکم فشردم و به او لبخند زدم 

این همان لبخندی بود که وقتی از ساختمان بیرون رفتم روی لب 

 د هایم مانده بو

 آهی کشیدم 

بیرون رفتم و همانطور که سرم را تکان میدادم ناله کردم  چون 
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 فکر نمیکردم همه چیز خوب پیش برود

حس میکردم آنها اعتقاد دارند که من کارم را اینجا شروع 

 میکردم  و بعد فریبشان میدادمو به رابط برمیگشتم

 آنها از سنت میترسیدند تا مرا استخدام کنند؟

خیابان رد شدم نسخه ای از شیکاگو تریبون را از دکه ی وقتی از 

 روزنامه فروشی خریدم  و وارد پارکینگ زیرزمینی شدم 

وقتی درون بوگاتی مالکوم خزیدم و روی صندلی نشستم پیشانی  

 ام را روی فرمان گذاشتم و آه کشیدم 

'خیلی خب ریچل این فقط یه مصاحبه بود یکی از مصاحبه هایی 

 بکنی ...این تنها مصاحبت نیست'که قراره 

دستم را روی داشبورد گذاشتم و از لمس چرم براق سیاه اصل 

 لذت بردم 

 مصاحبه ی بعدی بهتر خواهد بود 

 باید باشد 

ماشین را روشن کنم ،و با غرش بلندی موتورش روشن شد    
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چون صندلی شروع به لرزیدن کرد بار دیگر  خنده ی ترسیده ای 

 کردم  

اگر ماشین سنت خوب بنظر نمیرسید،بوی خوبی نمیداد  و خدایا 

حس عالی نداشت  یا آن مرد طبقه ی باال مرا نمیدید و به من 

هرگز فرصتی برای رفتن درون آن ساختمان داده نمیشد باز هم 

 ،شانس این را نداشتم که  بوگاتی را از چشم 'اج'دور نگه دارم

جایی برای پارک  پارکینک دفتر بسیار کوچک بود و چون هیچ

 پیدا نکردم به ولنتاین زنگ زدم 

 "ول من ماشین آوردم "

 "تو ماشین نداری"

"خب من یه ماشین آوردم ،لطفا بزار جای پارکتو قرض بگیرم  

من نمیتونم این ماشینو همینجوری در پناه خدا ول کنم ،بیا 

 ،اونوقت میفهمی چی میگم ،جبران میکنم"

 "زن ،تو به من بدهکاری"

 و گفت و تلفن را قطع کرد ا
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بیرون آمد و ماشینش را از پارکینگ بیرون اورد کنار خیابان  

 پارک کرد 

 و من هم ماشین سنت را با احتیاط در پارکینگ پارک کردم 

 همه ی آینه ها را سه بار بررسی کردم 

 سپس دوباره همینکار را کردم و از ماشین پیاده شدم

 رگشت  و نفسش بند آمدولنتاین دوباره به پارکینگ ب

 "وواوو این..."

 حرفش را با نفس تندی قطع کردم

 "نمیخواستم اینو بیارم"

 وقتی متهمانه به من نگاه کرد  دستم را باال آوردم و توضیح دادم

"اوتیس مریض بود  من میخواستم برای مصاحبه برمو میخواستم 

فت یه تاکسی خبر کنم  که اون گفت 'بگیر'  و وقتی گرفتمش گ

یجوری رانندگی کن انگار که اینو دزدیدی...ولی سعی کن گیر 

نیوفتی،با رانندگی با اون عصبی میشم،اگه  یه خراش روش بیفته 

 من میمیرم"
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 "چی...نمیتونم بفـ..."

 سرش را تکان داد 

 بشدت هیجان داشت 

"رفیق این یه بوگاتیه خفنه،ارزشش بیشتر از دو سه میلیون 

 دالره!"

دون دونستن این هم رانندگی باهاش به اندازه ی "ساکت شو، ب

کافی سخت هست ،این یه چیز پر انرژی و راغبه تو فقط پاتو 

 آروم میزاری رو پدالو اون مثل یه حروم زاده میره"

اسب بخار قدرت داره 1200داره  و   V-16"چون این یه موتور

....تو،  اصال نباید توسط یه زن رونده بشه،این بی ،بوگاتی ِ

 احترامی و گستاخی به این ماشین حساب میشه"

 "بروگمشو، تو همجنسگرایی ول ،پس یه نصفه زن حساب میشی"

 "یا مسیح ،میزاری داخلشو ببینم؟"

با اجازه دادن به ولنتاین برای اینکه در ماشین را باز کند و داخل 

 برود اضطرابم برای داشتن سوییچ مالکوم سنت در دستم برگشت 
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نتی  این یه پیام بهمون میرسونه...اون یه مرد زن "رفیق ...لع

 ذلیله،مردم دیدنت که با این اومدی بیرون؟"

 لبم تاب برداشت 

"یه ببر با فکرو نظر گوسفندا نمیخوابه}ضرب المثل{ اون اهمیتی 

 نمیده بقیه چه فکری میکنن"

 ولنتاین ناله ای کرد و برای مدتی صندلی ماشین را نوازش کرد 

 حبه کجا رفتی؟""برای مصا

 "بلوکین"

صورتم کمی جمع شد و وقتی ماشین مالکوم را قفل کردم با هم به 

 سمت آسانسور رفتیم 

"نمیتونم اینجا بمونم ولنتاین ،پدر سنت  صاحب اینجا میشه  و من 

 االن به یه نفر دیگه وفادارم که با نوئل دشمنه"

ی نمیدونم "میدونم ریچ،بهت میگم که من حتی نمیتونم بخوابم حت

باید چیکار کنم ،احتماال  منم باید شروع به گشتن دنبال کار کنم 

 همه میگن نوئل سنت یه عوضی لعنتیه
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تنها کسی که می تونه از پسش بر بیاد پسرشه،اونا میگن سنت با 

پدرش هیچکاری نداره و  کار درستو میکنه،یه مرد باید به جلو 

 اله نگهش میدارن بمونه"گام برداره نه اینکه با کسایی که توی چ

برخالف چیزی که همیشه از ولنتاین دیده بودم ، ناگهان  

 سرافکنده و نگران به نظر میرسید 

" وقتی مالکان جدید کارو در دست بگیرن مثل هر مالک دیگه 

ای شروع به اخراج کردن کارمندا میکنن چون میخوان یه شروع 

این اداره تزریق جدید داشته باشن و خون خودشونو تو رگ های 

کنن ،مواظب جمع های ناراضی  در داخل کارمندا هستن و 

همشونو از دم پاکسازی میکنن،اگه هرجایی رفتیو چیزی شنیدی 

 بهم بگـ..."

 "بهت میگم"

 به طبقه ی خودمان رسیدیم 

 "موفق باشی ولنتاین"

خب در اج....بگذارید فقط بگویم  که هیچ صدایی از کسی بیرون 
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 نمیامد 

ظر میرسید ماشین مالکوم در پارکینگ باعث آرام شدنشان شده بن

 بود 

چند ساعت بعد از اینکه مقاله ی جدیدم را شروع کردم که گمانم 

 باید اسمش را بگذارم 

 'ماشین سنت!'  

 هلن مرا به دفترش احضار کرد 

 هلن به من گفت

 "من االن دارم به موقعیتت حسودیم میشه"

 داخل رفتم

 "برای چی؟"

خودتو ببین،میدرخشی،همه دارن در مورد تو و ماشین سنت که "

 تو پارکینگه حرف میزنن ،دارم کم کم طرفدار سنت میشم"

 "چون دفتر به دست پدرش خریده شده؟"

 او دهانش را بست و نیشخند زد 
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 "بهم بگو همه ی شایعات حقیقت داره ،همون سه تا موضوع؟"

 "چی؟"

 ش"_اغواگری٣_نیروش٢_سایزش}آلت{١"

 "کی این حرفارو زده؟"

 چشمانم را چرخاندم

 "حرف زدن در مورد سنت رو بس کن"

 "سمبل جذابیت ماهیتشو نشون داد"

"از این به بعد بحث در این مورد اینجا ممنوعه،مقاله ها باید 

 نوشته بشن،حاال اجازه دارم برم سر کارم؟"

 سرش را با خنده ای نخودی تکان داد و صدایم کرد

 "ریچل"

 له؟""ب

 "راسته که تو دنبال کار میگردی؟"

متوجه شدم که  او با من شوخی کرد ،واکنش دوستانم بخاطر 

ماشین سنت را به من گفت و سر به سرم گذاشت چون فقط 
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 میخواست اینرا بداند 

به او نگاه کردم و ناگهان احساس یک ، از_زیرکار_در_رو را 

 داشتم چون میخواستم از اج بروم 

یی که از کشتی در حال غرق شدن فورا در آب مثل موش ها

 میپرند بجای اینکه بمانند و غنیمت هایی بدست بیاورند 

ولی من بسیار مصمم بودم که با مالکوم بمانم و ماندن اینجا زیر  

 سایه ی پدرش   کمترین کمکی به من نمیکرد 

 "نمیخوام برای پدر مالکوم کار کنم"

 "دوست پسرت میدونه؟"

 پسرم نیست ،ما فقط..." "اون دوست

 نفسی گرفتم 

"نمیخوام اج اینبار هم  به رابَطم صدمه بزنه،من اینجارو دوست 

دارم ولی...رابطه ی من با اون تازه اوله راهه  و من واقعا 

میخوام باهاش باشم هلن،قلبا حس میکنم کامال کارم درسته و اگه 

 مون میشم"بزارم بدون جنگیدن بره میدونم که تا آخر عمرم پشی
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چشمانش نرم شد و سرش را تکان داد انگار که از دست خودش 

 عصبانیست 

 "حرف در این مورد کافیه برو سرکارت"

 انگشتانش را به هم گره زد 

"ولی ریچل...مالکای جدید اجازه نمیدن اینکار برات راحت 

 باشه،نوئل سنت تورو توی اج میخواد"

اینجا برم ،اونم میتونه  "خب،این دلیل بیشتری بهم میده که از 

خودشو بوووق }یه کلمست که  وقتی میخوان فهش ندن ازش 

 استفاده میکنن{کنه چون من بهش اهمیتی نمیدم"

 به اتاقکم برگشتم  و پیام دادم 

 +وقتی اومدم دفتر، بقیه بخاطر ماشینم داشتن میمردن،عاشقشم+

 او هم پیام داد 

ن میگیره،و من +ولی مراسم خاکسپاریشون کلی وقت ازمو

ترجیح میدم وقتمو صرف چیزای دیگه ای بکنم ،پس کی میتونم 

بوگاتی رو پس بگیرم؟ اگر هم دوست داشتی میتونی یکم با من 
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 ☻+خوش بگذرونی

 اوه خدای من!

 من چنین هرزه ای شده بودم؟

 نباید پیامی برایش  مینوشتم 

 ولی نوشتم.

 نوشتم و او جواب داد 

 خوبه؟+9:00رم ... + حس شیطونی زده به س

 

 

 فصل هفدهم 

 

 

 ❎چرخ زدن در رسانه های اجتماعی❎
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قبل از اینکه از اج بروم  ولنتاین آخرین اخبار رسانه های 

 اجتماعی بعد از دیدن منو سنت با هم، را به من اطالع داد

  نوشته بود 234وبالگ شیکاگو

 

مالکوم سنت ،پسر محبوب ما در یک رابطست؟خب خواننده ❎

ی عزیز فکر میکنین مجرد های سکسی شهر میتونن تک ها

 ❎...پر}رابطه فقط با یه نفر{ باشن؟من که مطمئن نیستم

 

 :توئیتر

 

این هفته شنیدم @مالکوم_سنت به همون خبرنگار دروغگو ❎

برگشته!اون برای تو یه اشتباهه @مالکوم_سنت تو یه شاهزاده 
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 ❎ای و اون یه قورباغه

 

 :در صفحه ی رابط سنت

 

سالم سنت عزیز ،من و اِرمیا اولین سالگردمون رو میخواییم ❎

جشن بگیریم   و برات دعوت نامه فرستادیم ...میتونین دوستتون 

 ❎هم همراه خودتون بیارین

 

 :در فیسبوک

 

پیامم شخصا مال توعه سنت ما مشغول سفر ساالنه به مونت ❎

 ❎کارلو هستیم  لطفا خیلی زود جواب بده
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 :اینستاگرامش

 

 

دوست دختر جدیدت خیلی دوست داشتنی و شهوت انگیزه اگه ❎

میخوای من با اون مالقات کنم و سه تایی با هم عشقبازی کنیم  

بهم زنگ بزن میتونم یه نمایش خوب نشونت بدم }این پیامو یه 

 ❎{دختر گذاشته

 وقتی ولنتاین گشت زنی در اینترنت را تمام کرد گفت

 ای خودت استخدام کرده باشی؟""امیدوارم یه تیم امنیتی بر

 با حالت طعنه آمیزی پاسخ دادم 

 "نه ولی سنت رو دارم که ازم محافظت کنه"
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 با طعنه گفت 

"پس قراره اون سکس سه نفره ای که اون خانم پیشنهاد دادو  

 قبول کنی درسته؟"

"اون زن واقعا هیچ راهی برای بدست آوردن  سنت و  دست پیدا 

 کردن به من نداره"

 ولنتاین خندید 

 سرم را تکان دادم و به سمت آسانسور رفتم 

 با خودم خندیدم 

 سنت...اوه سنت!

 باید  یاد بگیرم تا بتوانم به درستی با این هرزه ها برخورد کنم؟

 'واقعا سنت ،نمیتونه به همشون بگه که من فقط مال تو هستم؟'

 

 

 فصل هجدهم
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❎ 

 

 

ه مادرم زنگ زدم و به جینا گفتم که آن شب ساعت نه از قبل   ب

 اینجا نمیخوابم  و بعد به خانه ی سنت رفتم 

او را خیلی زود دیدم که دوش گرفته با یک شلوار جین و یک 

 تیشرت آبی روشن از اتاق خواب بیرون آمد 

 خدایا

 از نگاه به این مرد لرزیدم 

 او پرسید

 "چطور بود؟"

 "چی؟ مصاحبه؟ماشینت؟ روزم؟"

را به همراه روزنامه ی تریبون  که با خودم آورده بودم سوییچ 

 روی میز گذاشتم 
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"بیا درباره ی مصاحبه شروع کنیم ،من همین حاالشم  درباره ی 

 چیزای خوب اون ماشین میدونم"

 لبخند زد و بعد سرش را باال آورد

 به سمتم آمد  و من هم به طرف او رفتم  

گرفت تا  گردی اش جلو آمده افکم را بوسید و سینه هایم را قاب 

 و به طرز لذت بخشی به نوکش فشار آورد 

من تاندون گردنش  ،جایی که شب قبل گاز گرفته بودم را بوسیدم   

میتوانستم  عالمت صورتی کوچکی را پایین گردنش  که نصفش 

 زیر تیشرتش پنهان شده بود ببینم

 ته؟""متوجه شده بودی یه کسی ،یه جای کبودی روت جا گذاش 

وقتی سرش را پایین آورد و پوستم را در دهانش گرفت و مکید و 

 همان کبودی را رویم گذاشت  ناله کردم 

 با شیطنت گفت

 "حاال اون زن یه کبودی مثل همینو داره"

 وقتی دوباره همانجا را مکید ناله کردم 
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حس خوبی داشت و من دوست نداشتم در این شرایط  حرف 

هر کار دیگری  به جز سکس با او انجام  بزنم،بخورم،بخوابم یا

 دهم

 دهانش را روی گوشم گذاشت 

 "وقنی لمست میکنم ،بهترین صداها از دهنت بیرون میاد"

 نالیدم 

 "تو منو دستپاچه میکنی سنت.."

 کنار گوشم لبخند زد 

 دستانم را از روی سینه اش تا روی صورتش کشیدم 

 "تمام روز به تو فکر میکردم"

 ره شد چشمانش تی

 و مرا تا حدی نزدیک کشید که پاهایم به ران هایش چسبید 

 شیطنت آمیز گفت

 "روز منم همینطور گذشت"

انگشتش را روی دکمه ی باالی پیراهنم گذاشت ولی آنرا باز 
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 نکرد 

فکر میکنم او میدانست ...هر دویمان میدانستیم که اگر دکمه هایم 

 باز شود ،حرف هایمان تمام میشود 

 طور بود؟""خب چ

 "خوب"

 او تکرار کرد 

 "خوب؟"

 بوضوح قانع نشده بود

 "نمیتونم بگم فوق العاده بود ،نمیخوام الکی امیدوار بشم"

 وقتی آن نگاه مسخره را روی صورتش نگه داشت آه کشیدم 

 و باالخره اعتراف کردم 

"اصال خوب نبود ولی من عاشق بلوکین هستم ،عاشق نحوه ی 

ونا خودشونو تو یه سبک و موضوع خاص کارشون  ...اینکه ا

محدود نمیکنن درباره ی تمام سنین مینویسن،جوونا پیرا زن ها 

 مردها ...اونا ذهن بازی دارن"
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 "اونجا کیو دیدی؟ هارکین؟"

 "آره"

 چشمانم را باریک کردم 

 "اون گفت تو با رئیسش دوستی"

 سرش را تکان داد ،بلند شد  و نوشیدنی ریخت و یک جام برای

 من آورد 

 در حالی که جرعه ای مینوشیدم پرسیدم

 "فکر میکنی باید برای مصاحبه کجا برم؟"

 "خودت میدونی کجا"

 کنارم نشست  چشمانش شیطنت آمیز ولی جدی بودند 

 "یاال،نظرت خیلی برام مهمه"

 "خب بلوکین خوبه"

 ابرویش فکورانه به هم نزدیک شد 

سم  دفتر مجله هاست { "بوزز،لوکاس،سان.تایمز،تریبون،ریدر}ا

من میتونم تورو به هر کدوم که میخوای ببرم ،شاید حتی ردای}یه 
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 دفتر مجله {"

"نه ،نمیخوام پارتی بازی کنی ،باید اینکارو تنهایی انجام بدم اگه 

چیزی رو به همین راحتی بدست میاوردی قبول میکردی 

 هووممم؟"

 ر برم""من قبولش میکنم و ازش استفاده میکنم تا باالت

 ابروهایش را چالش برانگیز باال داد 

 "تو باید خودتو با هر کس و هر چیزی باال بکشی ریچل"

" تو اینو میگی چون مستقلی  و نیاز نداری که از کسی کمک 

 بگیری"

 اضافه کردم 

 "و نمیخوام حتی به مجله ای که ویکتوریا' هست' فکر کنم"

 " 'بود'"

 شانه باال انداخت 

 و اونجا هم وارد کنم""میتونم تور

 " 'بود؟'االن چیکار میکنه؟"
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 "تورو دیگه نمیتونه اذیت کنه"

 نفسم بند آمد و گیجو مبهوت به تو نگاه کردم 

 "چجوری این چیزارو درمورد بقیه میدونی؟"

"کمک های خیریه ،دختر ها، سودو مزایای خودشونو دارن،تاجر 

 ها  اونا کیف پول منو دوست دارن "

 ک زد و پوزخند کوچکی زد به من چشم

 "بعضی ها هم حتی از خود من خوششون میاد"

 جامش را باال آورد تا بنوشد 

 زمزمه کرد 

 " منو تو لیست خودت بزار ریچل"

 نالیدمـ

 "چرا؟"

 بعد با شوخی اخم کردم 

 "میخوای هر ساعت از  روز منو زیر نظر داشته باشی؟"

 چانه ام کشید  متفکرانه ولی با جدیت پشت انگشتش را روی
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تنها جاییه که بدون شک میدونی که میتونی روی چیزی که 4"ام

 دلت میخواد کار کنی"

 قبل از اینکه بدانم چکاری انجام میدهم فکش را قاب گرفتم 

 "نمیتونم باور کنم که میخوام از اج برم"

 برای لحظه ای به دوستانم فکر کردم 

 مخصوصا ولنتاین و سندی 

 ن دفتر مجله براشون خوب باشه؟""ممکنه خریده شد

 او آرام خندید 

 بعد بلند شد تا  لیوانش را پر کند 

 انگار که کمی به فضا برای تنها بودن نیاز داشت 

از پنجره به بیرون نگاه کرد  و پایه ی جام را بین دو انگشتش  

 گرفت 

 آرام پرسیدم 

 "میخوای راجع بهش حرف بزنیم؟"

 "نه واقعا"
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غ در شهر روشن بود  و فضای تاریک آسمان و میلیون ها چرا

 دریاچه ی آرام را کمی روشن میکرد ....

 ببینم او دوباره مرا به دریاچه میبرد ؟

 آن نقطه ی کوچک که در آن هیچ چیز مهم نیست...هیچ چیز!

 بعد از مدتی چرخید تا به من نگاه کند ابروهایش باال رفت

 داره ریچل؟" "چه چیز بدی توی کار کردن با من وجود

 "هیچی ،من فقط نمیخوام اینکارو بکنم"

 ابرو در هم کشیدم  او نیز اخم کرد 

 این چیزی بود که میخواستم 

 چیزی که برای نوشتن میخواستم 

 و او این را به من میداد  

 او همه چیز به من میداد و من میترسیدم آنرا بگیرم 

ه چیزی که بیشتر گرفتنش به این معناست که اگر قبول کنم باالخر

 از همه میخواهم را از دست می دهم :

 امکان داشتن رابطه ی بلند مدت با او!
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 و من حتی نمیخواستم  برای پیشنهادش وسوسه شوم 

"مالکوم بهت قول میدم وقتی پدرت به اونجا بیاد ،من اونجا 

 نخواهم بود  ...من اونجا نیستم مالکوم"

 فکش سخت شد  

 نه بود سکوت سنگینش متفکرا 

 اخمم عمیقتر شد 

 "بهت قول میدم که اونجا نباشم مالکوم بهت قول میدم"

 به او نگاه کردم 

"تو قول منو باور نمیکنی؟ دلیلش اینه که  فکر میکنی قول ها 

 هیچ ارزش کوفتی  ندارن یا منو باور نداری؟"

 چشمانش را باریک کرد 

 کنی؟""میتونی بخاطر اینکه  قولتو باور ندارم سرزنشم 

 به من  نیش زد و این درد داشت  

"ما تو یه رابطه ی فراتر از کار با هم هستیم ، من  به نوعی 

 یکی از هم خوابه های چهارت هستم؟چهار هفته؟چهار ماه؟"
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به حرف هایی که درباره اش گفته شده بود بیادم آمد  و شاید این 

 دائم در ذهنم تکرار میشد 

ر ذهنم تکرار میشد و نمیگذاشت شاید آوازه ی سنت همچنان د

 احساساتم  خودشان را برای مرد قدرتمندی  چون او نشان دهند 

 ارزیابانه گفت

 "ما قبال یبار این راهو رفتیم"

 لبم را جویدم 

 و وقتی باز هم صورتم تغییری نکرد  چشمانش را باریک کرد 

 "این برات کافی نیست ریچل؟"

 نه چون من عاشقت هستم

 د دادی که حریص باشم،دیگه نمیدونم...""تو بهم یا

 چالش برانگیز ادامه دادم

"تو ازم انتظار داری برات کار کنم  و میدونی که تو مدت پنج 

 ماه میتونی با ده ها زن باشی که من هیچکدومشون نیستم"

 آرام روی پاهایم ایستادم 
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"من مغرور تر از این حرفام ،نمیتونم تورو با کسی قسمت کنم  

میتونم .....میدونم میخوای ازم محافظت کنی ،ولی باید باور ...ن

کنم که میتونم  به  تنهایی کاری پیدا کنم    ،من احترام تورو 

 میخوام ،همونطور که به تو احترام میذارم ،من باید..."

 وقتی بیش از حد احساساتم به غلیان افتاد کمی مکث کردم 

کنی که میتونم خودم به "گمونم  فقط بهت احتیاج دارم تا باور 

 تنهایی کاری پیدا کنم"

 ساکت بود 

بنظر میرسید سخت تالش میکند تا بفهمد چطور در این مسئله 

 ورود کند

 و متوجه شدم این بحث به این زودی ها به جایی نمیرسد 

 لعنتی !

 من خسته ام و او بخاطر مسئله ی شغلی بدخلق شده

 از همین حاال داشتیم دعوا میکردیم؟

 در روز دوممان؟ 
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"میدونی چیه؟این موضوعیه که بنظر نمیرسه باهم هم نظر باشیم  

 و منم خستم، باید برگردم خونه"

 "لعنتی"

شنیدم که او این را گفت و کف دستش را روی دیوار کوبید ولی 

من  در حال رفتن بسمت آسانسور  و زنگ زدن به یک تاکسی 

 بودم

یاز داشتم تا در مورد کاری چشمانم  خیس شده بود و به زمان ن

که میخواستم با آن زندگی ام را بگذرانم در حالی که  تقال میکردم 

 تا رابطه ام را با سنت حفظ کنم،فکر کنم

  

 فصل نوزدهم 
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❎ 

 

 

 

با ترشرویی  روی تخت نشسته بودم تا در مورد وضعیت  

 زندگی ام فکر کنم 

 به در کوبید  یک ساعتی گذشته بود که  جینا

 "ریچ،یکی اومده اینجا تا ببینتت"

به داخل نگاهی انداخت  تا ببیند در وضعیت مناسبی هستم یا خیر 

 وبعد عقب رفت و در را بیشتر باز کرد 

سنت جلوی در ایستاده بود ،دستانش کنارش بود و فکش متفکرانه 

 سخت شده بود و قلبم در حال بیرون آمدن از سینه ام بود 

 ""سالم

از شوک بسرعت روی پاهایم ایستادم و سعی کردم هیجانم از 

 دیدن او در آپارتمانم را پنهان کنم 
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در حالی که به آرامی در را پشت سرش میبست  به من که در 

 پیراهن خودش بودم نگاه کرد 

 در زانوهایم احساس ضعف میکردم 

 "پیراهن خوبیه"

 "مال توعه"

بود ،اینجا  کوچکتر  و دخترانه قسم میخورم که هر بار در اتاقم 

 تر بنظر میرسد 

 به سمتم آمد 

 نگاه ارزیابانه اش میدرخشید 

 "تورو درون اون لباس دوست دارم"

 با آشفتگی قسمت داخلی  گونه ام را گاز گرفتم 

 "فکر نکنم دلت بخواد اینو بپوشم در حالی که ازم متنفری"

 "من ازت متنفر نیستم"

امه داد و من به دالیلی  خودم را در حالی به آمدن به سمت من اد

 یافتم که به عقب میرفتم 
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شاید چون از اینکه او مرا  در اتاقم  با لباس خودش میبیند 

 احساس آسیب پذیری میکردم 

چون قلبم بخاطر ایمیلی که او ممکن است  هرگز نخواند درد 

میگرفت}ایمیالیی که توی جلد یک مینوشت ولی نمیفرستاد که 

 م جزوش بود که فکر میکرد سنت ازش متنفره{  این

 "من به افراد زیادی احترام نمیذارم ریچل  ،این برام سخته"

 چشمانش درون چشمانم را جستجو میکرد 

 "من بهت احترام میذارم"

او ایستاد تا مرا از عقب رفتن بازدارد  و با یک دستش یک 

 طرف صورتم را قاب گرفت تا مرا سرجایم نگه دارد 

"من بهت احترام میذارم ریچل،ممکنه اینو بهت نگم ،کلمات 

مختص توعه  و من تو عمل نشون میدن ،من بهت احترام میذارم 

،تو اولین زنی هستی که باهاش تا این مرحله رسیدم و حتی  

اولین زنی هستی که تا بحال خواستمش،االن بهم قول بده اگه تا 

پیدا نکردی میای پیش  وقتی پدرم دفتر مجله رو بدست گرفت کار
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 خودم....و من بهت اعتماد میکنم"

 حاال چشمانش خیلی سبز بود 

 ونگاهش مانند  لنگر هایی که مرا پایین میکشید سنگین بودند 

در حالی که سعی میکردیم بفهمیم دیگری چه چیزی میخواهد به 

 هم خیره شدیم 

 او با آرامش و من با اشتیاقی در درونم

 قبال اینکار را نکرده میدانستم که او 

 به این شکل رابطه داشتن ،جوری که با من رابطه دارد 

 و من هم هیچوقت چنین کاری نکرده ام 

وقتی شستش شروع به نوازش پوست گردنم،پایین تر از جایی که 

 مرا نگه داشته بود، کرد، چشمانم را بستم 

 "اینکارو میکنم،قول میدم"

 چشمانم را باز کردم 

 زد ....لبخندی شاد،مردانه و سپاسگزاراو لبخند 

 سپس او مرا به سینه ی سختش کشید 
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 "خب این سخت بود؟}حرف زدن بدون اینکه دعوا کنن{"

"نه ولی تو هستی}سنت منظورش به حرف زدن بود ولی ریچل 

 اینجا منظورش آلتشه{"

 کنار گردنش لبخند زدم 

 می کرد در حالی که عقب رفت و چانه ام را گرفت خنده ی آرا

 "این اتفاق وقتی دوربرت هستم میفته"

 "واقعا؟ من متوجه نشده بودم!"

 لبخند زدم 

 او نیز لبخند درخشانی  زد 

 "تقریبا دائما اینجوری میشه"

 اوه خدای من 

 او همیشه باعث خیس شدنم میشد 

 من کمی او را هل دادم و با اخم تصنعی  گفتم 

دوربر مردها  باشه  "شایعه شده این اتفاق هر وقت هر زنی

 میفته"
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 فورا گفت

 "من مرد حریصی هستم و بخاطر میل جنسیم عذرخواهی نمیکنم"

 "و تو قبال برای رفع میل جنسیت تالش هم کردی؟ "

روی تخت پریدم  و وقتی  او هم برای گرفتنم آمد از دستش در  

 رفتم 

 چشمانش  

 و دندان هایش در برابر پوست برنزه اش برق میزدند 

 چرا که نه اگه خیلی گرسنه و حریص باشم""

 "هنوزم گرسنه ی من هستی ؟"

از روی تخت پایین آمدم و همچنانکه سنت به آرامی  بسمتم میامد  

 دور اتاق چرخیدم 

"عطش و گرسنگیم برای تو خیلی زیاده و شاید هیچی اونو رفع 

 نکنه"

 من با طئنه به حرفش ادامه دادم 

 "شاید!"
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سمتم آمد ،مرا گرفت و نزدیک خودش کشید و با سرعتی زیاد ب

 کنار گوشم با صدای خش داری زمزمه کرد

 "هنوزم فکر میکنم  تو با این لباس خیلی بهتر میشی تا من"

 ناله کردم و خودم را بیشتر به او فشار دادم 

 "سنت!"

 'منو بکن،روی تخت،روی زمین،کنار دیوار'

ید و در حالی که  او سرگرم و اوه ...بسیار شرور بنظر میرس

 پوست ترقوه ام را نوازش میکرد یکی از  دکمه هایم را باز کرد 

 "میخوامت"

 گیج و منگ بودم  

 "میدونم،منم خیلی جاه طلبم"

 صدایش کامال خشن شده بود 

"خب ، هدف اصلی همینه،همیشه دوست دارم 'دخترامو' حریص  

 کنم"

 آدمی هستی""جمع بستی}جمع بست گفت دختر هامو { تو همچین 
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 سینه ی سختش را هل داد و دوباره با اخمی تصنعی عقب رفتم 

 "و تو بهر حال ازم خوشت میاد"

او به آمدن به سمتم ادامه داد و قسم میخورم  لبخندی که حاال  

روی صورتش بود  از هورمون های ویرانگرش نشات میگرفت 

 و بخاطر همین هم سخت شده بود 

 

که برای چیزی که بینمونه یه اسم  "و هدف اصلی من ...اینه

 انتخاب کنم ....ولی برای پیدا کردن یه اسم ناامید شدم"

 میخواستم بپرسم 

 که من دقیقا برای تو چه چیزی هستم؟

 ولی سنت یکی دیگر از دکمه هایم را باز کرد وزمزمه کرد 

"تو فقط یه کلمه }اسم برای رابطشون{میخوای و اینجا هیچ کلمه 

 زی که بینمونه ،وجود نداره"ای برای چی

همانطور که سرم را باال میاورد تا مرا ببوسد کمی از موهایم که 

 جلوی صورتم بود را عقب راند ....و مرا بوسید
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دهانمان به هم گره خورد ،دهانش محکم روی لب هایم بود که 

باعث سست شدن بدنم شد  و وقتی زبانش در دهانم فرو رفت 

  گرمایی در شکمم پیچید

در حالی که در حال بوسیدن هم بودیم ، شانه اش را بسمت تخت 

 کشیدم 

 پشت زانویم به تخت خورد 

 رویش نشستم و بعد دراز کشیدم 

او رویم خم شد و در تمام مدت دهانش آرام و قدرتمند روی  لب 

 هایم حرکت میکرد 

گرمای بوسیمان داشت کم کم و آرام آرام مرا به خاکستر تبدیل 

 میکرد 

ناله ای کردم و وقتی او کنارم نشست و با یک دست مرا روی 

 خودش کشید سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم

شروع به بوسیدن گردن و فکش کردم  و با شهوتی عظیم رویش 

 نشستم 
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حس کردم که دستانش از پهلوهایم پایین رفت و ران های برهنه 

 ام را نوازش کرد 

 کرد و بعد جلوی دهانم زمزمه 

 "پس همه چیز برامون واضحو روشنه؟"

 یکی از آن نگاه های خواستارش را به من انداخت 

 لبم را لیسیدم و سرتکان دادم 

 او دوباره زبانش را درون دهانم فرو برد 

به سمتم متمایل شد  و با نیروی خشن انسانی ،مسلط و قدرتمند   

 مرا بوسید 

 زبانم را درون دهانش فرو بردم  

ردادم،چرخاندم  ،نوازش کردم و فضای بین ران  هایم که در ،فشا

 حال آتش گرفتن بود را به او فشار دادم 

او با انگشتانش مرا نوازش کرد  و  از باال تا پایین مثلث کوچک 

 پایین گردنم  کشید 

برای سرعت بخشیدن به بوسه فکش را گرفتم ولی او عجله ای 
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 نداشت

 م""آروم باش،بزار ازت لذت ببر

به آرامی به کارش ادامه داد و عشقبازیمان را طوانی تر کرد مثل 

 شرابی که باید جرعه جرعه نوشیده شود 

بخاطر باز بودن دو دکمه ی باال، پارچه ی لباس روی بدنم شل و 

 ول بود و سینه ام به سینه ی سختش فشرده میشد 

 صدای تهویه ی هوا و سرو صداهای شهر را میشنیدم 

ه دهانش روی گردنم میچرخید تخت زیرم بشدت نرم در حالی ک

 بنظر میرسید 

 سنگینی اش روی من بود که باعث میشد آه بکشم

 پوست سینه هایمان به هم مالیده میشد و 

 گرمای دهان خیسش را روی پوستم حس میکردم 

 سرانگشتانم را پشت سرش کشیدم  

 سینه ی پهنش روی سینه های نرمم ،سخت بود 

 ردنش را به ریه کشیدم رایحه ی گ
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 نفس هایمان شنیده میشد 

من نفس نفس میزدم و او هنوز هم  انگشتانش ترقوه ام را نوازش 

 میکرد 

قبل از اینکه بوسه ی جدیدی را شروع کند آرام آنجا دراز کشیدیم 

 و به یکدیگر خیره شدیم 

سرش را چرخاند و بوسه ی طوالنی و کش داری را روی لبم 

 گذاشت 

 ه قولی که بهم دادی عمل میکنی ریچل درسته؟""تو ب

 مرا بوسید 

 "هممم..."

 من بوسه ای کشدار روی لب هایش گذاشتم

 "آره سنت"

 "دختر خوب..."

بوسه ی طوالنی دیگری به من داد و بعد روی تخت چرخید و 

 بلند شد 
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 "کجا داری میری"

 با گیجی  نشستم و موهایم را از جلوی صورتم کنار دادم 

 د برم،یه کار مهمیه که باید توی خونَم انجام بدم""بای

 به سمت در رفت 

 "منظورت اینه شبو اینجا نمیگذرونی؟"

 او ایستاد، برگشت و به من نگاه کرد 

 ابتدا یک ابرو و سپس ابروی تیره ی دیگرش را باال داد 

 و بعد برقی که از چشمانش رد شد دیدم 

که باز شده بود را به سمت من برگشت ،خم شد و دکمه ای   

 بست 

 صورت جذابش حاال کامال نافذ بنظر میرسید 

او از روی پیراهنش ،سینه هایم را قاب گرفت و سرش را پایین 

آورد و برای آخرین بار  لب پایینی ام را مزه کرد ،کمی آن را 

 مکید  و بعد همین کار را با لب باالیی ام کرد 

ی دهانم بگذارد  دهانم را  و قبل از اینکه بوسه ی دلپذیری کوشه
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 بطرز لعنتی بوسید 

بدنم را جوری لمس کرد انگار که متعلق به خودش است و من  

 کم کم احساس نگرانی میکردم 

 خدایا...من معتادش شده بودم  

 بعد از چند لحظه زمزمه کرد 

 "نه اینجا نمیمونم توبغلی"

 "چرا؟"

 وصدا کنی""دوستت اینجاست و من دلم میخواد کاری کنم سر

 با حالت معنی داری نگاهم کرد 

 "به زودی میبینمت؟"

 دوباره بسمت در رفت  

 میخواست برود!

 به او نگاه کردم که دستش را روی دستگیره ی در گذاشت 

"آخر هفته میخوام بازی کابزو ببینم ،میخوام تورو هم با خودم 

 ببرم"
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 "بازی کابز؟"

 تقریبا از روی تخت پریدم 

 "آره!"

 انش میدرخشید چشم

 گوشه ی دهانش به طرز شیطنت آمیزی باال رفت 

کنجکاوم که دلیلش این است که میداند چه احساسی نسبت به او 

 دارم یا خیر 

 سرخ شدم 

 "خیلی هیجان زدم ،من هیچوقت بازی رو زنده ندیدم"

 چشمانش برق زد 

 "معلومه" 

 میدانستم که میداند از رفتن با او هیجان زده ام 

میخواست به او بگویم عاشقش هستم ولی قبل از اینکه  دلم

 شجاعتش را پیدا کنم او رفته بود 

 و من با کنجکاوی درباره ی رابطیمان روی تخت دراز کشیدم 
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صبح روز بعد ، من به جینا کمی در مورد دعوا و درباره ی 

شوم صحبت کردم و از چیزهایی که او میگفت و باعث میشد نرم 

 او پرسیدم که آیا واقعا سنت مرا دوست دارد

او به من نگاه 'اُسُکلُم کردی' انداخت و من هم به او نگاه 'نه  

 اُسکلت نکردم' انداختم 

 "شوخی میکنی؟"

 "من هیچوقت در مورد سنت شوخی نمیکنم جینا"

 جینا قاشقش را درون بشقابش گذاشت 
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ی که میدونم اینه که اون باعث میشه "نمیدونم ریچل ،همه ی چیز

 تو آسیب پذیر بشی و تو دیوار دفاعیتو باال گرفتی"

 "نه من اینکارو نکردم"

 "تو نمیخوای امید چیزیو داشته باشی چون هنوز میترسی"

 "باشه،شاید میترسم"

 "از چی میترسی؟"

 شانه باال انداختم 

 "همه چی"

 با تاسف خندید 

 "من همیشه میترسم"

 ره ی اینکه احساساتتون متقابل نباشه؟""دربا

 سرتکان دادم

"از آوازه و زن های هرزش؟که آمادن سنت از تو خسته بشه تا با 

 دست ها و پاهای باز بهش خوش آمد بگن؟"

 "جینا!"
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 ابرو در هم کشیدم 

 "اون اینجوری نیست"

 ولی بنوعی  از زن های هرزه اش میترسیدم

 از عاشق او بودن میترسم 

 .او میترسماز ..

 "همشون همینطوری هستن ،تاهو و کالن هم همینطور"

 مکث کرد 

"رفیق منم خیلی میترسم ولی....به' کاراش' نگاه کن ریچل چون 

'عمل کردن ' بیشتر از حرفای شیرین ارزش داره ،پاول بهم

میگفت دوستـ.......حتی نمیخوام بیاد بیارم، ولی فقط حرف 

زی که میگفت رو نشون میداد بودهمین ، رفتارش  برعکس چی

،اگه اون موقع انقدر.... داغون نبودم میتونستم حداقل بخاطر 

 بکشمش"

 دروغگوییش

 با ناخشنودی به من نگاه کرد 

"اون چه کارایی برات کرد ریچل؟جلوی مقاله ی ویکتوریارو 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

458

http://www.foxitsoftware.com/shopping


گرفت ولی واسه تورو نه،بهت پیشنهاد کار داد،کارایی که برای 

کرد' دیشب اومد اینجا تا فقط باهات حرف  کمپین 'پایان خشونت

بزنه....میدونم تو دختری هستی که نیاز به شنیدن حرف عاشقانه 

داری  ولی اون بیشتر انجام میده تا گوینده باشه،اون کارایی 

 میکنه تا کنار تو باشه،شاید تو باید بهش اعتراف کنی"

 با حالت درمانده ای دستم را باز کردم 

 لفن  بهش گفتم عاشقشم""من یبار پای ت

دوباره با فکر به اینکه بعد از  آن شب چه اتفاقی افتاد انگار  

 چاقویی در سینه ام فرو رفت 

"این قبل از اون بود که اون اتفاق مزخرف بیفته،شاید اون میخواد 

تو دوباره اینو بگی ،توی مقالت گفته بودی 'میپری' اگه بدونی که 

 ی که نمیگیرتت؟"اون تورو میگیره ،فکر میکن

چیز گرمی درونم را پر کرد چون میدانستم من پریده ام و او مرا 

 گرفته 

 دهانم با لبخندی باال رفت 
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 " از کی تا حاال انقدر ژرف نگر شدی؟"

 دستمال سفره را مچاله کردم و بسمتش پرت کردم 

 او خودش را کنار کشید 

 "از....لعنت..نمیدونم"

 مبهمی به من کرد شانه باال انداخت و نگاه 

 "شاید فقط میخوام بتونم دوباره به مردها اعتماد کنم"

 

او خندید و دوباره شانه باال انداخت انگار که این چیز مهمی 

 نیست  ...در صورتی که این پذیرش چیز بزرگی بود 

زمان زیادی از موقعی که پاول قلبش را شکست میگذرد و او 

 ه ای نشود کامال مصمم بود دوباره وارد رابط

 "اولین بار که عاشق شدیم..."

وقتی جعبه ی غالت الکی چارمم را باز کردم و در یک کاسه 

 ریختم  ادامه دادم

"برای  هیچکدوممون مثل پیاده روی کردن تو پارک نبوده}یه 
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 اصطالحه به این معنی که  خیلی راحت نبوده{ ..."

های صورتی  قبل از اینکه در کاسه ام شیر اضافه کنم مارشمالو

 را از کاسه ام برداشت

 "بیشتر شبیه رفتن به یه ترن هوایی بوده"

 مقداری از مارشمالو هارا درون دهانش چپاند 

"ولی یکی  مثل تاهو ...خب منو اون االن  با هم دوستیم.... اون 

 دوست سنته  ،بهم بگو تحت تاثییرش قرار گرفتی؟"

 با دهان بسته خندید 

 وی کردن تو پارک خسته کنندست""بهرحال... پیاده ر

 

 فصل بیستم 
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 ❎بازی کابز❎

 

 

 

امروز روز بازی کابز بود  و من مشغول ست کردن شورتم با 

 سینه بند سیاهم بودم

 دلم آشوب بود  

حس میکردم در حال دیدن یک فیلم ترسناک هستم  و این 

قسمتیست که یک دختر احمق در کمد را باز میکند و یک قاتل 

 لی روانی از آن بیرون میپرد سریا

 و من نمیتوانستم کاری برای این حسم انجام دهم 

من همان دختر احمق هستم  و میخواهم در کمدم را باز کنم  

،بجز اینکه مالکوم آن طرف منتظر است و من نمیدانستم چه 

 چیزی مرا بیشتر ترسانده 
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 اینکه سنت آنطرف در است ؟اعتیاد من؟

 عشق من؟

وانیل میداد  و موهایم را تازه اتو کرده بودم و  عطرم بوی 

 احساس گرما و حسی ابریشمی روی پشتم داشتم 

 من بسیار هیجان زده هستم 

 حس یک نوجوان را داشتم 

تلفن را چک کردم  و آخرین پیامش که هنوز روی صفحه است  

 را خواندم 

 +من توی راه هستم+

دم نمیتوانم نفس بخاطر همان چهار کلمه ی احمقانه حس میکر

 بکشم 

 دلم میخواست مثل یک دختر کوچک جیغ بکشم 

 تمام هفته او را ندیده بودم 

 همچنان دنبال کار میگشتم و به چند مجله هم پیام داده بودم 

در حالی که دنبال لباس مناسبی میگشتم  فکر کردم که چه اتفاقی 
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 قرار است بیفتد 

که با صندلی چرم و یک وقتی بزودی در ماشینش او را دیدم ...

فضای کوچک محدود شده ایم چکار باید بکنم....بعد شروع به 

فکر درباره ی این کردم که بعد از بازی به خانه ام میاید یا نه  و 

 خودم را در حالی یافتم   که...ناامیدانه فکر میکردم میاید 

 مکث کردم تا مطمئن شوم تختم مرتب است 

 ب بود اتاقم به طرز چشمگیری مرت

باالخره من یک پیراهن سبز زمردی به همراه شلوارک سفیدی 

 پوشیدم چیزی که باسنم در آن خوب بنظر برسد 

عطر بیشتری روی خودم اسپری کردم ،به مژه هایم ریمل و به 

 گونه هایم ،  کمی رژ گونه زدم

 یک رژ لب گیالسی رنگ هم به لب هایم مالیدم 

 تصمیم داشتم که خوب بنظر برسم 

 وقتی به آینه نگاه کردم ، صدای تقه ای که به در خورد را شنیدم  

با شنییدن صدای کفش روی زمین در آپارتمانم ،روی تنفسم 
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 تمرکز کردم 

 هیچکس دیگری در خانه نبود 

این آپارتمان حاال فقط منو او را در خود داشت  و من  حاال  

باعث شده جایی بین روال آماده شدنم ،وسواس هم دخیل شده و 

 بود من بیش از حد او را معطل کنم 

 بسمت در رفتم 

 خورشید دیگر غروب کرده بود!

سنت با دستانی که در جیبش قرار داشت ،پوشیده در شلوار جین 

تیره و پیراهن آستین بلند سیاه که شانه های  بزرگش  را در خود 

جای داده و باعث کشیده شدن دو سر بازویش شده بود  آنجا 

 اده بود ایست

 بطرز عجیبی تنش درون شکمم فروکش کرد و کمتر شد 

 چطمان سبزش به من نگاه میکرد  

 فک زاویه دارش سخت شده بود 

چشمانش از نوک انگشتان پایم تا سرخی گونه هایم در حال 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

465

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 چرخیدن بود 

گلویش را صاف کرد  و وقتی باالخره حرف زد قسم میخورم از 

اشتم نزدیک بود شروع به گریه اینکه چقدر صدایش را دوست د

 کنم 

 باورنکردنیست که چقدر دلم برای صدایش تنگ شده بود 

 اینکه وقتی حرف میزد چطور سینه قدرتمندش تکان میخورد 

همانطور که او آنجا ایستاده  عمال میتوانستم گرمای بدنش را 

حس کنم و همه ی کاری که دلم میخواست انجام دهم این بود که 

 ن نیروی او شوم وارد میدا

او به من نزدیک تر شد ،من به او خیره شدم او هم به من نگاه 

 کرد و به سادگی گفت

 "فوق العاده بنظر میرسی"

 نمیتوانستم چیزی بگویم 

 آشفتگی ام این اجازه را به من نمیداد 

 این دومین قرار رسمی ما بود...بعد از آن شبی که با هم گذراندیم

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

466

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 او گفت

 "ممم..."

 را پایین آورد پس لب هایش ،گردنم را لمس کرد  سرش

 "بوی خوبی هم میدی"

قسم میخورم که کامال همانجا وا رفته بودم و او انگار که حتی  

نمیداند  یک حرام زاده است دوباره صاف ایستاد  و یکی از 

 لبخند های مخصوصش را به من زد 

 "آماده ای که بریم؟همین حاال هم دیرمون شده"

 "آره"

 نفس عمیقی کشیدم 

بعد به آپارتمانم نگاه کردم چراغ ها را خاموش کردم و کیفم را 

 از کنار میز در جلویی برداشتم 

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

467

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

در بلندگوها آهنگ  'بدن گویا' از تُولُو }یه آهنگ عاشقانه ی خیلی 

 زیباست{پخش میشد

 ما در اسکایباکس

که در استادیوم های  }محفظه ای با  صندلی های خصوصی

ورزشی هستن  و معموالً دارای امکانات مجللی هم هستنو 

 {VIPمخصوص 

که مشرف به چند ردیف صندلی که به اتاقک های اختصاصی  

 که ما در آن بودیم وصل میشد 

 نشسته بودیم

وقتی وارد شدیم هوا گرم بود و نور  طالیی رنگ چشمانم را پر 

 کرده بود 

ه،صفحه های نمایش پالسما و میزبیلیارد مبل های چرمی سیا

 اولین چیزهایی بود که دیدم 

و بعد پنجره ی بزرگی را دیدم که رو به زمین بیسبال باز بود که 
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 با نور چراغ ها روشن شده بود

 تقریبا میتوانستم بوی آبجو و بادام زمینی را حس کنم 

 ما باالی استادیوم در یک اتاقک شیشه ای بودیم 

هایمان را گرفتیم   و بعد روی مبل نشستیم و مستقیما از نوشیدنی 

 پنجره ی بزرگ به بازی نگاه کردیم و بالفاصله غرق بازی شدیم 

 " لعنتی برو راست ،بدو ریزو}بازیکن بیسبال{"

 صدای مالکوم در حالی که فریاد میزد عمیق بود 

 او سرش را عقب برد و فریاد زد 

 ــــــــــــــــــــ""لــــــعــــــنـــــــــتــ

 بعد دوباره نگاهش را به سمت زمین برگرداند 

 و جرعه ای از شراب پینو یش گرفت

سعی کردم خنده ام را با نوشیدن جرعه ای از کوکتلم سرکوب 

 کنم 

بازی تنگاتنگی بود و همه ی ما  دیوانه وار میخواستیم بازی را 

 ببریم
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بازی کنم ولی  من باید وقت بیشتری صرف نگاه کردن به  

 عاشق این حالت سنت هستم وقتی که بازی را تماشا میکند

عاشق اینکه انقدر آرام و تحت کنترل نشسته و ناگهان از ته دلش 

فریاد میزند و اگر همه چیز همانطور که خودش میخواست پیش 

 میرفت دستش را مشت میکرد و باال میاورد 

چید و پایین بازویم عاشق این بودم که وقتی دستش را دورم میپی

 را نوازش میکرد مغزم از کار می افتاد 

او حاال کامال راضیست،شرابش را مینوشید،دستش دورم بود  و 

 در اتاقک شیشه ای با چشم انداز استادیوم نشسته بود 

 ممکن است  این استادیوم مال او باشد!

 جوری که او روی آن صندلی نشسته انگار صاحب  اینجاست 

ن در حال دیدن یک بازی زنده هستم که قبال هرگز در ضمن م

 ندیده بودم 

جینا میگفت ،به این خاطر است که من هیچوقت هیچ مردی در 

 زندگی ام نداشته ام ...هیچ پدر،برادر یا دوست پسری.
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 شاید حق با اوست!

 صدای فریاد های نشاط آور در استادیوم را میشنیدم 

 زمزمه ی سنت را کنار خودم شنیدم

 "خیلی نزدیکیم}به امتیاز گرفتن{ بطرز لعنتی میتونم حسش کنم"

 نگاه متمرکزی روی صورتش بود 

 به شدت سرگرم شده بودم

 "اگه تو میگی حتما همینطوره"

قبل از اینکه فکش سخت و چشمانش بسته شود برای چند ثانیه به 

 من خیره شد 

 بود نمیتوانستم نگاهم را از او بگیرم ،دلم برایش تنگ شده 

 به سمت من خم شد

"من اینو گفتم پس همینطور میشه،ما قراره حسابی دخلشونو 

 بیاریم"

دریک لحظه بعضی از دوستانش در اتاقک کناری شروع به 

 صدا زدن اسمش کردند و یکی از آن ها فریاد زد 
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 "سنت! تو از اونا}بازیکنا{ عالیتری!"

اهرزه گری روی و بعد پرسید که میتواند به ما بپیوندد،چشمانش ب

 من بود 

 سنت به سادگی گفت

 "نه"

 و به آنها انگشت وسطش}فاک{را نشان داد 

سپس دستم را گرفت تا به صندلی تکیه دهم ،ما کنار هم نشستیم و 

 به دیدن بقیه ی بازی ادامه دادیم 

 و بین دو نیمه به جامبوترون

}معموالً در مسابقات ورزشی وجود داره که آمار بازی و  

یکنا ، امتیازات ، تکرار صحنه های جالب  ، تبلیغات و غیره باز

را به جمعیت نشون میده نام تجاریش سونیه ولی عموما به صفحه 

 نمایش های ال ای دی خیلی خیلی بزرگ جامبوترون میگن{

وقتی در صفحه یک زوج را نشان داد که یکدیگر را میبوسیدند 

 خندیدم 
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ر صفحه ظاهر شد و بدنم با و بعد موهای تیره ی مرد جوانی د

 آگاهی خالص زنانه به هم پیچید 

فقط او روی صفحه بود و   من و بقیه ی تماشاچیان کامال 

میدانستیم که او کیست... بعد دوربین کمی حرکت کرد تا 

 مرا...هم در قابش بگیرد 

درحالی که حس کردم انگشتانی زیر موهایم لغزیدند   او مرا 

 لب هایش روی دهانم قرار گرفت بسمت خودش چرخاند و 

تشویق ها و  فریاد های شگفت زده را میشنیدم ولی نمیتوانستم 

 برگردم و به  صفحه نگاه کنم 

 فقط میتوانستم دهان خوشمزه ی سنت که مرا میبوسید را حس کنم 

در حالی که مرا برای بوسه ی دیگری نزدیکتر کشید چشمانش  

 برق میزد 

بود فقط مال خودش بود...فقط برای این یکی مال دوربین ن

 چشمانش...چشمان مردانه ی پر حرارتش

وقتی جامبوترون حرکت کرد تا سوژه ی بعدی اش را پیدا کند  
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 بسیار آرام بنظر میرسید 

بعد از سه دور بازی ،من هنوز هم احساس خجالت و سرخ بودن 

 میکردم  ولی سنت کامال به حالت عادی برگشته بود

 بودیم وبازی تقریبا تمام شده بود   در راند نهم

 کابز داشت از کاردینالز می باخت 

کابزی ها دور سویینی که امسال چندین گوی را خارج از زمین 

انداخته بود}یه اصطالحه توی بیسبال به اسم هوم ران  {جمع شده 

 بودند  و مردم هنوز هم فریاد میزدند که ما میتوانیم برنده شویم 

مورد بیسزلود }تحیلی عملکرد بازیکنان{حرف  "حاال باید در

 بزنیم"

همانطور که ابرویش را برایم باال داد بسمت سه پایه ای که 

 روبرویم بود رفت

 سعی کردم لبخندم را سرکوب کنم 

 فراموش کرده بودم که چقدر رقابتیست 

وقتی اشتیاق در صورتش و چشمانش را که برق میزد دیدم 
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 گرفت  لرزش کوچکی بدنم را فرا

 ناگهان بیقرار شده بودم که با او خوش بگذرانم 

 "مطمئنم از جوونی توی اینکار متخصص 'بودی' "

 ابرویم را باال دادم 

کنجکاو بودم که او از کی شروع به دیدن بیسبال کرده و دنبال 

 اطالعات بیشتر بودم 

و بعد با دانستن اینکه این مرد در شیکاگو هرچه که میخواست 

 اورد لرزیدم بدست می

تعجب نمیکردم اگر در دوران ابتدایی مدرسه  شروع به بازی 

 بیسبال کرده باشد 

وقتی او به دنیا آمد سرتیتر  تمام مجله ها شده بود و این دنبال  

 کردن ها هرگز تمام نشد 

 "بودم؟"

 شوخی کرد

 "هستم!"
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 به سمت من خم شد و بینی اش را روی گیجگاهم گذاشت 

 ی میکنم""من هنوزم باز

 بوسه ای کوچک همانجایی که بینی اش قرار داشت گذاشت 

 "میدونم،تو بازیکن بزرگی هستی،تو باید ناجی اونا میشدی"

 همانطور که فکر میکردم، نخندید 

چشمانش تاریکتر بنظر میرسید انگار که دوست نداشت او را 

بازیکن صدا بزنم و میتوانستم بگویم انرژی دورش حاال کامال 

 یر کرده بود تغی

 به او نگاه کردم  

و او وقتی انگشتانش را در انگشتانم گره زد صورتم را بررسی 

 میکرد 

 پوستم مور مور شده  و حباب هایی را در رگ هایم حس میکردم 

نگاهش کامال متمرکز بود انگار چیزی که را  کشف کرده که 

ارش را قبال  ندیده بود  ،انگار که با اسباب بازی که هرگز انتظ

 نداشته  بازی میکرد 
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 مژگانش باال رفت  تا به من نگاه کند 

لحظه ای از حرارت نگاه آتشینش سرم را پایین آوردم و به 

 انگشتان بهم گره خوردیمان نگاه کردم 

 دلم آشوب بود 

او دستانمان را باال آورد و به آرامی انگشتانم را بوسید  و وقتی  

 س بکشم آنرا پایین آورد  توانستم نف

وقتی دست از لمس پوستم برداشت به او لبخند زدم ،او نیز به من 

 لبخند زد 

 "تو جوری منو تحریک میکنی که تا حاال هیچکس نکرده"

 آرام ولی کوتاه مرا بوسید  

عقب رفت و به بازیکن توپ زن نگاه کرد که توپی را پرت  

 میکرد 

جایی رفت  توپ در هوا پرواز کرد و با صدای سوت مانندی به

 که خط میانی دوم بود 

 مالکوم به وجد آمد
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 کل استادیوم فریاد زدند 

اگر مردان کابزی دو امتیاز میگرفتند برنده میشدیم ...یک ضربه 

 مانده بود 

 جمعیت ایستاده بودند 

 مالکوم ایستاده بود 

 من ایستاده بودم 

 از بیرون صدای یک فریاد آمد و من در آغوش سنت له شدم 

بسختی درون ریه ام وارد میشد و ناله ای از سینه ام بیرون  هوا

 آمد

 "مالکوم"

او مرا گرفت،بوسید،چالند،دور خودش چرخاند و به من نیشخند 

 زد 

و وقتی مرا رها کرد در چشمانش آتش بازی طوفانی و غیر قابل 

 کنترل در جریان بود 

شش او مرا بین بازوهایش گرفت و به سینه چسباند  و نوع آغو
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 اینبار متفاوت بود 

 "فقط دلم میخواد تو بخندی"

 به او خیره شدم و گمانم هنوز هم میخندیدم 

 اعتراف کردم 

 "منم از لبخندت خوشم میاد سنت"

ما دوباره در آغوش هم رفتیم  و همانجا ایستادیمو به استادیوم 

 نگاه کردیم 

کم کم داشت حس یک زوج به ما دست میداد،مثل وین و دوست 

 سرشپ

 انگار که سنت ساخته شده برای در آغوش گرفتن من 

و دستان بزرگش همچنان که ورزشگاه کم کم خالی میشد و ما 

 منتظر رفتن همه بودیم ،مرا نگه داشته بودند 

او به آرامی با دستش  پشتم را میمالید و سرش را کمی حرکت 

 میداد تا لب هایش گردنم را لمس کند 

 .زیبا.گرم و لطیفی داشت این احساس شگفت انگیز
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 و من حس میکردم تنفسم سریعتر شده 

و درست وقتی فکر میکردم احتماال دیگر نمیتوانیم در این حالت  

بمانیم او همچنان حتی وقتی از استادیوم بیرون میرفتیم مرا بین 

 دستانش نگه داشت 

  

 

 

 بیرون پارکینگ احساس سرما میکردم 

 یتوانستم درختان را ببینم کهم

 با نیروی باد شیکاگو خم میشدند 

همانطور که منتظر بودیم کلود ماشین را بیاورد برخی از افراد 

 نزدیک میشدند و به او سالم میدادند 

مردی با دو دختر در دوطرفش که لبخند میزدند و تقریبا در 

 آغوشش بودند جلو آمد
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 "سنت"

 سنت با بیحوصلی گفت 

 ز}اسمشه{""هیل

قبل از اینکه آنها برسند دستم را گرفت و مرا به داخل ماشین 

 راهنمایی کرد 

 "چرا نمیخوای من باهاشون آشنا بشم؟"

 روی صندلی پشت نشستم 

 کنار گوشم گفت

 "تو برای آشنا شدن با بعضی از آشناهای من زیادی خوبی"

 قلبم فروریخت 

 د خدایا این پروانه ها هیچوقت بیکار نمیشدن

مثل این بود که کسی شکمتان را قلقلک دهد و شما بی دلیل 

 بخندید 

 و من میتوانستم در حد مرگ او را ببوسم 

 صندلی چرمی زیر من سرد بود 
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پارتیشن بین ما و کلود بسته شد و وقتی ماشین حرکت کرد  سنت 

صورتم را در دست گرفت  و بوسه ای آرام و مالیم روی دهانم 

 گذاشت 

 ه باهام اومدی""ممنون ک

 "ممنون که دعوتم کر..."

قبل از اینکه حرفم را تمام کنم شروع به بوسیدنم کرد و من بوسه 

 را عمیقتر کردم 

  

به نظر می رسید  ما کامال در یک بدن هستیم و حرکاتمان 

 هماهنگ بود 

میتوانستم دستش را که روی بدنم بود حس کنم ولی ذهنم جایی  

 ه ی زحل میرقصید کنار مشتری و دور حلق

 

 این عالیست،پر حرارت ،سوزان و من نیاز به بیشتر داشتم 

 دستانم را روی موهایش لغزاندم  و دهان او روی گردنم لغزید 
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 گرمو خیس،مکیدو بوسید !

حس یک نوجوان را داشتم که با او بیرون رفته ام و پشت 

 ماشینش با او عشقبازی میکنم 

 نمی توانستم نفس بکشم 

گذاشتم هر کاری میخواست انجام دهد چون این حس بهشت فقط 

 را میداد 

انگشتانش دور کمر شلوارکم بازی میکردند و دایره های فرضی 

 میکشیدند و پوستم را نوازش میکردند 

 او ناله کرد و باسنم را در چنگ گرفت

با یک دستش به آن فشار داد تا به او نزدیکتر شوم و دوباره لب 

 بوسید هایم را محکم 

 دست دیگرش بین پاهایم رفت و دکمه ی شلوارکم را باز کرد  

 تنها چیزی که میتوانستم بشنوم ضربان قلبم بود چون بشدت میتپید 

 حس کردم مقابل لب هایم لبخند زد 

 "میخوای بس کنم"
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سرش پایین رفت و  لب هایش روی پوستم چسبید و زبانش به 

 آرامی و لطافت گردنم را نوازش کرد 

 التماس کردم

 "هیچوقت....منو ببوس"

 او مسیر دلپذیری تا دهانم را بوسید 

 "تمام روز به این فکر میکردم"

 لب هایم را لیسید و  حریص تر از قبل به بوسه اش ادامه داد  

دستانش بطرز خطرناکی به شورتم نزدیک بود ولی او همچنان 

 حرکت میداد انگشتانش را دور نافم نگه داشته بود و دایره وار 

دهانش روی دهانم  به طرز اغواگرانه ای حرکت میکرد سپس 

دهانش را عقب برد و پایین به سمت گردنم رفت ،آنجا را مکید 

 بوسید مزه کرد،گاز گرفت  و دهانش را به آن مالید  

 

"خدایا ،از وقتی تو آپارتمانت دیدمت دلم میخواست همینکارو 

 بکنم"
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 ودم و فقط سعی میکردم نفس بکشم حاال کامال دیوانه شده ب 

حاال در نقطه ای بودم که کوچکترین لمس باعث تحریک شدن  

 بیش از پیشم میشد 

 کامال شاد بودم... که تلفنش زنگ خورد 

 پرسیدم

 "می خوای بری سر کار؟"

 خب ،کار نمیکرد

 اینرا وقتی فهمیدم که تلفن را قطع کرد 

شن بگیریم و تی}تاهو{ "پسرا تلفنمو ترکوندن،میخوان بیانو ج

 میخواد بدونه دوستت قراره بیاد؟"

 ابرویش را با انتظار باال داد 

 دستم را روی لب های متورمم گذاشتم 

قسم میخورم سنت باالخره کاری میکرد کلمه ای با معادل نام 

 زنانه هم اختراع شود { ❎بیضه های کبود شده} شق درد زنانه

 داره ولی به جینا پیام میدم""اون بهتره دست از سر جینا بر
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 تلفنم را بیرون آوردم و به جینا پیام دادم 

 سنت همچنان به سختی نفس میکشید 

 موهایش بخاطر من آشفته شده بود 

 او بطرز افراطی  سکسی بود 

 "تو از تی و کارمایکل خوشت نمیاد؟"

 "من اینو نگفتم"

 "دوستای توام از من متنفرن"

ت کردن همین،اونا متوجه نشده بودن چه "نه نیستن ،اونا قضاوت

 آدمی هستی"

 او به این موضوع فکر کرد 

و بعد به عقب تکیه داد و همانطور که بیشتر به این فکر میکرد 

 دستانش را باز کرد 

"خیلی خب،بیا در این باره حرف بزنیم که رابطمون چقدر 

 روشون تاثییر داره"

 پلک زدم 
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ه باشی ،بهت میگم که قبال با "اگه باعث میشه حس بهتری داشت

 دوستام در این باره حرف زدم"

 "منظورت از اینکه باهاشون حرف زدی چیه؟" 

"من به اون دو تا جواَلَق گفتم که من از این دختر خوشم میاد،من 

از این دختر خوشم میاد و انتظار دارم که به انتخابم احترام 

 بزارن"

 ار بوده""نمیدونستم اینجا یه انتخابی هم در ک

"من انتخاب کردم که باهات یه رابطه ی جدی داشته باشم و 

میخواستم اینو براشون روشن کنم که عوضی بازی درنیارن  ولی 

 خب اونا  تورو اذیتت میکنن منو هم اذیت میکنن"

 این بحث...من نمیتوانستم....

 به او نگاه کردم 

 دیده" "سنت تو دختربازترین مردی هستی که این شهر به خودش

 "این چیزیه که بقیه میبینن،ببینم این همون چیزیه که توام میبینی؟"

 با کنجکاوی و اخم به من نگاه کرد 
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"تاهو هزارو یک مهمونی برای من ترتیب داد ،من خوش 

گذروندم ...این چیزیه که مردم دیدن،مست شدم  و کلی دختر 

 دورم کردن..."

 حاال من هم اخم کردم

اهمیت میده و فکر میکنه این تنها چیزیه که  "تاهو فقط به سکس

 تو بهش اهمیت میدی"

 "ولی اینطور نیست،هست؟"

 با دقت به من نگاه کرد  

"اونجا صدها زن برای کردن بودن،هر آخر هفته،من میتونم 

اونارو بکنم، نامحدود و اونا همیشه در دسترس بودن ،دلم 

 میخواست بکنمشون،بارها و بارها..."

کشیدم و ناگهان دلم میخواست دست هر کسی که نفس سختی 

 رویش بوده را از او دور کنم 

 "ولی بجای اونا ...من اومدمو درست اینجا رو بوسیدم"

 با نگاه حریصی گوشه ی دهانم را لمس کرد 
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 "و من حتی عطشم بیشتر شده" 

 گلویم جوری درد میکرد انگار که آرسنیک بلعیده ام 

 داشتم من حق حس این حسادت را ن

 ولی حسادت درست همینجا،مثل گره ای در سینه ام بود 

 "شرط میبندم اون زنا  همه ی حرکتای سکسیتو میشناسن"

 پاسخش آرام بود

 "همینطوره"

 

دوباره گوشه ی دهانم را لمس کرد ،سپس تکیه داد و آرام و 

 تقریبا با احترام به من نگاه کرد 

م صحبت میکنی ،حرف "ولی هیچکدوم از اونا جوری که تو باها

نزدن،اونا از من پول یا شهرت میخوان ولی هیچوقت ازم 

نخواستن که دنیا رو نجات بدم هیچ وقت دلداریم ندادن، اونا به 

من با شهوت نگاه میکنن نه طوری که انگار من جایی هستم که 

خورشید در اون طلوعو غروب میکنه ،من یه دختری رو میبینم 
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درونم بوجود آورده ، دختریو میبینم که  که  نمیدونم چه چیزیو

 نمیتونم فراموش کنم  ،تو وقتی به من نگاه میکنی چی میبینی؟"

 "تورو میبینم ،نمیتونم براش کلمه ای پیدا کنم"

 "دوستام مردیو میبینن که یه دخترو میکنه"

او به جلو خم شد  سرم را با انگشتانم باال آورد تا به چشمانم نگاه 

 کند

قتی بازی میکنن که من بازی کنم ،ولی اونا منو فراتر از "اونا و

کارای گوهی که انجام میدیم میشناسن ،ما از ده سالگی همدیگرو 

میشناسیم  ،اونا منو میشناسن ... مثل تو که فکر میکردم منو 

 میشناسی"

 چشمانش تیره شد 

"ولی تو اصال منو نمیشناسی ریچل، فکر میکنی الیق این هستم 

ت خوش بگذرونم؟تو منو طوری که بقیه منو میدیدن که باها

 میدیدی و من تمام مدت برای یه رابطه ی واقعی با تو بودم"

 با سنگینی پشیمانی روی سینه ام نگاهم را از او گرفتم
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"من از باور این واقعیت میترسیدم ،اگه  ازم خسته بشی و یه چیز 

نیرویی تو جدی  بخوای....دوباره سکس چهارنفره بخوای ،هیچ 

 دنیا  نمیتونه نگاه تورو دوباره بسمت من برگردونه"

 آرام خندید 

 "قرار نیست نگاهمو ازت بگیرم"

همانطور که از بین مژه هایش به من نگاه میکرد حالت صورتش 

 نرم شد 

 "من بهت گره خوردم،دوستام میدونن که من جدی هستم"

 زمزمه کردم 

 "خب منم جدی ام"

 به او نگاه کردم 

"سنت من از دوستات متنفر نیستم ،من ازشون خوشم میاد ولی 

 دوست ندارم با دوستام قاطی بشن"

 "اگه منظورت تاهو و جیناست..."

 "دقیقا منظورن همینه..."
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میخواستم ادامه دهم ولی او دستانم را گرفت و کنارم قفل کرد و 

 مرا روی پایش کشید 

 "این به منو تو ربطی نداره"

زه،گاییدن دخترای هر شهرو کشور،نوشیدن شامپاین "تاهو دختربا

تو هواپیمای شخصی با خدمه های برهنه ...اون عادت داره که 

 هر وقت خواست اینکارهارو بکنه"

 "اینجوریه؟"

"آره اینجوریه ،اون  عادت به چند تا زن داره که با روش های 

جنسی مختلف  بهش سرویس  بدن و  برای اون و برای همدیگه 

 بزنن چطور جینا میتونه با تاهو رقابت کنه؟"ساک 

 "چطور میتونه؟سکس با چند نفر بطور همزمان منظورته؟"

 او کمی گیج بود ولی سرگرم شده بنظر میرسید

"ببین،این غیر ممکنه ،جینا یه دختر...خیلی خوبه  و هیچ شانسی 

 با پسری مثل اون نداره"

ن یه دختر خوب و "ولی پسرایی  مثل ما ،شاید شانسی برای داشت
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 باهوش که نمیخوان سریع ...گاییده بشن ،نداشته باشن"

 ابروهایش را بطرز شیطنت آمیزی باال داد 

"تو هرچقدر بخوای شانس داری ،فقط با یه بوسه ی سکسی 

 گوشه ی دهن هر کسی اونو از پا در میاری"

 خم شد و دهانش روی لب هایم قرار گرفت 

 که این بوسه ی کاملیست هر گوشه ی بدنم  میدانست  

بخاطر حمله ی پی در پی احساسات محکم چشمانم را به هم فشار 

 دادم و زیر لب گفتم 

 "اگه جینارو اذیت کنه بهش اردنگی میزنم"

 وقتی چشمانم را باز کردم نگاه سنت روی من قفل شده بود  

 صدایش آرام و متقاعد کننده بود 

 ""من برای تو بهش اردنگی میزنم ریچل

 

 فصل بیست و یکم
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 ❎جشن❎

 

 

 

ما در تراس سنت بخاطر برنده شدن در بازی با نوشیدنی جشن 

 میگرفتیم 

جینا وین و من روی صندلی های تاشو کنار استخر آبی رنگ  

نشسته بودیم  در حالی که سنت و دوستانش کنار بار ایستاده بودند 

 و در مورد بازی بحث میکردند 

به حرف زدن در مورد حسابدار احمقی خیلی زود تاهو شروع 

 کرد که پول نیمی از ارزش خالص سودها را برمیداشته

 از جایی که نشسته بودیم به جینا گفت 
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"یروز دعوتت میکنم بیای به فروشگاه مجللم که حتی نیمی از 

 ثروتم نمیشه و برای من کار کنی"

 جینا با حیرت گفت

 ی ها رفتار میکنی""هنوزم بی ارزشی ،تو شبیه بچه مهدکودک

 "من فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون هستم"

"خب پس اگه چاه نفتات خشک شد مشکلی برای پیدا کردن یه 

 کار خوب نداری"

 تاهو به او اطمینان داد 

 "ها ها ،وقتی این اتفاق میفته تو یه پیرزن چروکیده شدی"

 "حتما مرد"

 وقتی جینا به سمت ما برگشت چهره در هم کشید

"وقتی میخوان مارو بکنن میشیم شاهزاده خانم  و تا آناتومی 

بدنشون اجازه بده باهامون سکس میکنن بعدش که تموم شد ما 

 هیچی نیستیم"

 سرش را تکان داد 
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"زن ها برای سکس با یه مرد به یه دلیل نیاز دارن ولی مردا فقط 

 به یه مکان نیاز دارن،و مکانشون...!"

 وین ادامه داد 

 پاهای توعه!""بین 

 من خندیدم ولی جینا همچنان اخم کرده بود و به ما گفت

"قسم میخورم ور رفتن با ممه های یه دختر تنها کاریه که پسری 

مثل تاهو میتونه انجام بده ،تازه دو تا ممه با هم ممکنه براش بیش 

 از حد توانش باشه"

 وین گستاخانه او را تشویق کرد 

یدا نمیکنی}منظورش سینه هست اون "خب تو چرا یدونه براش پ

 هم سینه ی خود جینا ،وین داره به جینا کنایه میزنه{"

مالکوم را در حالی یافتم که همچنانکه دوستانش با او حرف 

میزدند  به من نگاه میکرد و من درد شدیدی در سینه ام حس 

 کردم که شروع به بزرگ شدن میکرد 

که همیشه رو به جلو سنت مثل یک جنبش و تکانه بود ،مردی 
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 حرکت میکرد و برای بیشتر تالش میکرد 

 او میخواست تا کجا پیش برود؟

 میخواست رابطیمان را تا کجا پیش ببرد 

 "هی آب زیرکاه لعنتی"

 تاهو داد زد

"دست از نگاه کردن به اون انگار که یه استیک آبداره بردار 

 انگار نه انگار که تمام روز تو دهن هم بودین"

 گیالسش را برایم باال گرفت  سنت

 "به سالمتی دوستان باوقارم}کنایه{"

 گوشه ی لب هایش باال رفت و لبخندش چشمانش را لمس کرد 

 تاهو نگاهی به من انداخت که ترکیبی از تحسین و دلخوری بود 

 "شرط میبندم که تو مثل شراب محبوبشی زن"

 "ما هم قسم میخوریم که همینطوره"

 تجینا به وین گف

 "اون سوراخه محبوبشه"
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 در حالی که دوستانم میخندیدند من احساس کردم که داغ شده ام 

مالکوم به من نگاه میکرد ،لبخند نمیزد،نمیخندید ،فقط با چشمان 

 سبزش در آن صورت خوش تراش به من خیره شده بود  

 وقتی کالن متوجه ارتباط چشمیمان شد گلویش را صاف کرد 

افسار جدیدت خوشت میاد؟}داره تیکه "خب،لعنتی،سنت از 

 میندازه چون به ریچل پایبند شده{"

 تاهو با دهان بسته خندید 

 مالکوم غرید

 "خفه خون بگیر"

 بنظر میرسد گروه تاجران از کودکی با هم دوست  بوده اند 

 تاهو و کالن بلند تر خندیدند 

 جینا جوری که انگار نشنیده پرسید

 "چی انقدر خنده داره"

هو با تعجب نگاهش کرد و با کمی لهجه ی عمیق  جنوبی اش تا

 جوابش را داد 
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صدایش کمی کشدار بود و من باید اعتراف کنم که بطرز لعنتی 

 سکسیست

"ما داریم برای برادر عزیزمون که به واسطه ی قدرتمند ترین 

 چیز روی زمین از دست رفته عزاداری میکنیم"

 "و اون چیه؟"

 یرسید جینا کنجکاو بنظر م

 اغوا گرانه بسمت تاهو خم شد 

 او بسمت ما آمد و کنار گوش جینا چیزی گفت 

صدایی شبیه  'شترق' شنیدم،الزم نبود ببینم تا بفهمم جینا به 

 شوخی به بازوی  تاهو زده 

پسر ها خندیدند ،همه بجز مالکوم که نمیخندید ولی لب های پر و 

 د زیبایش به پوزخند یک وری اش مزین شده بو

 "معذرت میخوام خانما..."

 تاهو عذرخواهی کرد

 "ولی اگه بخوایم منصف باشیم،سوالی بود که خودتون پرسیدین"
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 جینا گفت

 "مطمئنا میدونیم که این درمورد سکس با مردهاست"

این واقع گرایی مخصوص جینا بود،چیزی که بقیه به آن میگفتند 

 کنایه!

 تاهو پرسید

 "چرا اینو میگی؟"

 سید حاال کمی جدی شده .بنظر میر

 "مردها مثل زن ها عاشق نمیشن،این برای اونا فرق میکنه"

 "خب من مخالفم"

 تاهو با افتخار گفت

 "من عاشق مامانمم"

 جینا نخودی خندید

"این فرق داره،هممون عاشق مامانامون هستیم....راستی مامان 

 ریچل  از اینکه میخواد سنت رو مالقات کنه هیجان زدست"

به من نگاه کرد و بعد کالن چیزی در مورد اینکه فردا به  سنت
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 کشتی تفریحی اش برویم گفت 

وین و جینا بحثی در مورد مایو و وضعیت هوای فردا شروع 

 کردند 

سنت به آرامی راهش را از آنطرف تراس گرفت و کنار من 

نشست،دستش را پشتم گذاشت ، با هوشیاری به من نگاه کرد و 

 از من پرسید

 مادرت میخواد منو ببینه؟""

 از داخل گونه ام را جویدم 

 "همه میخوان ببیننت"

 و وقتی او به من خیره شد اعتراف کردم 

"خب دوست داشت ببینتت و از من خواست که باهات مالقات 

 کنه"

 کنار گوشم زمزمه کرد 

 "پس منم میامو باهاش مالقات میکنم"

 "داری جدی میگی؟"
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 نشسته بود گفتتاهو که همان نزدیکی 

"فقط اونو پیش پدرت نبر سنت،مگه اینکه بخوای ریچل ولت 

 کنه"

 به مالکوم نگاه کردم 

طبق معمول آرام بود  گرچه من با آمدن اسم نوئل تمام بدنم 

 منقبض شده بود 

 جینا پرسید

 "چرا؟"

 تاهو گفت

 "پدرش یه آدم سختگیرو مزخرفه"

 کالن با خشم غرید 

بود حتی نمیتونست خیلی کوتاه هم بیاد  " مالکوم وقتی جون تر

 خونه ی ما "

 لبخند کم رنگی به سنت زدم 

هرچند که او همان لبخند را به من بازگرداند  ولی فورا  تاهو را 
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به نحوی هدایت کرد تا درباره ی موضوع سهامش حرف بزند  و 

 به موضوع پدرش خاتمه دهد 

 "خب تی داشتی میگفتی"

 بلیشان در مورد کار را پیش گرفتند و همه دنباله ی حرف ق

 من میدانستم که پدر سنت یک احمق است 

 او توسط همه ی افرادی که او را میشناختند احمق خوانده میشد

 او بی ادبو نزاکت،گستاخ و وقیح بود 

من سخنرانی هایش را بارها و بارها خوانده ام  و دیده ام که 

و باشکوه تر از  چطور سعی میکند  نشان دهد،بسیار بزرگتر

 پسرش است 

گرچه بنظر میرسید سنت کاری کرده بود که حتی فکر بزرگتر 

 بودن آن حرام زاده از او رد شود 

سنت خیلی واضح مشخص کرده بود که مرا جایی که پدرش باشد 

 نمی خواهد 

هنوز هم فکر اینکه نوئل صاحب جایی که عاشقش بودم و خودم 
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 اعث ناراحتی ام میشد را بخاطرش قربانی کردم شود ب

این دوام زیادی نداشت چون پنج دقیقه بعد اوتیس به پنت هاوس 

 آمد 

سنت چند دقیقه ای کنار آسانسور با او خوش و بش کرد بعد  به 

 سمت ما برگشت و گفت

 "لیوینگستون"

بحثم با دختر ها را قطع کردم و به سمت او چرخیدم و چیزی را  

 در دستش دیدم 

 ت آوردن""یه چیزی برا

 آنرا پرت کرد ، روی پایم افتاد 

 "این چیه؟"

کنجکاوانه پارچه ی نخی را باز کردم  و تیشرت کابز با سایز 

کوچک را دیدم که توسط هر بازیکن لعنتی که امروز بازی کرده 

 بودند امضا شده بود 

 "تو اینکارو نکردی"
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 به او نگاه کردم 

 ش پرت کردم آنرا گوله کردم و مثل خودش آنرا به سمت

 یا مسیح...

 یا خـــدا...

 یا عیـــسی مسیـــح....

او تیشرت را براحتی در هوا گرفت سپس اخم کرد و به آن نگاه 

 کرد 

 "آره ،کردم"

وقتی چشمانش از روی سرگرمی  درخشید ،اخمش حتی عمیقتر 

 شد و آنرا بسمت من آورد و در دستم فشار داد 

 "این مال توعه"

 ونه ام را ببوسد با شادی جیغ کشیدم وقتی خم شد تا گ

 "من قابش میکنم"
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دوستانم تیشرت هدیه ام را انگولک میکردند پس آنرا در کمد 

 سنت میان لباس های طراحی شده اش پنهان کردم 

وقتی به نشیمن برگشتم دختر ها اطالع دادند که میخواهند به خانه 

 برگردند 

سنت هنوز هم سرحال بودند انگار نه انگار که ساعت  دوستان

 صبح بود 2

از همین حاال هم بخاطر اینکه نمیدانستم چکار کنم این پا و آنپا 

 میکردم

 این ماندنو نماندن ها در قلمرو سنت برایم جدید بود 
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 برای ....ما جدید بود 

 "سنت!"

 ماو را برای لحظه ای از گروهش بیرون کشیدم و به او گفت

 "فکر میکنم ،منم باید همراه جینا برم"

سنت نگاهی اجمالی به دختر ها انداخت و بعد دوباره با لبخند 

 کوچکی به من نگاه کرد 

 "فکر میکنم که تو باید بمونی"

 "من..."

 خدایا

 سرخ شده بودم؟

"من لباس تازه ندارم که بتونم اینجا عوضش کنم ،و در مورد 

 قابش کنم"تیشرتم چیزی نگو چون قراره 

"خیلی خب، پس کلود یااوتیس میتونن دوستاتو برسونن  بعدم هم 

 اتاقیت میتونه برات یه چیزایی بزاره تا رانندم برات بیاره"

او منتظر یک جواب بود و من با چیزی که گفت میتوانستم بگویم 
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 که خیلی دلش میخواست امشب با او بمانم 

 جینا گفت

 "مشکلی نیست"

 تشانه باال انداخ

 "خوشحال میشم راننده ی سنت منو برسونه"

 پوزخند زد 

سنت به من خیره شد ،چشمان سبزش باعث شد کمی گیج شوم و 

 تلو تلو بخورم

 او منتظر ....دلفریب.....و وسوسه انگیز بنظر میرسید 

 اوه خدا!

 این داشت خیلی سریع پیش میرفت 

 دیم ؟برایمان خیلی زود بود که به رابطه ی قبلیمان  برگر

 به هیچ وجه ..

 شاید هم بله!

 "ریچل"
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 نزدیک تر آمد و میتوانستم ببینم که متوجه تردیدم شده 

ما قرار بود آرام پیش برویم....وقتی لب هایش گوشم را لمس 

 کرد صدایش آرام بود 

 "تو بیشتر از اونی که من نمیخوام بری ،دلت نمیخواد بری"

 ""تو ازم میخوای دوباره اینجا بخوابم؟

یک اینچ بینمان فاصله ایجاد کردم تا بتوانم صورتش را بررسی 

 کنم 

 "دوستات هنوز اینجان..."

"تو تخت منو بیشتر از تخت خودت میخوای  و منم همین حاال  

 تورو اونجا میخوام"

خدایا ...در او گیر کرده بودم ،بشدت در او درگیر شده بودم به 

کرد که حتی عمیقتردر نحوی که مرا میترساند ولی او کاری می

 او درگیر شوم

 گفتم

 "باشه"
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 لبخند کوچکی زد 

 "باشه؟"

 چشمانش روشن شد ،چانه ام را باال آورد و دهانم را محکم بوسید 

دهانش بقدری گرمو عالی بود که جلوی دهانش لبخند زدم و 

 جوری که کسی نشنود گفتم 

 "من میخوام همین االن به تختت برم"

 ه نرمه ی گوشم را بوسید کنار گوشم گفت و او با لب هایی ک

 "مدت طوالنی اونجا تنها نمیمونی"

 

 

 

به اتاقش رفتم،ابتدا هدیه ام را بررسی کردم و بعد روی قسمت 

 انتهایی تخت ولوشدم و به اتفاقات امروز فکر کردم 

 وقتی لبخند زد
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 گ هایم تزریق کرد فکر کردم که با آن لبخند شادی را در ر

به خودم و او فکر کردم ...به ورزش...به اینکه چطور اشتیاقش 

شعله ور شد  و چطور آنکار های عاشقانیمان مردم را به وجد

 آورد

 که چیزی را به من یاداوری کرد....

 من نیاز به نوشتن مقاله ی جدیدی داشتم 

لفن همانطور که سعی میکردم بیدار بمانم  و منتظرش باشم ت

همراهم را برداشتم و اایده هایم را یادداشت کردم و از طریق 

 ایمیل  آنها را برای خودم فرستادم

در مورد چیز هایی که دیوانیمان میکرد نوشتم ...در مورد دل 

 مشغولی هایمان  . . .در مورد تیم مورد عالقیمان !

 م کابز میتوانست هزاران بار ببازد ولی ما هنوز هم دوستش داشتی

 کابز میتوانست گند بزند  و ما هنوز هم به آنها ایمان داشتیم 

بسیاری از ایده هایم را مینوشتم در حالی که مطلقا به صدای خنده 

ی مردها در اتاق  نشیمن گوش میکردم...به نوعی فقط به صدای 
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 خنده ی مالکوم!

 صدای خنده اش را بیشتر از هر چیزی دوست داشتم 

ه اش پر طنین بیرون میامد ولی هیچوقت بلند عمیق بود و از سین

 یا ناخوشایند نبود 

 در حالی که ایده هایم را در ایمیل هایم دوباره میخواندم لبخند زدم 

برای مادرم پیام دادم او معموال آخر هفته ها تا اواخر شب بیدار  

 میماند و نقاشی میکرد 

 

 +بیداری؟+

 او پاسخ داد

تموم شده ،داشتم میرفتم بخوابم،همه +تمیز کردن استودیو تازه 

 چی روبراهه؟+

 +بیشتر از روبراهه مامان،میخوای 'اونو'  مالقات کنی؟+

نیاز نیست اسمش را بگویم وقتی میگفتم 'او' مادرم دقیقا میداند چه 

 کسی دخترش را شیفته ی خودش کرده 
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 تقریبا بالفاصله جواب داد 

 +ِکی؟ میخوای برای شام بیاریش+

 

 ن اونش نباش ،یه چیزی سفارش میدیم تا برامون بیارن++نگرا

 تلفنم زنگ خورد 

 دکمه ی وصل را زدم و او فورا شروع به سرزنش کردنم کرد  

"ریچل ،مطلقا نه!قرار نیست چیزی سفارش بدی ،من یه چیز 

 خوشمزه و خونگی آماده میکنم،اون اولین دوست پسرته!"

...امیدوارم که "خب یجورایی....اون دوست پسرم  نیست

 همینطور باشه"

 نفسم را بیرون دادم 

"اونو فعال دوست پسرم خطاب نکن،نمیخوام بدشانسی بیارم،داریم 

 روش کار میکنیم...پای شکالتی خوشمزتو برام درست کن"

 "اون چی دوست داره؟چیزای فانتزی؟"

 همزمان با مردانی که بیرون در بودند خندیدم
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 عمولی خوشش میاد...اون مثل...منه""نه مامان اون از چیزای م

 و من برای مرد خشنی مثل سنت خیلی معمولی بودم 

 "نگران نباش هرچی درست کنی خوبه"

 "ِکی میایین؟"

 "تو بهمون بگو کی"

 "باشه،یک یا دو هفته بهم وقت بده تا آماده بشم"

 "باشه دوستت دارم مامان"

 "ریچل"

 قبل از اینکه قطع کنم جلویم را گرفت

 د از یک نفس عمیق و هیجان زده گفت بع

 "من مشتاق مالقات با مردی ام که خیلی چیز ها دربارش شنیدم"

 خدای من!

چیزی که مادرم باید شنیده باشد این است که او یک مرد فاحشه 

 است 

"اون یه فرشته}اینجا از کلمه ی سنت استفاده کرده که منظورش 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

514

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 یه آدم خوبه{ نیست مامان"

 فتم آرام به او گ

 "ولی من خیلی ازش خوشم میاد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از چند دقیقه از  شنیدن صدای پسرها ،سعی کردم بخوابم ولی 

همین انتظار، اینکه سنت به زودی  به تخت میامد ،مرا آرام و 
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 بیدار  نگه میداشت 

 روی تخت بزرگش در حال فکر کردن بودم 

 رم که لباس هایم را دربیاو

 با اینکار خیلی هرزه بنظر میرسیدم؟

 بله!

 بله مثل یک هرزه بنظر میرسیدم 

 ممکن است اینرا دوست داشته باشد؟

شروع به در آوردن کفش هایم کردم  و وقتی شروع به در آوردن 

 سینه بند و شورتم کردم  متوجه صدای معترض پسرها شدم 

 "اَه مرد داشت بهمون خوش میگذشت"

 دا بریم؟""لعنت ،سنت ج

 اوه خدای من

 سنت آنها را بیرون می انداخت؟

 بخاطرش بسیار هیجان زده و ناگهان وحشت زده ام 

همانطورکه صدای بیرون رفتن پسرها را میشنیدم سعی کردم 
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 کامال برهنه شوم

وسط اتاقش ایستاده بودم  و نمیدانستم شبیه هرزه ها خواهم بود  

 یا خیر 

فقط سینه بندو شورتم را میگذاشتم  باید نصف راه را میرفتم و

 بماند یا باید کامال برهنه شوم؟

بعد از سکوت کوتاهی صدای قدم های آشنایی که راهش را به 

این سمت میکشید شنیدم  و با جریان آدرنالین در خونم فورا سینه 

بندم را از سرم در آوردم و شورتم را پایین کشیدم،آن  ها را 

 خزیدم  کناری گذاشت و  روی تخت

ملحفه را تا روی سینه هایم کشیدم و بعد صدایش را که با تلفن با 

 زبانی دیگر حرف میزد شنیدم 

سپس با یک دست موهایم را شانه کردمو روی بالشت پریشانشان 

 کردم 

صدایش را شنیدم که در مورد چیزی کاری حرف میزد و 

 دستوراتی میداد 
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 عصبانی بنظر میرسید!

ا را کمی پایین بکشم تا بتواند یک طرف شانه سعی کردم ملحفه ه

 ام را ببیند .....بعد تصمیم گرفتم هر دو شانه ام را نشانش دهم

بعد به پشتم دراز کشیدمو کمی موهایم را بیشتر روی بالشت 

 پخش کردم

نوعی بیقراری در بدنم داشتم بخاطر...خب بخاطر اینکه خودم را 

 د آماده میکردم برای چیزی که بزودی اتفاق می افتا

 پوستم لمس دلپذیری از ملحفه های فوق لطیف  حس میکرد

نمیتوانستم در حالی که منتظرش بودم، هیجان بدنم را سرکوب 

 کنم

 دوباره سکوت و بعد صدای قدم هایش را شنیدم 

 درباز شد 

نوری از پشت سرش به داخل آمد و من سایه اش را جلوی در 

 میدیدم

 م را بشنوممیتوانستم صدای قلب
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 گرومپ

 گرومپ

 'قوی باش'

درحالی که صدای قلبم در گوشم طنین انداز بود میتوانستم 

 شکلش...شکل بدن باشکوهش را جلوی در ببینم

 موهایش کمی بهم ریخته بود انگار که برایم درمانده است....شاید 

 چشمانمان در هم قفل شد 

 و هورمون های سنِت درونم داشتند دیوانه میشدند 

ملحفه را تا سینه ام باال کشیدم وموهایم را از جلوی صورتم کنار 

 زدم 

 گفتم

 "سالم"

 چرخید تا در را ببنددد

"یا مسیح!تورو توی تختم خیلی دوست دارم ،باید بفهمم چطوری 

 میتونم دائما تورو همونجا نگه دارم"
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 "فقط کافیه تو بیای اینجا و من همینجا میمونم"

 لبخند آرامی زد 

 الی که نگاهم میکرد واقعا شاد بنظر میرسید در ح

 "من همینجام"

 بله!

 او اینجاست!

انرژی درون اتاق بسرعت عوض میشد و هر چیزی در مقابل او 

 ضعیفتر و کوچکتر بنظر میرسید 

 "اینجوری من متوجه نمیشم ...."

او در اتاق قدم گذاشت و شورت و سینه بندم را برداشت و من 

 م دیوانه وار سرخ شد

 زمزمه کرد

 "عالیه"

 چشمانش برق میزد 

در حالی که دستانش به پشت سرش رفت و تیشرتش را از سرش 
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 درآورد نگاهش را از من نگرفت 

 کامال آب دهانم را راه انداخت 

 آنقدر زیبا بود که نمی توانستم صبر کنم 

روی زانویم نشستم و همانطور که با زانویم به سمت انتهایی 

 فه را روی سینه ام نگه داشتم تخت رفتم  ملح

و بعد انگشتم را روی سینه اش کشیدم ،نمیدانستم چقدر  نگاه 

کردنم به او طول کشید  ولی سینه ی سختش کامل و بی عیب 

 ونقص بود و باعث مور مور شدن قسمت های نرم بدنم میشد

قبل از اینکه بدانم چکاری انجام میدهم  دهانم را روی نوک سینه 

 ی کوچکش گذاشتم وآنرا مکیدم ی قهوه ا

 خدایا ،مزه اش اعتیادآور بود 

او انگشتانش را در موهایم مشت کرد و به آرامی مرا عقب کشید  

 و بعد لب هایش را عمیق و حریص روی دهانم گذاشت 

 از شادی رعشه ای به بدنم افتاده بود 

دهان هایمان در هم گداخته میشدند ،همدیگر را جستجو و پیدا 
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 ردند میک

 انگشتانم را همچنان روی سینه اش میکشیدم 

 او مرا عقب کشید و به هم خیره شدیم 

 تنفسش خشن شده بود و هنوز هم مشتش بین موهایم بود

 با خودش گفت  

 "حتی نمیدونم از کجات شروع کنم"

مشتش بین موهایم محکمتر شد و مرا برای بوسه ی بیحس کننده 

 ی دیگری جلوکشید 

 ه...""شروع خوبی

 جلوی دهانش اعتراف کردم

"میخواستم بمونمو درست و حسابی  برای تیشرت و امروز ازت 

 تشکر کنم"

 با صدای مشتاق و مطمئنی گفت

 "اجازه نمیدادم جایی بری"

 او ملحفه را پایین کشید و به من نگاه کرد 
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وقتی یک دستش باال آمد و روی یکی از سینه هایم قرار گرفت 

 نفسم بند آمد 

 البته این درواقع درست نیست...تو میتونستی بری""

 با دست دیگرش  بازیگوشانه گوشم را گرفت 

 "ولی من مثل یه شکارچی دنبالت میومدم"

 "شاید بهت اجازه بدم منو گیر بندازی"

 در حالی که با مالیمت سینه ام را نوازش میکرد لبخند زد 

 و من با خودم فکر کردم 

هم میتوانستم از دستش فرار کنم یا در  انگار که اگر میخواستم

 برابرش مقاومت کنم

 او میدانست با من چکار کرده 

 او مرا مثل یکی از هرزه هایش  اینجا برهنه دید

 "فکر میکنی مشکلی نباشه یه المپو روشن کنم؟"

 "چرا؟"

 وقتی عقب رفت نفس نفس میزدم 
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 ت او  به اندازه ی هزار ُولت نگاه حریصانه به من انداخ

 "میخوام بهت نگاه کنم"

 "ولی ...از بیرون که نور میاد" 

 "میخوام ببینمت"

ملحفه را روی خودم کشیدم چون او عقب رفته بود  تا چراغ کنار 

تخت را روشن کند  وقتی بسمت من برگشت نور او را در 

 برگرفته بود 

سنت ملحفه را با یک دستش گرفت و کشید   و من از شروع 

 که عزمم سست شده و کامال ذوب شدم  نگاهش حس کردم

 نگاهش روی گردنم  مانند یک نوازش نرم بود 

 انگشتانم را مجبور کردم تا آن را رها کند

 اعتراض کردم 

 "سنت..."

 "خدایا...بیخیال ،با من خجالتی نباش ریچل ...با من نه"

آنرا رها کردم و او با چنان حالت مهربانی نگاهم کرد که بدنم 
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 نرم شد

 نت ملحفه را تا کمرم پایین کشید س

 به محض اینکه نگاهش رویم آمد تپش قلبم سرعت گرفت 

در نور چراغ ،سینه هایم...و شکمم نمایان بود و قسمت پایینی 

 بدنم هنوز هم زیر ملحفه قرار داشت 

همانطور که ملحفه را تا باسن و بعد تا پاهایم پایین کشید بدنم 

 برای لمسش بی قرار شد  

 اسم قبل از اینکه حتی مرا لمس کند زنده شده بودند حو

 حاال او ملحفه را تا نوک انگشت پایم پایین آورده بود 

 "ازم چی میخوای سنت؟"

در حالی که با یک دستش دنده هایم و با دست دیگر رانم را 

 نوازش میکرد خم شد و گوشم را با دهانش لمس کرد

 "همه چی!"

 آه کشیدم 

 فکم چرخید و بعد روی دهانم قرار گرفت  لبهایش کمی بدور
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 بنظر نمیرسید حاال بخواهد حرف بزند 

 من هم نمیخواستم حرف بزنم 

 من بیش از حد مشغول چشیدن دهانش بودم 

انگشتانم روی موهایش سرگردان بود و سینه هایم به سینه ی 

 صافش فشرده میشد 

 زبان گرمش  و لب های محکمش عقب رفتند و...پرسه زنان

 روی گلویم رفت 

 را کنار زد  و بوسه ای زیر پالک زد Rگردنبند ر

دستش از پایین شکمم  تا ران هایم شروع به نوازش کرد ...این 

 همیشه مرا ضعیف میکرد

 فکر کردم که مرا در آن قسمت ببوسد 

او از بسته شدن ران هایم جلوگیری میکرد و یکی از ران هایم 

 را گرفت تا باز نگهشان دارد 

قبل از اینکه دهانش  از گردی سینه ام عبور کند نفسش را روی 

 نوک سینه ام حس کردم 
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 و شستش در قسمت داخلی ران تا باالی رانم حرکت کرد 

 مشتاقانه زمزمه کردم

 "سنت"

 دوباره سخت تر مرا بوسید 

مرا به پشت خاباند و با شلوار جین و سینه ی برهنه اش رویم 

 قرار گرفت 

 نه اش در مقابل سینه هایم داغ بود سینه ی بره

 و آن دهان سکسی که مرا میبوسید به لبخندی مزین شده بود 

دست هایم را بین شیار ماهیچه های پشتش کشیدم و سعی کردم  

او را وادار کنم  تا چیزی که احتیاج دارم ...خودش...تمام خودش 

 را در اختیارم بگذارد 

 ین میکشیددستانش را دوطرف بدنم باال و پای

دهانش روی گردنم ،نوک سینه هایم و نافم سرگردان بود انگار  

 که واقعا نمی دانست از کجا شروع کند 

 فقط مزه مزه ام میکرد ولی در عان واحد حریص بود 
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دهانش لمس میکردو گاز میگرفت ،زبانش مزه مزه ام 

میکرد،دستانش درحالی که حرکت میکردند بدنم را ماساژ میدادند 

 عضالتش  با انقباض سخت شده بودندو 

با انرژی شدیدی که داشت نمیدانستم برای آرام کردنش کافی 

 هستم یا خیر؟

 زبانش روی نافم  و قسمت هایی از دست ها و پاهایم چرخید 

برای اینکه بدنم را آرام نگه دارم به سقف خیره شدم ولی بعد از 

سمتی به سمت لذتی که داشت مرا از پا در میاورد سرم را از 

 دیگرتکان دادم

او ابتدا یک انگشت سپس دو تا ازانگشتان بلندش را بین پاهایم 

 برد 

موهایش را در چنگ گرفتم و او را باال کشیدم ،از سینه هایم باال 

 تر و بسمت دهان مشتاقم هدایت کردم 

 بوسه ای که میخواستم به من داد ،ولی زود عقب رفت  

ن که با پاهای باز روی تختش بودم چشمانش هیچ جزئیاتی از م
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 از دست نمیداد 

 چین های خیس آلتم زیر انگشتانش لغزان بودند  

 سینه هایم بشدت باال و پایین میرفت 

 صورتم با شهوت آرام و درمانده بنظر میرسید 

 یک نوک سینه ام دوباره در دهانش ناپدید شد 

ه موهایش در نور چراغ میدرخشیدند و روی عضالتش سای

 انداخته بودند

 او هنوز جینش را به تن داشت

من من کامال برهنه،بسیار نوازش شده،بسیار تحریک شده و 

 آسیب پذیر بودم

در حالی که او از دو دستش استفاده کرد تا پاهایم را باز کند حس 

 میکردم که او به بین پاهایم خیره شده

 تمام بدنم سرخ شد

 "اوه مالکوم"

 ا مکیدخم شد و گلیتوریسم ر
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 به بدنم قوس دادم و ناله کردم 

مرا با زبانش مالید  و همانطور که  بطور غیر ارادی به بدنم  

 قوس میدادم انگشتانش همانجا،آماده بودند تا درونم نفوذ کنند 

 او به من که به بدنم قوس میدادم نگاه کرد

 باید میدانستم که او همه چیز را می خواست 

 ود که همه چیزم را میگیرد او به من هشدار داده ب

بطرز غریزی میجنگیدم تا جلوی لذت رسیدن به ارگاسمم را 

 بگیرم تا با او به ارگاسم برسم 

 اسمش را با آه گفتم و گذاشتم پاهایم را باز نگه دارد 

او اسمم را با احترام  زمزمه کرد  و کمی بیشتر بدنم را مکید و  

 بوسید 

 "سنت...دارم میام.." 

 ی که بیایم او از کارش باز نایستاد تا وقت

 هنوز میلرزیدم  که او ایستاد و برهنه شد 

 من آنقدر ضعیف بودم که نمیتوانستم خودم را بپوشانم  
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وانمود میکردم که کنترل این رابطه دست من است ولی اینطور 

 نبود 

انگار که او میدانست دیوار هایم را باال کشیده ام و مصمم بود 

 د کند آنها را خر

 هیچوقت نمیدانستم شهوتی مثل این وجود دارد

او را دیدم که آنجا برهنه ایستاده ،کاندوم را روی آلتش کشیده و 

آماده است تا مرا بکند و من اینجا با پاهای باز دراز کشیده  و 

 برایش بیقرار بودم 

وقتی بدن برهنه اش رویم قرار گرفت و پاهایم را باز کرد تا 

 گیرد  با انتظار آرام شدم   درونم قرار ب

وقتی او  دستانم را دور گردنش و پاهایم را دور کفل هایش 

 پیچاند ناله کردم 

 سرم عقب رفت ،کامال آماده...مشتاق و خواستار بودم 

او سینه هایم را بوسید ودر حالی که خودش را درونم فرو کرد، 

 باسنم را گرفت و باال آورد 
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 هم و لذت منقبض شده بود  بدن هایمان از برخورد به

حس میکردم در حالی که واردم شد ...درونم بخاطر بزرگی اش 

 کش آمد 

سپس در حالی که با هم حرکت میکردیم  سکوت برقرار شد و 

 فقط صدای نفس هایمان قابل شنیدن بود 

 تمام حواسم به میلیونها حسگر تبدیل شده بودند 

خیره شدم  که  در یک خلسه و با مهی از شهوت به صورتش

توسط نور چراغ  طالیی...بی عیب و نقص بنظر میرسیدو اوه 

خدای من....چشمانش در حالی که به من خیره شده بودند پر 

 حرارت بود 

 نگاهش خشن و حریصانه بود  

 درونم گرهی حس میکردم 

در حالی که ضربان قلبم بشدت میکوبید کنجکاو بودم که او 

و در  هر تپش وحشیانه ی قلبم میتواند میتواند در چشمانم ببیند 

 چیزی که قلبم میگوید را بشنود ؟
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 دوستت دارم!

 دوستت دارم!

 دوستت دارم!

 در حالی که حرکت میکردیم به او خیره شده بودم 

 دستانم سینه اش را نوازش میکرد 

یک دست سنت سنگینی بدنش را روی من نگه میداشت و دست 

 دیگرش  بدنم را نوازش میکرد 

 

و بعد شروع به بوسیدن همدیگر کردیم و دست از بوسیمان 

 برنداشتیم 

 پیوند بدن هایمان دلپذیر، زیبا ،داغ  خیس ، مشتاق و راغب بود

 و بدن های خواستارمان  حریصانه با هم حرکت میکردند 

بعد از اینکه بدن هایمان را پاک کردیم  آنجا  در سکوت و  عرق 

مه ی شرمو حیایم را در این لحظه از کرده  دراز کشیدیم و من ه

 دست داده بودم 
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احساس راحتی و صمیمیت میکردم  و ناتوانتر از این بودم که 

 حاال خودم را جمعو جور کنم

 گذاشتم تا برای مدتی مرا ببوسد 

 لب هایم کامال سرخ شده بود و من اینرا دوست داشتم 

 من تختش را دوست داشتم!

 مان را دوست داشتم من بدن های در هم تنیدی 

او مرا از درون شکست  و در حالی که سعی میکردم خودم را 

جمعو جور کنم متوجه شدم که   قرار است دوباره بمانم و اینجا با 

 او بخوابم 

متوجه شدم که تنفسش عمیقتر شده و کمی تغییر  کرده و بعد 

 متوجه شدم که او خوابیده 

 مس کردمو آرام بوسیدم خودم را باال کشیدم و لب هایش را ل

میدانستم که در خوابیدن مشکل دارد و نمیدانستم  چند شب او 

اینجا،روی این تخت  بدون اینکه چشم روی هم بگذارد دراز 

 کشیده 
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جوری  که اینقدر زود خوابیده بود مثل این بود که او هم بخاطر 

 اینکه به آغوشش برگشته ام احساس آرامش میکرد 

دور خودم پیچیدم و بوسه ای گوشه ی دهانش  دستش را گرفتم ،

 گذاشتمو آرام زمزمه کردم 

 "شب بخیر سنت"

هیچوقت نمیتوانستم مردی مثل او را چنین دیوانه وار دوست 

 داشته باشم!.

 فصل بیست و دوم 

 

 

 

 

 

 

 ❎یک چیز جدید❎
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 هلن عاشق مقاله  ی

 

 'چیز هایی که مارا وسوسه میکند'

 الهام گرفته بودم، شده بود  که از دیدن بازی کابز

 و من از اینکه دوباره میتوانستم بنویسم هیجان زده بودم 

امیدوار بودم این مقاله های جدید به من کمک کند تا راه های 

 شغلی ام باز شود 

 

این هفته با لوکاس قرار داشتم و قبال با  همه ی مجله هایی که 

 ه بودمسنت قبال به آنها اشاره کرده بود صحبت کرد

 ولی هیچ پیامی مبنی بر پذیرفته شدن در تلفن همراهم نیست 
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گاهی اوقات وقتی سنت برای کار از روی تخت میرود  یا حتی 

وقتی مرا در آغوشش نگه میدارد  در سکوت نگران پذیرفته شدن 

 ...یا ..پذیرفته نشدن از طرف آنها بودم

است ولنتاین میگفت که بعضی اوقات طول میکشد و ممکن 

مجبور شوم مدتی کارمزدی کار کنم  ولی من از ،از دست دادن 

امنیت یک شغل تمام وقت ،مخصوصا بخاطر مادرم که بیمه ی 

 خدمات درمانی نداشت میترسیدم

.نمیتوانست این معامله   هلن دیگر از نوئل سنت چیزی نگفت ...

 را بهم بزند؟

 میدانستم  که هلن دلش نمیخواست بروم 

یله ی  کسب و کارش نبود  او سعی میکرد کمی بهتر اگر اج وس

 عمل کند 

ولی با وجود در بسته ی دفترش و شلوغی جلسات با رئیس هایش 

 میتوانستم بگویم که این اتفاق می افتد
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یک جنگ طوالنی مدت، از اراده ها  بین نوئل و مالکوم در 

 جریان بود

ل امالک و منظورم این است که  پدرش که تجارتش اغلب شام

ساخت و ساز بود چه اتفاقی افتاد که دقیقا بعد از اینکه پسرش با 

 من دیده شد به مجله و روزنامه نگاری عالقه مند شده؟

 و میدانستم که سنت چقدر سرسخت است 

سنت مردی نیست که به پدرش اجازه ی برد دهد مخصوصا 

 جایی که نگرانی من در میان باشد 

پیام ها بین منو سنت گذشت و منتظر  این هفته با کوالکی از

 جمعه بودم تا او را ببینم

او به من گفته بود که تا دیروقت کار میکند ولی دلش می خواهد 

 مرا ببیند 

 وقتی باالخره سنت پیام داد که در حال آمدن است روی تختم بودم

من در حالی که فقط یک شورت توری به تن داشتم بلندشدم و 
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 ز کنم رفتم تا در را با

 و وقتی در را باز کردم او فورا مرا گرفت و بلند کرد 

 خودم را دور بدنش نگه داشتم و گردنش را گاز گرفتم 

 وقتی مرا به اتاقم بردهردویمان وحشی و حریص بودیم 

دستانش دو طرف شورتم را گرفت و وقتی صدای خرت خرتش 

 گفتم   را شنیدم و پارچه ی پاره شده را دیدم اسمش را با ناله

ناله ی دیگری از سینه ام بیرون آمد وقتی که  مرا روی تخت 

 انداخت و لباسش را در آورد 

وقتی بدنش مرا پوشاند ،ناخن هایم را در شانه و کمرش فرو بردم 

 و التماس کردم 

 "باید درونم باشی..."

 برای زمان کوتاهی مرا با شهوت شکنجه داد 

 وحشیو آتشین""نه ،من تورو اینجوری میخوام ...

او زیاد حرف گوش کن نیست و حاال شهوت و برانگیختگی در 

 بدنم سه برابر شده بود 
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 برایش بیقرار بودم

 به او نیاز داشتم!

 "باید درونم باشی....خودتو داخلم فشار بده ،اوه سنت...منو بکن"

وقتی کاندوم را روی آلتش کشید  و به من اجازه داد او را درون 

 اشم من تماما انقباض و گرمایی دلپذیر بودم خودم داشته ب

   

 پشت سرم را با یک دستش نگه داشت و مرا بوسید 

"همینجوری خودتو بهم فشار بده ریچل، اینو دوست دارم که حتی 

وقتی میدونی من قرار محکمو عمیق درونت برگردم ،بازم ولم 

 نمیکنی خودتو باال میکشی..."
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 وز بعد ، من با تخت خالی بیدار شدم صبح ر

یک کارت اعتباری سیاه براق کنار تلفن همراهم  روی میز بود   

 و یک یادداشت :

 +یه چیز جدید برای خودت بخر+

به طرف دیگر چرخیدم و شورت پاره شده ام را دیدم  و لبخند 

 زدم 

 آنقدر لبخندم بزرگ بود که صورتم به دردآمد 

 پیام داد و بعد دوباره به من

+یه لباس شنا برای خودت بخر، برای بعد که  به عروسک}اسم 

 کشتیش{ میای+

 

 

 

 عروســـک!
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 تمام هفته بشدت هیجان زده بودم 

و مقاله هایی در مورد قرار و دوستیابی نوشته بودم ...مقاله 

 ی،'معنای بوسه چیست'

 و 'چطورمرد رویاهایتان را اغوا کنید'

 این مقاله ها هلن را دیوانه کرده بود 

 من در کشتی اش با سنت  خاطرات زیادی داشتم 

 خاطره ای که چیزی دورمان بجز دریاچه نبود 

من کشتی اش را دوست داشتم چون دیگر خبری از رسانه ها 

 نبود و همه ی ترس هایمان محو میشدند 

رین لحظات چند باری که با سنت در آنجا تنها بودیم یکی از  بهت

 زندگی ام بود 

قرار بود منو سنت به تنهایی بعدا به آنجا برویم  ،پس من و جینا  

 در فروشگاه  در بخش لباس شنا بودیم 

بیکینی سیاه بسیار ساده بود ولی روی سینه ها و باسنم زیبا بنظر 

 میرسید 
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احساس زیبایی میکردم ،پارچه ی لباس روی بدنم نرم بودند و 

 لندو صاف نشان میدادندپاهایم را ب

این لباس کمی گران بود و من نمیدانستم میتوانم اجازه دهم که این 

 مرد ابر ولخرج برایم اینرا بخرد یا خیر 

از طرف دیگر اینکه بگذارم لباس را برایم بخرد  باعث میشد 

 حس کنم همه چیز بر پایه ی سکس است

 و نمیتوانستم اینرا تحمل کنم  

که مرها گاهی حس خرج کردن برای کسی را جینا به من گفت 

 دوست دارند پس من از پولش استفاده کردم 

 جینا گفت 

 "اون باید حس کنه یه مرده}که براش خرید کنه{"

 خرناس کشیدم 

 انگار که سنت نیاز دارد بیشتر از این  مردانه شود 

بعد از مدتی که چرخیدم و از همه ی زوایا خودم را بررسی 

در آینه گرفتم و از خودم سلفی گرفتم بعد از نزدیک کردم ،ژستی 
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 عکس را بررسی کردم 

 خوب به نظر میرسم؟

 دلم میخواست عالی بنظر برسم 

 نه فقط خوب!

 اینرا برایش بفرستم یا نه!؟

 بفرستم یا نه؟

 بفرستم یا نه ؟

 لعنت!

 

 فرستادم!

 +این یکی+

یام را هم خودم را مجبور کردم که بعد از آن عکس احمقانه این پ

 به  آن اضافه کنم

 لعنتی!

 تنها جوابش بله بود 
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 و من در معده ام بلوایی برپا بود 

 خیلی خب!

+میگیرمش ،بزودی باید به کشتی بیام...حاال دیگه فهمیدم چطور 

 میتونم از این کارت اعتباری استفاده کنم+

 او جواب داد 

 +نگران نباش اون}کارت{ خیلی خوب کار میکنه+

 فه کردسپس اضا

 دقیقه دیگه میام دنبالت+٢۰+کجایی؟ 

به او گفتم که در فروشگاه ،جایی که جینا در آن کار میکند هستم  

 و به جینا گفتم که فکر میکنم که بخواهم اینرا بخرم 

 جینا به بیکینی ام نگاه کرد وگفت 

"خیلی سکسیه،چرا شک داری؟ همشونو بگیر،پاول هیچوقت هیچ 

این نباید سخت باشه که بزاری اون اینکارو کوفتی برام نخرید ،

 برات بکنه"

"خب چون ،پولشواون داده ،دلم میخواد ....بی عیب و نقص 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

545

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 باشه"

 لباس شنایم را برداشتم و رفتم تا پولش را بپردازم 

 مضحک است که اینقدر هیجان زده هستم

من قبال هرگز به مردی  اجازه نداده بودم  چنین کارهایی برایم 

 بکند 

 

اصال متوجه نشده بودم چقدر راحت با کاری که این مرد 

 میخواست برایم بکند موافقت کردم....

 خب ،وقتی آن مرد کسیست که میخواهید همینطور میشود 

این مرد که وقتی بسیار شاد  بنظر میرسید باعث میشد سراز پا  

 نشناسید 

 اوه خدای من!

 من توسط این مرد به فنا رفته بودم؟

 ی فقط میخوای همین یدونه رو برداری؟""مطمئن

در حالی که جینا  چیزی که انتخاب کرده بودم بررسی میکرد 
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 پرسید 

"میدونی که اون کارت اعتباری انقدر پول توش داره که میتونی 

 هرچقدر دلت میخواد خرج کنی یا حتی پوالشو بندازی دور"

روشگاه در حالی که زنی لباسم را در پاکت می گذاشت و مانند ف

 های گران قیمت و مجلل  کارت میکشید غریدم  

"جینا!من نمیخوام پولشو دور بریزم  فقط به این یه مایو نیاز دارم 

 همین"

 وقتی به سمت پله رفتیم  جینا با دیدن کفشی حواسش پرت شد 

 بعد از اینکه قیمتش را بررسی کرد

در حالی که من کفش لوبوتین }کریستین لوبوتین یه طراح 

معروف کفشه که برندی به اسم خودش داره{با کف قرمز رنگ 

 را بررسی میکردم او شانه باال انداخت و کفش را کنار گذاشت

 "خبری از اون پدر عوضیش نیست؟"

همانطور که با نگاه کردن به قیمت کفش ها شوکه شده بودم  

 کفش را سر جایش برگرداندم 
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 "نه"

 "و مصاحبه های کاری؟"

 دادم سرم را تکان 

 "پس ممکنه بخوای با سنت کار کنی؟"

 "من نمیتونم کارمندش باشم،حس بی فایدگی بهم دست میده"

 دیبز!...

 اوه لعنتی!

 'مغز عزیز میتونی لطفا سعی کنی اینو فراموش کنی؟'

ولی هر وقت سنت مرا لمس میکند  حس میکنم که انگشتان و 

 زبانش در حال گفتن  این هستند 

 دیبز! 

 دیبز!

 بز!دی

آن کلمه روی بدنم قابل مشاهده نیست ولی من حس میکنم که 

 روی پوستم هک شده 
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جینا مرا از پله ها باال برد و به بخش شنل}برند{هدایتم کرد  

 جایی که من سایه چشم و خط چشمی برای خودم خریدم 

وقتی از فروشگاه بیرون رفتیم   مردمی را دیدم که همه به یک 

...چند نفرشان حتی ایستادند تا به آن سمت جهت خیره شده بودند 

 خیره شوند 

نگاهشان را دنبال کردم  و چشمانم در جایی متوقف شد  و قلبم 

 درون دهانم آمد  

یک بنتلی}بنتلی و رولز روییس با چند تا اختالف کوچولو تقریبا 

 شبیه همدیگه هستن{نقره ای کنار خیابان پارک شده بود 

تم میامد روی پوستم احساس سوزن در حالی که مالکوم بسم

 سوزن شدن میکردم 

 او در آن جین و تیشرتش بطرز لعنتی گناه آلود بنظر میرسید 

اوتیس  با همان قدم های بلند سنت چند قدم  عقب تر از سنت 

 پشت سرش می آمد 

مالکوم به راننده اش اشاره کرد تا پاکت کوچکم را از دستم 
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 رد بگیرد و بعد او به من نگاه ک

 جینا گفت 

"اون آمادست که باهات به کشتیت بیاد سنت ،اون یه بیکینی فوق 

العاده گرفته  ولی متاسفانه  واسه ی هر چیز دیگه ای آماده 

 نیست"

 نالیدم

 "حقیقت نداره"

جینا نخودی خندید و سرش را برایمان با خداحافظی تکان داد و 

 افتاد به جایی که برای ناهار با وین قرار داشت براه 

وقتی برگشتم تا به شیطان چشم سبزم نگاه کنم متوجه شدم که او 

 فقط به من خیره شده

 "چیزی که بهت گفتمو نخریدی؟"

وقتی متوجه شدم که او دوباره مرا بسمت فروشگاه میبرد ابرو 

 در هم کشیدم 

بنظر میرسید  فروشندگان از برگشتن من  به اندازه ی آمدن سنت 
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  شگفت زده نشده اند

مسلما سنت اغلب به چنین جایی نمی آمد  ولی بنظر میرسید آنها 

 او را میشناسند یا درباره اش میدانند 

 اوه بله!

 آنها او را میشناختند 

 پچ پچ ها دور اطراف این مرد  در فروشگاه شروع شده بود

 سنت مرا به بخش زنان و سپس ....به بخش لباس زیر برد

 قلبم از تپش ایستاد وقتی او بین قفسه ها چرخید 

بدن بزرگ و عضالنی او  با آن  لباس زیر های کوچکو رنگی 

 که دورو برش قرار داشت  در تضاد شدیدی بود   

 لب های مالکوم را روی گوشم حس کردم 

 "بزار یه چیزایی برات بگیریم"

 "مالکوم"

در حالی که صدایش کنار گوشم ولوله ای در شکمم به راه 

 تکان دادمانداخت  سرم را 
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 "من مایوخریدم مالکوم ،راحت نیستم که چیز دیگه ای هم بخرم"

او همین حاال هم در حال بررسی کردن میز شورت ها بود  و در 

حالی که شورت های مناسب را نشانم میداد ابرویش چین افتاده 

 بود 

 "تو قرار نیست بخریش من میخوام بخرمش"

 خدایا!

 سنت وقت تلف نکرد!

 ؟""این چطوره

 یک شورت توری قرمز را بین انگشتانش گرفت 

 سرم را تکان دادم و حس میکردم سرخ شده ام 

 "این؟"

وقتی که متوجه شد مثل لبو سرخ شده ام چشمانش شروع به برق 

 زدن کردند 

 گونه ام را از داخل گاز گرفتم 

 'تو بازیش شرکت کن لیوینگستون'
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 مبا تلنگری به چیزی که اشاره کرده بود گفت

 "خیلی پر زرق و برقه"

 ابرویش را باال داد 

 "خب، پس در این صورت..."

روی میز بدنبال یک لباس زیر دیگر گشت و یک تانگ زرد 

رنگ برداشت  که روی پشتش یک پاپیون داشت و گمانم آن باید 

 درست بین شکاف دو کپلم قرار بگیرد 

 آنرا از بین انگشتانش گرفتم 

 و ابریشمی بود توری بود و پاپیونش نرم

در حالی که به پاپیون اشاره میکردم شیطنت آمیز سر به سرش 

 گذاشتم 

 "میخوای شبیه یه هدیه}بخاطر پاپیون{یا چی بنظر برسم؟"

 نگاه شهوت انگیزی به من انداخت 

 لبخند دلفریبش به لبخندی شیطانی که بخشی از سنت بود تبدیل شد

 "اگر پاپیونشو برات باز کنم چی؟ هوم؟"
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دمای بدنم بطور ناگهانی باال رفت و من به سمت بخش سینه بند 

ها رفتم  ویک سینه بند زرد رنگ هماهنگ با آن تانگ پیدا کردم 

 ،بنظر میرسید که او خیلی از این خوشش آمده

 در فروشگاه براه افتادمو چیز های دیگری را برداشتم 

وا شده بخاطر این بازی کمی هیجان زده و بیشتر از کمی بی پر

 بودم 

یک جوراب ساق بلند توری به همراه گارتر}یه چیزی شبیه تاپه 

 توریه که به جوراب وصل میشه و جورابو باال نگه میداره{

{سفید انتخاب camiهماهنگ با جواب و یک ست زیرپوش زنانه}

 کردم و مالکوم سه تانگ دیگر برداشت 

کم )سرمه ای،سفید و بنفش(و یک کرست کوچک....}یجور ش

 بندکه هم سینه ها هم شکمو محکم نگه میداره{

 خدای من!

 "این باید بهت بیاد"

 حاال واقعا شرور بنظر میرسید 
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"اگه میخوای تو تختت یه جنازه داشته باشی اینو بگیر،این 

 نمیزاره حتی نفس بکشم"

 سنت آنرا رها کرد و به سمت یک تانگ مرواریدی  رفت 

 "خیلی خب پس این یکی"

 ین منو تانگ ردوبدل کرد نگاهی ب

" این خیــــــلی آزار دهندس،من دوست دارم مروارید تو گردنم 

 باشه و چیزای نرم بین...."

 انگشتم را روی باسنم گذاشتم و گفتم

 "باسنم"

 او کفل هایم را گرفت و مرا نزدیک تر کشید 

 "اینو برام امتحان کن"

 ""هیچ کس قبل از خرید ،لباس زیرو پُِرو نمیکنه

 وقتی از او فاصله گرفتم دنبالم آمد و دستانش را دورم پیچید 

"پس بزار بخرمش،یه چیزی  برای من امتحان کن ،یه لباس 

خواب...یه لباس خواب نازکو خشگل،یه چیزی که بتونم سرخیتو 
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 زیر خودم ببینم"

 بسرعت دورو اطرافم را بررسی کردم 

 اینجا ندیدم...""من هیچ لباس خوابیو با مشخصاتی که توگفتی 

 نگاه درخشانش را میتوانستم از پشت سرم حس کنم 

 نالیدم

 "مالکوم"

هرچند که حاال با دقت همه چیز را بررسی میکردم ولی فقط به 

 دنبال این بودم که سربه سرش بگذارم 

 یک شورت مامان دور، بزرگ برداشتم 

د و از آن نوعی بود که میتوانست شما را تا سینه هایتان بپوشان

 بین پاهایتان را  نفرت انگیز نشان میداد

 "این راحت بنظر میرسه"

 "آره مثل جهنم!"

 "و این"

ساده ترینو بزرگ ترین سینه بندی  که توانستم پیدا کنم را بیرون 
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 کشیدم 

 "میزاری اینو بخرم؟"

 "آره پُرو،و بعد ما میتونیم برای آتیش زدن ازش استفاده کنیم"

زرگ و یک لباس خواب کوچک را او شورت و سینه بند ب

 برداشت و بعد مرا به اتاق پُِرو برد 

 و من کامال آگاه بودم که احتماال فروشندگان ما را دیده اند 

او پرده ی مخملی را کنار کشید  و وقتی من داخل شدم او بدنبالم 

 آمد 

 "سنت! چی میشه اگه اونا  ببینن تو اینجایی؟"

 اینجام" "باور کن  اونا میدونن که من

من آنجا ایستاده بودم و سینه بند ،شورت و لباس خواب را به 

 سینه ام فشار میدادم 

چراغ های  اتاق پرو همیشه مزخرف هستندولی سنت طبق 

 معمول باشکوه بنظر میرسید 

او به دیوار تکیه داده بود در حالی که پاهایش از هم فاصله داشت  
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 ،دستانش را در جیبش فرو برده بود 

 سه دکمه از پیراهنش باز بود و

 با خنده ای در چشمانش به من نگاه میکرد   

 "حداقل میتونی چشماتو ببندی؟"

 سرش را به نشانه ی نه تکان داد 

همانطور که آنجا ایستاده بودم ،خجالتی که هیچوقت با او حس 

 نکرده بودم را داشتم 

را او روی تنها صندلی که آنجا قرار داشت نشست و انگشتش 

 برایم تکان داد 

 "بیا اینجا"

 به سمت او رفتم  که حاال چشمانش کامال درخشان شده بود 

وقتی دستان گرمو قدرتمندش را روی کفل هایم گذاشت و مرا  

 بین پاهایش نشاند نفسم را نگه داشتم 

 سرش درست جلوی سینه هایم بود 

رامی باز او ابتدا پیراهنم را در آورد و بعد دکمه ی جینم را به آ
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 کرد 

 نفسم  ازحساسیت این لحظه کامال بند آمده بود 

 سعی کردم خودم را آرام نگه دارم  

 به آرامی شلوارم را پایین کشید تا وقتی که  روی زمین افتاد 

بطور خودکار کفش هایم را در آوردم و او پاهایم را بلند کرد  تا 

 دوباره ایستادم 

 یستاده بودم من آنجا فقط با شورت آبی رنگم ا

سنت با چشمان سبزش به من نگاه کرد و من میدانستم که او در 

آن لحظه میتوانست هر کاری که میخواهد با من بکند و من اجازه 

 اش را میدادم 

 با تمام وجودم به او اجازه میدادم

 از این که چقدر با او بی پروا شده ام میترسیدم 

نگشتانش را روی بند احساس کردم تنفسم سریعتر شده چون او ا

 شورتم قرار داد  و آنرا به آرامی پایین کشید 

 چشمانش تمام مدت رویم بود تا وقتی که شورتم روی زمین افتاد 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

559

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 او لباس خواب را برداشت  و آنرا به تنم پوشاند 

در حالی که  مرا تماشا میکرد ،پاپیون لباس را وسط سینه هایم 

 تنظیم کردم 

 رزه ی حشری هستم!و من حاال فقط یک ه 

خم شد و قسمت وسط لباس که همین حاال هم باز بود،بازتر کرد  

 و نافم را بوسید 

قبل از اینکه مرا بچرخاند تا بتوانم خودم را در آینه ببینم به نرمی 

 شکمم را هم بوسید 

لباس خواب در حالی که دور بدنم پیچیده شده بود بی وزن و نرم  

 بنظر میرسید 

حس کنم که بدنم را قاب گرفته،کمرم را در آغوش  میتوانستم 

گرفته  و انتهایش  در پایین جایی که پایین  باسنم در معرض دید 

 است قرار دارد   

میتوانستم بگویم که او سرگرم شده چون از پشتم میتوانستم 

 لبخندش را حس کنم 
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 چشمانمان در آینه به هم گره خورد 

 بنظر میرسید چشمانش تیره،مردانه و قدرتمند 

 با دستانی که هنوز هم دور کفلم بود  در آینه به من نگاه کرد 

بدنم کامال از پا افتاده و آشفته بود و نمیتوانستم جلوی واکنش بدنم 

 نسبت به او را بگیرم و فکر میکنم سنت اینرا خوب میدانست

 همانطور که با تامل آنجا ایستاده بود دستش را روی باسنم کشید 

 گوشم زمزمه کرد  نزدیک

 "من میگم که مطمئنا این یکی رو باید بگیریم"

یک دستش از پهلویم باال رفت و به اندازه ی زمزمه اش نرمو 

 آرام بود 

 بنظر نمیرسید بتوانیم چشمانمان را از یکدیگر بگیریم 

او به آرامی دستش را باال آورد و گره پاپیون وسط لباس را باز 

 کرد 

 سرتاپایم لرزید 

در حالی که دنبال این بودم که با اولین  چیزی که پیدا کردم خودم 
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را بپوشانم  آماده الس زدن با او و یا حتی چیزهای بیشتری نیز  

 بودم

در حالی که منتظر بودم بسرعت به بین پاهایم برسد او دوباره  

 نشستو شورت بزرگ بدقواره را برداشت

 " بپوشش و با اون تحریکم کن"

 را باال دادم یک ابرویم

"تنها راهی که بتونم اینو بپوشم اینه که روی شلوار جینم بپوشمش 

 تا اندازم بشه"

 شلوار جینم را پوشیدم  و شورت را باال کشیدم 

 و من با دیدن صورتش بشدت خندیدم 

 سپس چشمانش تاریک شد و مرا دوباره روی پایش نشاند و گفت

 "این برات بیشتر شبیه یه لباسه"

 باسه زشت؟""یه ل

 با لبخند سرش را به نشانه ی منفی تکان داد

 "یه لباس خیلی بزرگ؟"
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 سرش را دوباره به نشانه ی منفی تکان داد 

 "باید هزارتا از اینا بگیرم؟"

 "من تو اینا میخوامت ریچل،من تو هر لباسی که باشی میخوامت"

به من با نگاه داغی نگاه کرد و در حالی که با دستش پشتم را 

 نوازش میکرد به منظره ی مضحک روبرویش خیره شده بود 

"هرچی بیشتر بخری منم بیشتر میتونم توی تنت پارشون کنم پس 

 آره ،بگیرشون"

 باسنم را نوازش کرد و تقریبا با خودش گفت

 "ما همه چیز برات می گیریم"

 خندیدم و شورت بزرگ و لباس خواب  و همه چیز را در آوردم 

 الت میکشیدم ولی از درون خج

 او کور بود؟

من مضحک بنظر میرسیدم و او جوری به من نگاه میکرد که 

 انگار  ....بی عیب و نقص هستم!

وقتی رفتم تا پولشان را پرداخت کنم و او بدنبالم آمد و پشتم را 
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نوازش کرد  ،قسم میخورم  که اینکار صمیمی خیلی ساده ،یعنی 

گیختگی ام به سطح باالتری خرید کردن با هم باعث شده بود بران

 برسد

وقتی لباسم را تحویل دادم   و وقتی فروشنده کارت مالکوم را به 

 من برگرداند به سنت گفت 

"هرچیزی که خواستین میتونین با ما تماس بگیرین یا بهمون 

 ایمیل بزنین و ما خوشحال میشیم که کمکتون کنیم"

 سنت با بی اعتنایی جواب داد 

 "مرسی"

قط به من بود انگار که من زیباترین چیزی هستم که او نگاهش ف

دیده و او همانجایی که ایستاده بود چرخید دستش را باال برد  و 

پاکت هایی که در دستش بود رو شانه اش گذاشت و ما از آنجا 

 بیرون رفتیم 

"مالکوم،برام اینجوری پول خرج نکن ،تو همین االنشم مرد 

 رویاهای منی"
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بالش براه افتادم و وقتی چشمان پر حرارتش را دیدم خندیدم و بدن

 سرخ شدم 

 

 

 

  

 

 

 

 وقتی بیرون رفتیم زیرچشمی به او نگاهی انداختم

 "اون کارت سیاهتو به همه ی اون دوستای خانومت میدی؟"

 "نه به اونا کارت طالیی میدم"

 "مالکوم"

 به شوخی به بازویش کوبیدم 
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را گرفت و مرا بسمت آنطرف خیابان راهنمایی  او پشت سرم

 کرد  جایی که یک مرد کامال برآشفته به ما نزدیک میشد

 "سنت نظرت در مورد خبر خرید اج توسط پدرت چیه؟"

مالکوم خودشرا بین من و آن مرد قرار داد  و در سکوت به 

 راهش ادامه داد و به سمت ماشین رفتیم 

 "تحسینت میکنم"

 ه ای به اوانداختم و سرم را تکان دادم نگاه حیرت زد

 "چطور به این راحتی اینهمه توجهاتو نادیده میگیری"

روبان موهایم را شل کردم تا موهایم باز شود تا مانند پرده ای 

 صورتم را بپوشاند 

 او با گیجی نگاهم کرد

میتوانستم حس کنم که مردم به ما خیره شده اند  و این ناخوشایند 

 بود 

را که بیرون آورد از دستش گرفتم و روی چشمانم  عینکش

 گذاشتم 
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 با لبخند نیم بندی نگاهم کرد  و چشمانش با تردید باریک شد 

 "سییل مصنوعی هم میخوای؟"

 "نه همین خوبه"

 نیشخند زدم

 او را تا ماشین دنبال کردم 

زحمت گذاشتن پاکت ها را در صندوق عقب به خود ندادیم ،در 

 وق العاده بزرگ بود هر حال ماشین ف

قبل از اینکه اوتیس  بتواند در را بطور کامل باز کند به داخل 

 ماشین خزیدیم 

 او با زیرکی گفت

 "ریچل..."

 عینک را از چشمم برداشت 

 لبخند زدم ولی احساس شرمندگی میکردم 

 "سنت متاسفم"

 سرم را پایین گرفتم 
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 عادت کنم""یه مدت طول میکشه که به توجهاتی که بهت میشه 

"بهشون توجهی نکن ،حتی یه لحظه هم بهشون فکر  نکن،منم به 

 این توجهات اهمیتی نمیدم"

 "هومم..."

 دهانم طئنه آمیز تاب برداشت

"اینا نه تنها توجه نیست  بلکه باعث حیرتم میشه اونا خود تورو 

 نمیخوان..."

 وقتی چشمانمان در هم قفل شد حس میکردم قلبم فشرده شده

برویم نشست  با عظالتی بزرگ عضالنی و به حد مرگ او رو

 باشکوه 

 نزدیکترین چیز به جمله ی دوستت دارم را به زبان آوردم  

"سخته وقتی همه به مردی که میخوای خیره میشن و تو دلت 

 میخواد ،اون، هیچ کسو غیر از تو نخواد"

 او به سادگی کلمه هایی گفت که باعث شد ذوب شوم 

 کسو غیر از تو نمیخواد""اون مرد هیچ
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 فصل بیست و سوم 

 

 

 

 

 ❎عروســـک❎

 

 

 وقتی با بیکینی ام روی عرشه آمدم سنت به نرده تکیه داده بود 

 بنظر میرسید با مردانی که روی دریاچه بودند  حرف میزد 

شورت شنا و یک تیشرت پوشیده بود و تیشرتش به حدی در 

خم شده بود  بدنش کشیده میشد که در حالی که روی نرده

 میتوانستم شیار بین ماهیچه هایش را ببینم 

شنیدم که آن مرد ها جسارت این را پیدا کرده بودند که از او 

 بخواهند با آنها مسابقه ی جت اسکی بدهد 
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آنها جوری با صدای بلند الف میزدند که انگار میتوانستند در این 

 لحظه حال سنت را بگیرند 

 زاده ی لعنتی}به شوخی{""زیاد طول نمیکشه حروم 

 در جواب سنت گذاشت تا خنده ی آرامی از گلویش بیرون بیاید 

 و با صدای بلندی به  آنها گفت

 "نه،امروز با یه دوست اومدم اینجا"

 "دوست خانم،یا دوست های خانم؟"

به سنت کنایه زد ولی او جوابشان را نداد  و من صدای موتور 

 جت که دور میشد را شنیدم 

 برهنه آنجا ایستاده بودم و نمیدانستم چه بگویم  پا 

در حالی که مالکوم دستش را باال برد و بین موهایش کشید ، تلفن 

همراهش را در آورد و شروع به بررسی آن کرد ، تمام عضالت 

 پشت وشانه اش از روی آن تیشرت تنگ قابل دیدن بود 

 "همه رو تو این دریاچه میشناسی؟"

نید برگشت ولی لبخندی که صورتش را پوشانده وقتی صدایم را ش
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 بود محو شد 

 

 دستم را نوازش کردم ،روی صندلی نشست و گفت 

 "بیا بشین"

 صندلی کنار خودش را لمس کرد 

گرچه تحت کنترل بنظر میرسید ولی دیدم که بسختی نفس 

 میکشید...خیلی آرام...وخیلی عمیق....! 

 الت زده بودم کنارش نشستم و،لبخند زدم ولی کمی خج

 "این....خوبه...گمونم تو اینو برام خریدی ممنون"

 او به بیکینی ام نگاه نمیکرد فقط به صورتم چشم دوخته بود 

 تقریبا جوری نگاهم میکرد که انگار اولین دفعه است

 "قابلی نداشت"

به جلو خم شد،آرنج هایش را روی زانوهایش گذاشت  و  

 صدایش کمی پایین تر آمد

 اعث میشی دهنم آب بیفته""تو ب
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به چشمان سبز درخشانش و لبخند اغوا کننده اش خیره شدم و  

 نمیدانستم چه چیزی باید بگویم 

خنده ی عصبی  از دهانم بیرون آمد ولی او فقط به من خیره  

 شده بود و توجه کاملش روی من بود 

به فکر خبرنگاری که  امروز با او روبروشده بودیم افتادم و 

 یدم پرس

 "باور میکنی که عالقه ی پدرت به اج فقط بخاطر تجارت باشه؟"

 "اون اهل رقابته ،من از این نظر ازش خوشم میاد"

در حالی که رویش را بسمت دریاچه برگرداند لبش با ریشخندی 

 جمع شد 

 "اون میخواد با کی رقابت...."

 "با من"

 "میخواد تحریکت کنه؟"

 "با استفاده از تو"

 ره شدبه من خی
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"اون تورو ضعف من میدونه  و حق با اونه،اون منتظره تا ببینه 

میتونم از پس این چالش بربیام یا نه ،اون میخواد نشونم بده که 

 تموم این ساال از من قدرتمند تر بوده و هست"

 ساکت شد 

 سکوتی که باعث میشود چیزی روی قلبتان سنگینی کند 

از اونجا رفتمو کسب وکار  "بعد از فوت مادرم  من ولش کردم ،

خانوادگی رو ترک کردم،به اندازه ای بزرگ شده بودم که سهام 

خودمو بگیرم  و  سهاموو به بدترین دشمنش فروختم و مجبورش 

کردم با کسی سروکله بزنه  که آخرین شخصی بود که پدرم 

 میخواست باهاش شریک بشه"

 خرخری کرد و خندید 

 شید چشمانش حاال بیرحمانه میدرخ

"این یه بازپرداخت برای تمام وقت هایی بود که به مادرم خیانت 

 میکرد"

 با نفس بند آمده ساکت ماندم تا بیشتر برایم بگوید 
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 و این زیاد طول نکشید 

بنظر نمیرسید که او در مورد پدرش حرف میزند انگار که در 

 مورد فرد دیگری حرف میزد 

رش را داشت ولی  به من پدرم را از دست داده بودم و او پد

 نحوی حس میکردم  که هر دو بدون پدر بزرگ شده ایم 

"با اون پول امپراطوری خودمو شروع کردم،گمونم اون فکر 

میکرد من پولمو با فاحشه ها و رفتن به وگاس}برای قمار اونجا 

یجورایی مرکز قمار توی دنیا شناخته میشه{از دست میدم ولی  

یازی نداشتم که پولی بپردازم  و شعورم من برای بودن با زن ها ن

 بیشتر از این بود که به وگاس برم"

 با غرور به من لبخند زد 

 "هیچکس تاحاال منو مثل پدرم دست کم نگرفته"

 "چه اتفاقی برای تجارت خانوادگیتون افتاد؟"

"ضعیفو ضعیفتر شد ، مدیریت شرکتشو از دست داد ،مجبور شد 

دوباره بخره،اون زمان شهرتش در  اکثریت سهام از دست رفتشو
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وضع بدی بود ،نمیتونست پول تامین کنندهای کاالها  رو پرداخت 

کنه ،نمیتونست بایسته و ببینه که  داره ضعیفو ناتوانتر میشه در 

 حالی که پسر ضعیفش داره بزرگتر، بهترو قدرتمند تر میشه"

 لبخندش کوچک و پشیمان بود

ی اون هیچوقت از تالش برای "من کار شرکتشو تموم کردم،ول

زمین زدن من دست برنداشته،اون سال هاست که به افرادی پول 

 میده تا براش جاسوسی کنن تا بفهمه قدم بعدی من چیه"

 مهربانانه به من نگاه کرد و چشمک زد 

"من همیشه خیلی سریع حواسمو جمع میکنم ولی لعنت به من که 

 گذاشتم بیاد سمت ..."

 نداد  حرفش را ادامه

 حس میکردم دنده ها،سینه و شکمم به درد آمده

 "متاسفم مالکوم"

"اج بدون تو براش بی ارزشه،اون داره آزمایشم میکنه که ببینه  

 چقدر اهمیت میدم"
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"ولی ما بطور رسمی با هم نیستیم و بعد از اتفاقی که افتاد چرا 

 فکر میکنه  که اهمیت میدی؟"

 "چون میدم"

پر حرارت  و خشن شده و بسرعت پلک  چشمان سبزش تقریبا

 میزد 

 "من اهمیت میدم"

 و بدنبالش خنده ی آرام و سرگرم شده ای زد 

 و من مثل احمق ها فقط به او خیره شده بودم  

 "این واضحه ریچل"

در حالی که شوکه...نه  ....درحالی که حیرت زده شده بودم او 

 ق خیره شد یک دستش را بین موهایش کشید و متفکرانه به اف

"وقتی به کتی و دخترا گفتم یه قرارمالقات باهات تنظیم کنن  با 

هم یه نگاه خاصی ردوبدل کردن،وقتی از اوتیس خواستم جلوی 

آپارتمانت منتظر باشه و تورو بیاره نگاه خاصی بهم انداخت راث  

و کارمایکل هنوزم از قضیه سردرنمیارن ،افرادی که منو 
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 تو گمانه زنی میکنن،این خیلی واضحه" نمیشناسن در مورد منو

 "چی واضحه؟"

نگاهی به من کرد،لبش کمی تاب برداشت و دستانش رازیر چانه 

 ام گذاشت 

 "که مجذوبت شدم"

شستش را روی شانه ام کشید و ده ها حس  داغ و تحریک کننده  

 در تمام بدنم جریان یافت 

 زیر لب زمزمه کرد

 قسم میخورم ریچل""به این نگاهی که بهم میندازی 

 "کدوم نگاه"

 با دستپاچگی خندیدم 

بسیار آرام و دوستانه نشسته بودیم دلم خیلی برای این تنگ شده 

 بود 

 برای چشمانش که علنا سرگرم شده بنظر میرسید 

مجذوب کننده است چون او همیشه تحت کنترل ،مرموز و جدی 
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 بنظر میرسید 

 "این نگاه"

 را نوازش کرد شستش گوشه ی بیرونی چشمم 

 "این نگاه"

 شستش را برای لمس حالت لبخند روی دهانم حرکت داد 

 چشمان سبزش شوخ و مهربان بودند  

 "این نگاه"

 شستش را روی اخم روی پیشانی ام کشید 

 "و اون نگاه که میگه منو اینجا میخواد"

 با دستش آلتم را قاب گرفت 

 سر تیره اش نزدیک شد و کنارگوشم گفت 

نگاه که میگه ترسیدی و میخوای تو امنیت باشی، اون نگاه  "اون

وقتی که خوشحالی،انگار که بهت دنیارودادم مثال وقتی که برات  

 لباس زیر خریدم"

"اوه شرط میبندم  که عاشق آخریه شدی هومم؟ تو از اونایی 
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 خوشت میاد که با باز کردن یه گره  همه چیزو نشونت میده"

 تا خنده ام را بپوشانمدستم را باال آوردم 

 "میدونی..."

او فقط لبخند زد و من دستم را بی هدف به باال و پایین شکم و 

 شش تکه اش میکشیدم

 " داستان پسوخه و کوپید رو شنیدی؟"

 }پسوخه و کوپید عشِّاق اساطیری در اساطیر روم باستان هستن 

ها و نمادهای در این افسانهٔ بسیار زیبا و سرشار از سمبل 

فلسفی، کوپید )خدای عشق( که پسر آفرودیت یا ونوسه، شیفتهٔ 

های ها و نعمتدختر زیبایی به نام پسوخه میشه و همهٔ شادی

جهان، به جز لذت دیدار خودش رو به اون میده، ونوس بخاطر 

زیبایی پسوخه ، حسادت میکنه و به کوپید دستور میده پسوخه رو 

 بکشه 

ا باالخره با پادرمیونی  ها،  زئوس یا ژوپیتر همه چی در آسمان امِّ

پایان خوشی پیدا میکنه  و از ازدواج پسوخه و کوپید، 
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 شهوت)الهه شهوت( زاده میشه

نفس »داستان عشق پسوخه و کوپید تمثیلی از این معناست که: 

انسانی، چون با تحمل رنج و اندوه پاک بشه، قرین سعادت خواهد 

اد پسوخه به کوپید میپردازه که شد،و یه قسمت از داستان به اعتم

 پسوخه به کوپید اعتماد نمیکنه و...{

 ابروهایش را سرگرمانه به هم نزدیک کرد

"زیبایی پسوخه کامال مرد ها رو وادار کرده بود که پرستشش 

کنن که این خشمو حسادت ونوس رو تحریک کردو ونوس به 

یدن کوپید دستور داد که اونو مجازات کنه  ولی کوپید با د

پسوخه،تیرش خودشو زخمی کردو عاشقش شد و نقشه ای کشید 

 تا اونو همسر خودش کنه،

از طرفی  پسوخه باور کرده بود که مقدر شده با یه هیوال  

ازدواج کنه و وقتی کوپید بهش گفت نباید بهم نگاه کنی  پسوخه 

نگرانتر شد که اون کی میتونه باشه،ولی اون به چیزی که 

اعتماد نداشت  ،یه روز خواهرای حسودش  نمیتونست ببینه
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تشویقش کردن که نگاهش کنه تا باعث کشتنش بشه  و پسوخه 

جرات کرد تا به اون نگاه کنه و اون خیلی زیبا بود ...کوپید 

 اون..."

 سرخ شدم

"وقتی که فهمید اون هیوالنیست موقعی بود که کوپیدو از دست 

ک و بدگمانی ادامه داد ،کوپید بهش گفت که عشق نمیتونه با ش

 پیدا کنه واونو ترک کرد"

 سرخ تر شدم

 "ادامه بده"

او به صندلی تکیه داد و با حالتی که فقط او میتوانست آنطور 

 نگاهم کند به من خیره شد

 پر حرارت و کمی آشفته!

"پسوخه متوجه شد که مجبوره بره و به ونوس خدمت کنه که 

دی انداخت و کوپید اونو تو دردسر ها ومشکالت وحشتناک زیا

شروع به دخالت کرد...اونو از یه خواب عمیقی بیرون آورد و 
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 کاری کرد که همسرش بشه"

 خنده اش آرام وشگفت انگیز بود  

 "توبغلی،من احتماال  نمیتونم تو این داستان کوپید باشم"

وقتی او براحتی ابرویش را باال برد  متوجه شدم که او کوپید من 

 است 

 ه گر! شرور و حیل

 ووقتی اوعاشق پسوخه شد فقط خواستار وفاداری بود 

 ولی سنت نمیخواست کوپید باشد 

او نگاهی به من انداخت که هشدار میداد چه اتفاقی می افتد اگر 

 کوپید من باشد 

 شکنجه ی جنسی لذت بخش!

 خدای من!

نمیدانم چقدر احمق بنظر میرسم که فکر کردم اساسا ممکن است 

  او عاشقم شود

 ریچل احمق!
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"خب تو بیشتر شکله هادسی}یه الهه عوضی که ثروت زیادی هم 

داشت بطوری که میشد اونو خدای ثروت دونست و 

 پرسفونه،دختر زئوس ودمتر رو دزدیدو برد به جهان زیرین{"

 به شوخی گفتم 

"اون پرسفونه رو دزدید و به دنیای مردگان برد جایی که قبل از 

بشه بهش تجاوز جنسی میکرد ،میدونی اینکه باالخره عاشقش 

 همیشه چی گیجم میکنه؟"

 "چی؟"

 چشمانش شبیه سنگ آتشفشانی میدرخشید 

"زئوس ، قدرتمندترین خدای خوبه ، که همیشه رابطه ی عاشقانه 

با همسرش داشت، خدای بد،هادس نسبت به پرسفونه وسواس 

داشته و بیشتر از اونی که زئوس عاشق زنش بوده عاشق 

ونه بوده ،با وجود تمام گناهانش،هادس خیلی وفادار و پرسف

فداکارتر از زئوس بود ،فکرمیکنم....همیشه چیز زیبایی در 

 تاریکی و درد وجود داره"
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 آرام پرسید

 "وجود داره؟"

 با زیرکی سر تکان دادم 

 "پس گمونم نه ،تو توی اون داستان کوپید نیستی"

 سربه سرش گذاشتم

بیگناه }از کلمه ی سنت استفاده کرده{  "تو زئوس و هادسی ،یه

 در اینجا..."

 قلبش را لمس کردم 

 "و یه گناهکار در اینجا"

 شق شدگی ضخیمش را لمس کردم 

به آرامی خندید مرا روی صندلی تاشویش کشید و ما آنجا در 

 سکوت زیر نور خورشید دراز کشیدیم

از دریاچه آرام بود بجز قایق ها وجت اسکی هایی که گاهی  

 کنار کشتی رد میشدند 

به پدرش فکر کردم،اینکه مالکوم در طول این سال ها چقدر با او 
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 آرام و منطقی برخورد کرده

"تو که نمیخوای اجازه بدی تحریکاتش باعث بشه یه کار بی 

 پروایانه انجام بدی ،میخوای؟"

 خندید

 "من بی پروام"

 ند کمی شانه اش را حرکت داد تا بتواند به من نگاه ک

"ولی بخدا قسم که نمیزارم  اذیتت کنه،به آرومی،حساب شده،با 

 زیرکی اگه  بخواد بهت نزدیک بشه نابودش میکنم"

 "اون نزدیکم نمیشه،قبل از اینکه به اج بیاد از اونجا میرم"

 صورتم را با حالت سپاسگزارانه ای قاب گرفت و پرسید

 " می خوای منو چطور به مادرت معرفی کنی؟"

 د زدملبخن

 "اون همین االنشم میدونه که تو مثل اسمت اصال یه قدیس نیستی"

بی حرف به من نگاه کرد  و وقتی سکوت به درازا کشید اعتراف 

 کردم 
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 "اون نگرانه"

 "آره؟"

 "اون فکر میکنه خیلی پیچیده ای"

 "این یه پوان منفی برای منه"

 "و خیلی پولدار"

 "واقعا ،االن تازه فهمیده؟"

 ش  متفکرانه بهم نزدیک شدند ابروهای

"اون نگرانه که تو یه دختربازی و دست خودت نیست که بتونی 

 منو بازی ندی"

 ابروهایش حتی بیشتر به هم گره خوردند 

 "خب این اولین باری نیست که کسی منو دست کم میگیره"

"ولی اون ازت خوشش میاد! فقط ...گول چیزایی که شنیده رو 

مون امیدواره ولی پنهان کردن از اون که خورده ،اون به رابط

 من چقدر بخاطر تو غمگین شده بودم سخت بود"

 سرم را بسمت خودش برگرداند 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

586

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 چشمانش تیره شده بود 

 "تو خودت باعث اون اتفاق بودی نه من"

 چشمانم را از او گرفتم و پرسیدم 

 "میدونم،ولی مطمئنی که توام  همینو میخواستی،که بری؟"

 همینو میخواستم""آره منم 

 دستش را باال آورد و کمی با گوش و  موهایم بازی کرد 

 صدایش کمی پایینتر آمد 

 "من بیگناه نیستم ،ولی تو ریچل..."

 انگار که در جستجوی کلمات درست بود

 "منم بیگناه نیستم"

 به حرفم خندیدم  و به او اطمینان دادم

 "من یه گناهکارم"

 نه اش را فشار دادم لبخند زدم و با مالیمت شا 

 "و تو گناه منی"

 مچ دستم را گرفت  و وقتی مرا نزدیکتر کشید خنده ام محو شد 
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در حالی که صورتم را بررسی میکرد ،درخششی از شهوت در 

 چشمانش بود  و من بین پاهایم بطرز دردناکی برایش بیقرار شد 

در  او پاشنه ی آشیل من بود}آشیل قهرمان اسطوره ای یونانی که

جنگ تروا کشته شد اون همه ی بدنش رویین بود بجز پاشنه ی 

 پاش که بوسیله ی همون ضعفش کشته شد{

 نقطه ضعفم!

بزرگترین لذتی که زندگی ام به نوعی حاال به لبخندهایش گره 

 خورده بود 

 و حاال از فکر اینکه او مرا میخواست میلرزیدم 

س میکردم حاال روی تمام این سال ها واقع بین و عاقل بودم و ح

 رمانتیکو عاشقانه ام خودش را نشان میداد 

تقریبا چند ماه گذشته را با فکر  اینکه او چگونه با من حرف 

 میزد یا نگاه میکرد گذرانده بودم 

او کامال دست نیافتنیست و با اینحال  تمام خیاالت و رویا هایم 

تی زیبا و دور یک انسان مجرد ،با بدنی گرم ،قلبی تپنده  ،صور
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 ماهیچه های  عضالنی وسوسه انگیز میچرخید

حاال او کامال آرام بود و در حالی که لبخندی دهانش را پوشانده 

 بود پرسید

 "گرسنته؟"

 با خود فکر کردم 

 'برای تو آره'

 ولی سرم را به نشانه ی نه تکان دادم

او بلند شد  و برایمان کمی شراب و گیالس آورد،یک گیالس را 

دهانش گذاشت و ساقه اش را گره زد و گره بی عیب و درون 

نقصش را نشان داد }این یه کاریه که اکثرا دخترا انجام میدن که 

میخوان نشون بدن تو بوسیدن یا بلوجاب کارشون خوبه با 

 زبونشون ساقه ی  گیالس یا آلبالو رو گره میزنن{

 صدای عمیقش را وقتی کنارم نشست شنیدم

 کردی؟" "تا حاال اینکارو

 "معنیش اینه که تو کارت با زبونت خوبه؟"
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صدای خنده اش بلند شد  و من آنرا در دنده ها  و بین پاهایم حس 

 میکردم

به سمت میز خم شد ،من هم به او پیوستم  گیالس را خوردم،دانه  

 اش را کنار گذاشتم و سعی کردم ساقه اش را گره بزنم 

 به من نگاه میکرد در حالی که او گیالس دیگری برداشت 

یک دقیقه  بعد ،سرم را تکان دادم و ساقه ی صاف را از دهانم 

 بیرون آوردم و نشانش دادم

 "نوچ نشد"

 خندیدم 

 فقط لبخند زد و با صدای آرام و خش داری گفت 

 "هیچ کس دفعه ی اول نمیتونه موفق بشه"

 یک گیالس دیگر برداشت و ساقه اش را گره زد 

ش را در دهانش  تکان می داد تا بتوانم ببینم  و اینبار آرام زبان

 من با دیدنش افکاری شهوانی در ذهنم جاری شد 

وقتی او را تماشا میکردم که  آنکار را میکرد کنجکاوی مبهمی 
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برای کارهایی که آن زبان میتوانست انجام دهد مرا درگیر کرد و 

 وقتی  او نگاهش به من افتاد گوشه ی دهانش باال رفت 

 رزشی به دنبال  آن حس مبهم درونم جاری شد ل

 قبل از اینکه بتوانم گیالس دیگری بردارم  مچم را گرفت 

 

دست دیگرش روی گونه ام قرار گرفت و با شستش لبم را لمس 

 کرد که باعث شد بی اراده بلرزم

در حالی که گونه ام را به سمت خودش کشید ، روی سینه اش 

رد ،مجذوب صورت متفکرش شده گذاشت و موهایم را نوازش ک

 بودم 

 برای مدتی همانطور ماندیم 

 بنظر میرسید هوای دور ما الکتریسیته دارد 

او دستش را بین موهایم میکشید و این حسی شیرین و مست کننده 

 داشت جوری که نمیتوانستم از جایم جم بخورم 

او بدیهیست که میداند چقدر رویم تاثییر گذاشته ولی بنظر میرسید 
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هم تحت تاثییر قرار گرفته ،بدنش مانند سنگ سخت و منقبض 

 شده بود 

جوری که انگار سعی میکند کنترلش را حفظ کند  به من نگاه 

 کرد 

"میخوای یادت بدم  که چطور گره بزنی؟ ،یا میخوای بریم شنا 

 کنیم؟"

 به گیالس ها و لب های تاب برداشته اش نگاه کردم

 ند در پاسخ انگشتانم جمع شد

او یک گیالس را از ساقه اش گرفت ،من دقیقا کنارش جلوی میز 

نشسته بودم و ناگهان  بخاطر نزدیکی ام به او  احساس گرما 

 میکردم 

گیالس را از ساقه جلوی دهانم گرفت و من لب هایم را باز کردم 

 و آنرا داخل دهانم گرفتمو به آن گاز زدم 

 حس میکردم آب خنکش که از گلویم پایین میامد را 

در حالی که آنرا جویدم و تخمش را در بشقاب کوچکی که روی 
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 میز بود گذاشتم  متوجه شدم که مرا تماشا میکند 

 کامال کنارم نشست جوری که شانه اش ،شانه ام را لمس کرد  

به من نگاه کرد و قسم میخورم که نور خورشید روی صورتش 

 بهتر از نور خورشید در آسمان بود 

را باز کردم تا ساقه را درون دهانم بگذارد ،آنرا درون  دهانم

 دهانم گرفتم 

 سنت خم شد تا با وجود صدای باد با من حرف بزند

 "اونو دور زبونت بپیچ"

 صدایش کامال آرام بود 

 "اینجوری"

قبل از اینکه منظورش را بفهمم سرش را خم کرد و دهانش روی 

 تلب هایم قرار گرفت و زبانش به داخل رف

ساقه ی گیالس را ماهرانه دور زبانم کشید و بعد از دور زبانم 

 برداشت  

وقتی از من جدا شد  همانطور که ساقه ی گیالس را که در دهان 
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من گره زده بود و او آنرا با زبانش از من گرفته بود را در آورد 

 و کناری گذاشت،چشمانمان ثانیه های طوالنی به هم خیره شد 

 به لبخندی باز شد  لب هایش دوباره

 چشمانش هم لبخند میزد 

در حالی که صورتم را قاب میگرفت  نوازش شستش را روی 

 گونه ام حس کردم 

 زیر لب زمزمه کردم

 "میدونی چیو دیگه انقدر راحت گره میزنی؟"

 در حالی که منتظر بود به من خیره شد 

 "من!"

 و بعد او دیگر لبخند نمی زد

 من هم لبخند نمیزدم 

قتی به سمتم خم شد رعشه ای در بدنم پیچید  و بعد ...بوسه ی و

 نرمی روی دهانم گذاشت و با صدای عمیق و خش دارش گفت

"یه ساقه ی گیالس دیگه میخوای ،یا میخوای زبونمو بزارم توی 
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 دهنت؟"

 بالفاصله سرم را جلو بردم و او بوسه ای گوشه ی دهانم گذاشت 

در عمیق بود  که سینه اش بشدت به آرامی نفس میکشید ولی آنق

 باال و پایین میشد انگار که تقال میکرد تا خودش را کنترل کند 

 و من میخواستم که کنترلش را از دست بدهد 

 مرا ببوسد،مرا بکند،با من عشقبازی کند 

در حالی که سرانگشتانش گونه ام را نوازش میکرد ،خم شدو  

  بوسه ی دیگری تقریبا وسط دهانم گذاشت

 میتوانستم مزه ی گیالس را از روی لب هایش حس کنم 

 "بیا اینجا"

 امرا گرفت ، بلند کرد و همه ی اینها را در یک لحظه انجام داد 

وقتی مرا روی پایش نشاند پاهایم دو طرفش قرار گرفت و 

هرچند سعی کردم خنده ی آشفته ام را خفه کنم ولی باز هم خنده 

 د ی عصبی از دهانم بیرون پری

 اوه پسر!
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 درواقع حس بهتری از هر زمان دیگر داشتم 

دستانش دورم بود و این به نوعی باعث میشد احساس کوچک 

 بودن داشته باشم

من آنجا احساس امنیت میکردم ....حسی که دلم میخواست برای 

 تمام عمرم داشته باشم

سنت جوری به من نگاه میکرد که انگار لذیذترین چیز در دنیا 

 هستم

 بعد با صدای آرامی کنار گوشم گفت و

 "دستاتو دور گردنم حلقه کن"

دستش را روی پشتم از باال به پایین حرکت میداد و من فورا 

 چیزی که گفته بود را انجام دادم 

 دستانم کمی میلرزیدند 

هرچند که ما نزدیک به پایان تابستان بودیم  ولی امروز خیلی 

 هوا خنک بود 

هر دو دستم را پشت گردنش گذاشتم و بین ولی بعد از اینکه 
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 موهایش فرو بردم  بدنم گرم شد 

انگشتانم انگار مشتی از گرما را در خود داشتند و او دستش را 

 دورم پیچید و باالخره دهانش روی لب هایم قرار گرفت 

حتی قبل از اینکه لب هایمان به هم برخورد کنند  دهانمان باز 

مان در جستجوی هم بودند بین راه به بود و همچنانکه زبان های

 هم رسیدند 

پشتم را نوازش کرد و بعد یک دست قدرتمندش روی کفلم پایین 

آمد و در حالی که شستش لگنم را نوازش میکرد انگشتانش  کم 

 کم به سمت باسنم حرکت کرد 

همچنان که زبان گرمش مثل ساقه ی گیالس  دور زبانم گره 

 اموش کردم خورده بود همه چیز را فر

اینکه اسمم ریچل لیوینگستون است و شغلم در حال برباد رفتن 

 است 

 و من فقط میخواستم دنیا یم متوقف شود 

حاال فقط زبان سنت را میخواستم  و میخواستم  در حالی  که او 
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 اینکار را میکند  جهان در همان زمان بماند 

را باال آورد دستش پایین رانم قرار گرفت،پشت زانویم را گرفت آن

 و دور کفلش پیچید 

 خودم پای دیگرم را باال آوردم و دورش پیچیدم  

دستش از پشتم پایین آمد  و بعد انگشتانش درون بیکینی ام  فرو 

 رفت

 در حالی که مرا میبوسید باسنم را قاب گرفت فشرد 

و تمام مدت زبانش در حال چرخیدن،بازی کردن،مزه کردن و   

  بوسیدن دهانم بود

دست دیگرش روی موهای دم اسبی ام رفت و آن را در مشتش 

 گرفت 

و وقتی آنرا کشید و دهانش را از رویم برداشت  شروع به به 

 آتش کشیدن ،شانه ها،گردن و صورتم کرد 

دستانم شانه اش را نوازش میکرد ولی نگه داشتن موهایم توسط 

سم و مشت قدرتمندش جلوی حرکت سرم را میگرفت تا او را ببو
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 او هر وقت که دلش میخواست بوسه ی کوچکی روی لبم میزد

نفسم بند آمد وقتی دهانش را از روی گردنم برداشت و به اندازه 

 ی سه ضربان قلب طوالنی به چشمانم نگاه کرد 

 من احساس بی تجربگی و آسیب پذیر بودن میکردم   

 چشمانش مانند طوفانی از شهوت ولی بسیار روشن بود  

 سیدم که مرا ببیند...که ببیند او تنها ضعف واقعی من است! میتر

پس چشمانم را بستم و دهانم را به عنوان یک پیشنهاد جلویش 

 گرفتم 

وقتی لب هایش دوباره روی دهانم قرار گرفت 

 ،خیستر،داغتر،آرامتر و محکمتر شده بود 

او را مزه مزه میکردم و در حالی که دستانم را زیر پیراهنش 

 ندم  احساس عطش و درماندگی میکردم لغزا

 برای لمس پوست برهنه اش بیقرار بودم 

مالکوم تیشرتش را از سرش در آورد و من از فشرده شدن 

 پوست داغش به بدنم لرزیدم 
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دستش را بینمان آورد و انگشتانش زیر بیکینی ام رفت و  سر 

انگشتانش روی گردی سینه هایم که بنظر سفت و دردناک 

ند حرکت کرد و وقتی آنرا نوازش کرد احساس شوک  و میرسید

 لرز در بدنم جاری شد ودر بدنم ،چرخیدو ،چرخیدو ،چرخید 

کمی دستانش را نزدیکتر کشیدم و یک سری احساسات  مرا 

 سوق داد تا جایی نزدیک گوشش را ببوسم

 به آرامی اعتراف کردم 

 "کارایی که باهام میکنی رودوست دارم "

 زمزمه کرد 

 "منم دوست دارم که اینکارارو با تو بکنم"

قبل از اینکه برگردد و دوباره مرا ببوسد،با دندانش کمی لب هایم 

 را گاز گرفت 

 او خطی از بوسه را از گردن تا سینه هایم ادامه داد 

"درست ،همینجا،همینجای خوشگلو صورتی که مال منه و من 

 میخوام تمام شب ببوسمش"
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پارچه ی بیکینی  روی نوک سینه ام گذاشت  بینی اش را از روی 

و وقتی دوباره نوکش را با شستش لمس کرد  لرزشی در ستون 

 فقراتم جاری شد 

لمسش  مثل این بود که شوکی را به بین پاهایم ،به انگشتان پایم و 

 به تمام وجودم میفرستاد 

 موافقت کردم 

 "اگه میخوای،اینکارو بکن"

 "میخوام و اینکارو میکنم"

 سینه هایم را قاب گرفت و نوکش را مکید 

وقتی نفس نفس زدم سرش را عقب کشید و لب هایش برای بوسه 

 ی دیگری دهانم را لمس کرد 

 به آرامی و نفس زنان مرا رها کرد و من هم نفس زنان گفتم

 "سنت"

 شنیدم که جلوی دهانم زمزمه کرد 

 "مالکوم}میگه مالکوم صداش کنه{"
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 باید مالکوم صدات بزنم""ممم ...من االن 

 "تو قراره چیزای بیشتری هم صدام کنی"

ربان موهایم را باز کرد  وبه آنها  نگاه کرد که روی شانه ام 

 ریختند 

و من میتوانستم برق شهوت را در اعماق چشمان سبزش ببینم که 

 باعث لرز در تمام وجودم شد 

م صداش "چیکار کردم که سزاوار این...افتخار هستم}که مالکو

 کنه{"

 "بگو مالکوم ریچل"

 کمی اخم کردم

"این یه اسم محترمانست ،چرا یجوری این اسمتو به زبون میاری 

 که انگار یه چیز کثیف و شیطانیه مالکوم؟"

هم صدای خنده ای از دهانش بیرون آمد و هم در عان واحد آه 

 کشید 

بعد او بوسه ی نرمی گوشه ی دهانم گذاشت  انگار که به من 
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 میگفت که بخاطر بردن اسمش از من تشکر میکند 

 صدای قایقی که نزدیک میشد را شنیدیم 

و بخاطر آگاهی از نزدیک شدنشان،هرچند که بنظر میرسید 

 برایش اهمیتی ندارد کمی از من فاصله گرفت 

یک قایق موتوری بود که هشت نفر در آن بودند و موسیقی راک 

 در آن پخش میشد 

نها با تلفن هایشان  مشغول عکس گرفتن از متوجه شدم که آ

 کشتی  سنت هستند 

 اوه نه!

صدای هیجان زده ی زن ها را شنیدم که داشتند از سنت و ...من 

 عکس میگرفتند ...چشم هایم را چرخاندم

 "عالی شد،اینا میخوان اینجا پیکنیک راه بندازن"

ه ی "مالکوم سنت،اوه خدای من سنت ،ما میتونیم بیاییم رو عرش

 کشتیت؟"

 کسی فریاد زد

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

603

http://www.foxitsoftware.com/shopping


"من تاشام،تاشا...منو دوستام یبار تو بار ِدکان با هم مالقات 

 کردیم"

 آنها بلند داد میزدند 

در حالی که به آنها خیره شده بودم  متوجه شدم که سنت ، دهانم 

 که کمی سرخ شده بود و بعد صورتم را بررسی کرد 

 مالکوم گفت 

 "بیا اینجا"

 اال گرفتدستش را برایم ب

 "چی؟"

 یکی از زن ها داد کشید 

 "سنت!!"

 سپس سر دوستانش فریاد زد 

 "عکس بگیر عوضی...داری میگیری؟"

 سپس رو به ما دستانش را دو طرف دهانش گذاشت و فریاد زد 

 "میتونیم برای مدتی بهتون ملحق بشیم؟"
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 صدای چلپ چلوپی در آب شنیدم و به آن سمت خیره شدم 

 ی گشاد شده به قایق کناری نگاه کردم و بعد با چشمان

 "خودشو انداخت تو آب؟"

 "افرادم حواسشون بهشون هست!"

دستم را گرفت و مرا به سمت کابین برد ،کنار یکی از خدمه ها 

 ایستاد و به او اشاره کرد 

 "ترتیبشو میدم آقای سنت"

 وقتی به داخل کابین رفتیم از پنجره نگاه کردم و بشدت قهقهه زدم 

واقعا اون کاروکرد؟اوه نه ،سه نفر دیگه هم به این سمت شنا "

 میکنن"

 زمزمه کرد  

 "بیا اینجا"

 به سمت او برگشتم 

 و وقتی لب هایش را حس کردم چشمانم را بستم 

 "مالکوم"
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سعی کردم عقب بروم ولی رهایم نکرد و لب هایش را به دهانم 

 فشار داد 

 "بزار ببینم افرادت..."

 خیدم و سعی کردم کمی از او فاصله بگیرم روی آغوشش چر

 "اونا ترتیبشو میدن"

 صدای آرامش مثل پری بین پاهایم را نوازش میکرد 

 نگاهش را روی پشتم حس میکردم 

 برگشتم و اورا دیدم که چشمانش روی بدنم پرسه میزد 

 "سنـ..."

او آنجا ایستاده بود ،قد بلند و باشکوه و من هنوز صدای شاالپ و 

 پ را از بیرون میشنیدم شلو

او یک قدم بسمتم برداشت و یک انگشتش را روی بازویم حرکت 

داد ،بسمت شانه ام رفت و زیر بیکینی ام را نوازش کرد و من 

 همین حاال هم نفسم بریده بود 

 "مالکوم"
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 نزدیک تر شد و بوسه ای آرام روی دهانم گذاشت 

 خدایا!

 ناپذیر بود  لب های نرم و محکمش تجربه ای مقاومت

زبانش بیرون و داخل را کاوش میکرد و جهان من تیره و مه 

 آلود شده بود 

 در حالی که همانطور مرا میبوسید مرا به سینه اش کشید 

 ومن

 شانه های محکمش را چنگ زدم 

 "چــــرا؟"

 صدای فریادی از دریاچه شنیدم

 "ولی من میشناسمش...ما یبار با هم خوش گذروندیم..."

 انش در قایقشان گفتند دوست

 "بیخیال مرد ،فقط چند دقیقه  میخوایم بیاییم باال"

 زمزمه کردم

 "اوه واو،اونا خیلی اصرار دارن"
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 سعی کردم برگردم ولی دستی که روی باسنم بود جلویم را گرفت 

 کنار گوشم زمزمه کرد 

"هر کسی میتونه برای چیزی که میخواد اصرار داشته باشه ولی 

 ه عرشه ی کشتی من بیان"نمیتونن ب

قبل از اینکه بتوانم بروم و آنها را از پنجره تماشا کنم مرا بلند 

 کرد و روی تخت برد 

 "اونا هم دوستات بودن...؟"

مرا روی تخت انداخت  و وقتی بند شورت شنایش را باز کرد و  

 جلویم زانو زد چگفت

 "درش بیار"

 به بیکینی ام اشاره کرد 

کردم و پاهایم را باز کردم تا بتواند خودش را  فورا همینکار را

 بینشان جای دهد 

دستش را بسمت صورتم آورد و من صورتم را به کف دستش 

 چسباندم و او مرا با نهایت لطافت نگه داشت 
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 "آماده برای سکس،آروم هستی"

 اضافه کرد 

 "هیچکی مثل تو نیست"

ی ام را توجهش بسمت سینه هایم رفت و خط برنزه  شده بیکین

 ارزیابانه نوازش کرد 

 آخرین انوار نور خورشید از پنجره به اتاقک میامد 

 او میتوانست هر ذره از مرا ببیند 

 من سرخ شدم ولی نمیخواستم بخاطر دنیا هم  جلویش را بگیرم 

 در عوض ،گذاشتم تا انگشتانم بین موهایش بلغزد 

ی گردی همانطور که سرش را پایین میاورد نفس هایش را رو

 سینه هایم حس کردم 

سپس دهانش روی نوک سینه ام قفل شد و لذتی داغ را در بدنم به 

 جریان انداخت 

 خدای من!

 صدای قایق موتوری را شنیدم و بعد صدای در 
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 "ترتیبشو دادیم آقای سنت"

 سنت با صدای هوس انگیزش گفت 

 "ممنون"

 برای دومین بار دهانش را از روی من گرفت 

 لبخند زد به من  

مچ دستم را گرفت و در حالی که زبان،داغ، اغوا گر و خیسش 

 از گردن تا لبم را درنوردید لرزیدم 

دستانم را با یک دستش باال برد و همانجا نگه داشت و گذاشت تا 

 دست دیگرش روی بدنم سرگردان باشد 

 بی اراده به بدنم قوس دادم

 "مالکوم"

 "همینه ریچل"

 ه شیطانی""مالکوم سنت ،تو ی

 "و تو خجالت میکشی که با من دیده بشی"

 "این درست نیست"
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 "چون من زن های زیادی دورم داشتم؟"

 دستانش از پهلوهایم پایین آمد 

 در حالی که چشمان سبزش مرا به چالش میکشید ادامه داد

 "چون خوشم میاد چیزی که میخوامو برای خودم بردارم؟"

 "خوشت میاد..."

 سیدملب هایم را لی

 "تو چی میخوای..."

عقب رفت ،ایستاد و شورت شنایش را پایین کشید ، از پاهای 

 قدرتمند و عضله ای اش رد کرد و کامال آنرا در آورد 

از ِدراِور یک کاندوم برداشت ،انرا باز کرد  و با چشمان چالش 

برانگیر و دهانی که با لبخندی باشکوه جمع شده بود آن را به 

 سمت من گرفت

 اینو بکش روی آلتم""

روی زانوهایم نشستم و با لطافت نوازشش کردم ،آنرا روی آلتش 

 کشیدم  و سرزنش وارانه اخم کردم 
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"تو توی تخت یه دیکتاتوری برای همین نمیخوام هیچوقت  رئیسم 

 هم باشی"

 عقب رفت و مرا بوسید 

نفس نفس زدم و گذاشتم  تا مرا روی تخت بخواباند و دستانش 

 را بگیرد و انگشتانش را در انگشتانم گره بزند  دستانم

 "و تو اینو دوست داری"

 در حالی که مرا زیر خودش محکم نگه داشته بود نیشخند زد 

 دروغ گفتم

 "نه!"

 "آره تو اینو دوست داری"

 بین بوسه های تند و آرامش به من نگاه میکرد 

باشد به  در حالی که به بدنم قوس میدادم تا هر چه سریعتر درونم

 من خیره شده بود 

 نفس نفس میزدم 

 التماس میکردم  
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و همانطور که او خودش را براحتی درونم فشار داد به قدرتش 

 فکر کردم 

 

 مالکوم!

 

 او میخواست دوباره مالکوم صدایش کنم 

نگاهش را در چشمانم نگه داشت و با چشمان پرحرارت و 

 لحظه زنده بوده  مهربانش مرا تماشاکرد  انگار که برای این

با یک دستش مچ دستانم را گرفت و در حالی که با دست دیگرش 

 صورتم را قاب میگرفت درونم حرکت کرد 

 بخاطر  روشی که مرا نگه داشته بود کامال داغ و ناتوان بودم

 و من این را همینطور میخواستم 

جوری که با یک دستش صورتم را نگه داشته بود و در حالی که 

نم را باز میکردم و نفس نفس میزدم ،لب هایم را با من دها

 شستش میمالید 
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وقتی حرکتش را درونم تند کرد شروع به از هم پاشیدن کردم و 

 وقتی به اوج رسیدم سرعتش را آرامتر کرد 

 زیر دستانش چرخیدم و از خرد شدن لرزیدم 

ه باسنم را قوس دادم  و او همچنان دستم را نگه داشته بود و این ب

 طرز شرورانه ای لذت بخش بود 

 "همینه..."

با حرارت دهانم را بوسید و با همان شدت ومهربانی در 

 چشمانش، دهانم را مزه مزه کرد 

"همه ی خودتو بهم بده ...همینه...دست از به اوج رسیدن برای 

 من دست برندار"

 "تو..."

را دایره  لبم را گزیدم  و تا آنجایی که میتوانستم اغوا گرانه باسنم

 وار چرخاندم 

 "بیا..باهام بیا...مالکوم...با من به اوج بیا"

در حالی که باسنش ضربه زدن به مرا  سریع ادامه داد  ناله 
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 کردم 

دستم را گرفت مرا بلند کرد و چهاردستو پا  نشاند و دوباره  

 درونم شروع به حرکت کرد 

 "من همونجام...با تو"

ب برد و در حالی که ضربه هایش موهایم را گرفت ،سرم را عق

 درونم عمیقتر میشد  اسمم را نعره کشید 

 ارگاسمم که تمام شده بود بنظر میرسید دوباره شروع شده 

مالکوم  درونم را با فشار های عمیقتر،قدرتمند تر و سریعتر 

 کشف میکرد 

دهانش در عان واحد خیس ،داغ و خارج از کنترل بود و همه 

 زد جای بدنم پرسه می

 چنگش محکمتر شد 

 بدنش برایم درمانده شده بود!

 نه!

 خود او برایم درمانده شده بود!
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 پشت گوشم هیسیی کرد و درونم منقبض شد و من آمدم 

 من به اوج رسیدم و در زیرش پیچو تاب خوردم 

کامال آگاه بودم که چطور مرا  به خودش چسبانده،دستانش مرا 

را مزه میکرد....گوشم ،جایی پرس کرده بود و  لب هایش گوشم 

 که میدانستم از بقیه ی قسمت های بدنم بیشتر دوستش دارد

 دقایقی بعد هر دویمان تحلیل رفته بودیم 

 من کنارش ولو شدم و سینه اش حرکت کرد 

 کمی اخم کردم 

 او داشت ...میخندید؟

سرم را بلند کردم و با گیجی نگاهش کردم مرا نزدیکتر ،روی 

 د سینه اش کشی

چشمانش نیمه باز بود و صدایش کامال خشک و خش دار بنظر 

 میرسید 

 "توام یه شیطانی ریچل"

شستش را روی لبم مالید و بعد انگار که اینرا دوست داشته باشد، 
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 لبخند زد 

 روز بعد را هم روی عروســـــک ماندیم  

 و آب بازی کردیم خوردیم،آفتاب گرفتیم،کمی شراب نوشیدیم،

در ضمن حاال میتوانستم به دختر ها}دوستاش{بگویم که بدون  

 کمک دستم میتوانم ساقه ی گیالس را گره بزنم 

 

 فصل بیست و چهارم 

 

 

 

 

 ❎فکر گیالس❎
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آخر های روز یکشنبه ....یا اوایل صبح دوشنبه از خواب بیدار 

 شدم 

لی دیدم پس به اتاق با گیجی به اتاق نشیمن رفتم  و آنجا را خا

 جینا رفتم 

 "بهم یاداوری کن هیچوقت تو کشتی مست نکنم"

 در حالی که سرم را محکم نگه میداشتم به قاب در تکیه دادم 

 "سنت؟"

 او روی تختش ناله کرد 

 "تو بیهوش شده بودی ،اون بغلت کردو اوردت داخل"

 "چرا نموند؟"

میرسیدی که  "یکم تو اتاقت موند بعدم رفت ،تو جوری بنظر

 انگار یه مرده زودتر از تو ممکنه بیدار بشه"

 "کی رفت؟"
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 "یه ساعت قبل"

 "ببخشید بیدارت کردم،فکر کنم هنوزم یکم مستم"

 به در تکیه دادم و آه کشیدم 

"جینا ما خوش گذروندیم ،حرف زدیم...شنا کردیم...گیالس 

 خوردیم...شام خوردیم...من فقط دو تا گیالس شراب خوردم و

 بقیشو یادم نمیاد"

 نالیدم 

"باد لعنتی باعث میشه کشتی تکون تکون بخوره ،هر بار باعث 

 میشه خوابم ببره"

 عمیقا ،عمیقا بخاطر  نوشیدن شراب پشیمان بودم 

 وقتی بیرون رفتم جینا گفت  

 "درو ببند"

در را بستم ،به اتاقم برگشتم،چراغ را روشن کردم و تلفنم را 

 برداشتم 

 ردم و تایپ ک
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 +ممنون که منو رسوندی خونه....+

ولی بجای فرستادن پیام  با او تماس گرفتم  تا ببینم جواب میدهد 

 یا خیر 

وقتی صدایش را شنیدم  در رگ هایم چیزی حتی قویتر از الکل 

 جریان یافت 

 زمزمه کردم 

"ممنون که منو آوردی خونه ،از لحظاتی که با هم گذروندیم خیلی 

 لذت بردم"

 همینطور" "من

 به ساعت نگاه کردم 

 سه صبح بود 

 صدایم بخاطر مستی و خواب کمی گرفته بود 

 "دلم میخواست شبو با تو بگذرونم"

 "هیچی نمیتونه کاری که دلم میخواد باهات بکنمو توصیف کنه"

 التماس کردم
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 "لطفا اینکارو بکن"

 سکوت

 "خیلی میخوامت سنت"

 سکوت

م بکنی ،البته تا وقتی که قول "تو میتونی هرکاری بخوای باها

 بدی دوباره هم اینکارو باهام میکنی"

 زمزمه کرد 

 "حاال دیگه این قولیه که نمیخوام بشکنمش"

" میدونم که از قول دادن خوشت نمیاد ولی حرفت طالست و اگر 

سر حرفت بمونی میزارم که منو ببلعی،البته نه همه ی 

ای از منو نگه داری تا  منو،میدونی که چی میگم،باید به اندازه

فردا ،وقتی که هوشیار شدم ،بتونی بهم بگی باهام چکار هایی 

 کردی"

 "پس میتونم همه چیز بغیر از گوش هاتو بخورم؟"

 صدایش بلند بنظر میرسید و کامال سرگرم شده!
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 با شادی گفتم 

 "آره"

 "پس من میتونم هر قسمت از تورو با دهنم ببلعم؟"

 هر قسمت؟

 اوه خدا

 ه!بل

 با صدای غم انگیزی گفت

 "فکر نکنم بتونم از خوردن گوش هات خودداری کنم"

 شهوت در بدنم ساخته میشدو ساخته میشد 

 "باشه..."

 زیر لب گفتم

 "گوشمو هم بخور"

 "مطمئنی؟ من االن همه ی حواس پنجگانتو میخوام بگیرم"

 "مطمئنم"

 .""ریچل من میخوام برای من ویران بشی ...کامال نابود..
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 "باشه سنت!"

 نابود هستم!

 "باشه؟"

 هنوز هم سرگرم شده بنظر میرسید 

 "همم..."

 "آخر هفته رو با من بگذرون ،البته  ،بعد از مالقات با مادرت" 

"دوست دارم که آخر هفته رو با تو بگذرونم،هر پنج حواسم رو 

 هم با خودم دارم و میتونی نقشه های شیطانیت رو پیاده کنی"

 گذاشتسربه سرم 

 "مشروبارو قایم میکنم"

 "مالکوم"

 خندید و بعد نگران شدم

 "تو مستی چیزی گفتم؟"

 "نه چیزی که قبال نگفته باشی"

 "مالکوم! بهت چی گفتم ؟که یه عوضی هستی؟"
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 نخودی خندید

 "چیزی که فکر نمیکردم دوباره بشنوم"

 وقتی قطع کردیم به سقف خیره شدم 

 خدایا

 قش هستم؟به او گفته بودم که عاش

 در مستی؟

چرا نمیتوانستم وقتی کامال هوشیار هستم،مثل یک آدم معمولی و 

 شجاع به چشمانش نگاه کنم و بگویم؟

 سعی کردم بخاطر بیاورم

 ولی نتوانستم ...اگر اینرا گفته بودم ،نمیتوانستم بخاطر بیاورم

 ولی اگر گفته بودم....او دلش میخواست که دوباره اینرا بشنود؟

ط میتوانستم با او کثیف حرف بزنم...شبیه کسی  که شباهتی من فق

 به من نداشت و احتماال سنت دوست داشت آنهارا زیاد بشنود 

 آه کشیدم 

 سرم را روی بالشت فشار دادم ،چراغ را خاموش کردم 
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 و با فکر ساده ی گره زدن گیالس کامال برانگیخته شدم 

 

 

 

 

 فصل بیست و پنجم 

 

 

 ❎منسنت در خانه ی ❎

 

 

 

 

 امشب ،شبی بود که سنت مادرم را مالقات میکرد 

 و نمیدانستم ،من بیشتر هیجان زده ام یا مادرم 
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قبل از اینکه به خانه ی مادرم بروم به داروخانه رفتم،و 

 داروهایش را گرفتم

و سه کیسه از مواد غذایی تازه و ارگانیک را خریداری کردم  و 

ر یخچال،قفسه ها و جعبه ی بعد همه چیز را مرتب و با نظم د

 داروهایش گذاشتم 

 بعد از آن به مادرم برای درست کردن شام کمک کردم 

 مطمئن شدم که خانه از تمیزی برق بزند 

میز اصلی ناهار خوری کامال تمیز شده و وسطش گلدان با گل 

 های رز سفید قرار دادم

کرده  مادرم پیشبند بسته و روی میز آشپزخانه همه چیز را آماده

 و درون فر میگذاشت 

 هیجان در خانیمان ملموس بود 

از زمان نوجوانی مادرم مرا دیده بود که منحصرا روی حرفه ام 

 تمرکز کرده بودم

من قبال،واقعا، هیچوقت در مورد پسر ها رویا پردازی نکرده 
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 بودم 

مادرم به همان اندازه که امیدوار بود روزی مرد خوبی را پیدا 

 ان اندازه برای چنین روزی آماده نبود.کنم...به هم

 

 خب!

 من یک دوست پسر داشتم 

 یا مسیح!

من کسی را دارم و مادرم میخواست با او مالقات کند و از همه 

 تکان دهنده تر او هم میخواست مادرم را ببیند 

  

 با رضایت نفسم را بیرون دادم و نگاه آخر را به خانیمان انداختم 

 انی بود!بی کمو کاست و خودم

هر چند کمی شرم آور نیز بود چون متوجه شدم خانه ی مادرم به 

نوعی مکان مقدسی برای دستاوردهایم است ،مقاالت، روزنامه 

ای که برای مجله ی مدرسه نوشته بودم،اولین مقاله ام در 
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اج،نامه هایی که از بعضی از خوانندگانم دریافت کرده بودم و 

 مادرم آنها را نگه داشته و

 قاب گرفته بود  

 

 "من امروز درباره ی سنت خوندم..."

درحالی که  مادرم از آشپزخانه بیرون می آمد و نگاه رضایت 

 بخشی به خانه می انداخت گفت 

 "اون خیلی قدرتمندو زیبا بنظر میرسه"

"همینطوره اون هردوتاشون هست و همچنین باهوش و 

 باانگیزست"

 ش را بوسیدم دستم را روی دستش کشیدم و گونه ا

 "اون واقعا قراره بیاد؟"

"نه مامان ،فقط میخواستم واسه خنده اینهمه خودمونو به زحمت 

 بندازیم"

یکی از آن لبخندهای مادرانه اش را به من زد و این بار او دستم 
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 را لمس کرد 

 "خوبه که اون میاد ریچل!"

 معده ام به هم پیچید ،نیشخند زدم و سر تکان دادم 

کمی عصبی بودیم و برای آمدن او به خانیمان هیجان   هردویمان

 زده نیز بودیم 

 "یادته که قول دادی با سواالت سوراخش نکنی،درسته مامان؟"

 همانطور که مادرم به آشپزخانه برمیگشت گفت 

 "البته!"

 خدایا کاری کن آنها از همدیگر خوششان بیاید 

کردم که  پاگانی  پرده را کنار کشیدم و به بیرون از پنجره نگاه

 اش } ماشینش{ را جلوی خانیمان نگه داشت 

 اوه ،سنت

 به این زودی؟

 واقعا؟

 خوشحال شدم 
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 ولی وانمود کردم که خوشحال نیستم 

و در حالی که به سمت در میرفتم سرم را با عدم پذیرش تکان 

 دادم 

 وقتی در را باز کردم او را دیدم که از ماشینش پیاده میشد 

کشمیر سیاه  و شلوار جین تیره پوشیده بود و یک  یک پولیور

 بطری شراب در دستش داشت 

 در حالی که فاصله ی بینمان را کم میکرد قلبم سرعت گرفت 

سنت امشب واقعا به خانیمان آمد و به نحوی انگار تمام چراغ 

 های  نزدیکش نورشان را به صورتو بدنش می انداختند 

 خوشمزه بنظر میرسد او مقاومت ناپذیر ،خطرناک و 

 وقتی بیرون رفتم به او خوشامد گفتم 

 "سالم"

 لب هایم را به فک سنگ مانندش فشار دادم 

 "برای اومدن بوسه میگیری"

 او مرا نزدیک تر کشید  و کنار گوشم حرف زد 
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"منم یه بوسه برات دارم ولی این بوسه مناسب بودن در دید بقیه 

 نیست"

صورتم که قرمز شده بود نگاه کرد در حالی که عقب رفت و به 

 چشمانش به طرز شرارت باری برق زدند 

 او یک قدم برداشت و با من هم قدم شد و ما به داخل خانه رفتیم 

وقتی داخل آمد بسیار تیره بنظر میرسید ...تیره تر از موهایش،و  

 بزرگتر از هوایی که از خود ساتع میکرد 

ادرم با یک لبخند منتظرش او یک قدم دیگر برداشت،جایی که م

 بود 

 "مالکوم ایشون مادرمـ...."

 مادرم مشتاقانه حرفم را قطع کرد 

 "ِکلی"

بنظر میرسید مادرم میخواست او را در آغوشش بکشد  ولی 

 جلوی  خودش را گرفت 

 بنظر مالکوم بزرگتر از کل زندگی اش بود  
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ه او سنت دستش را باال آورد و شانه اش را فشرد و شراب را ب

 داد 

به مادرم نگاه کردم که با ناامیدی برای مقاومت در برابر آن 

 لبخند فریبنده تالش میکرد 

 و صدای عمیق سنت ابدا به این تالش کمکی نکرد 

"از بودن توی خونتون و همینطو بودن با دخترتون خوشحالم 

 کلی"

با تشکر از شراب ،مادرم به آشپزخانه رفت تا آنرا درون یخ 

  بگذارد

 سنت فقط برای یک ثانیه گونه ام را لمس کرد  

 که همان یک ثانیه کافی بود تا  مرا بیشتر از قبل دستپاچه کند 

 لعنت به او!
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 مادرم به او گفت 

 "تو اولین مردی هستی که ریچل به خونه آورده"

"درواقع منم اولین دفعست که به خونه ی خانواده ی دختری 

 یرم"م

 سنت به من چشمک زد و منو مادرم هر دو خندیدیم

چند ثانیه ی پیش  او چوب پنبه ی روی بطری شراب  را  

جوری باز کرد که فقط یک مرد از بین ده ها مرد میتواند به آن 

 مهارت باز کند 

و همانطور که حرف میزدیم،منو مادرم بدنمان  به سمت او 

 متمایل شده بود 

 شراب و گفتگویمان لذت میبردیمحاال همه از شام،

" همیشه فکر میکردم اگه ریچل دوست خیالی نداشت میتونست 

 دوستای بیشتری داشته باشه ...مونیکا}اسم دوست خیالیش{"

 حرف مادرم را تصحیح کردم
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 "ماتیلدا"

 مادر بیچاره ی من!

او بسیار هیجان زده و دستپاچه بود بطوری که نمیتوانست حقیقت 

 زندگیمان را  فاش نکند های ساده ی 

"ماتیلدا،درسته ،اون برای همه چی ماتیلدارو سرزنش میکرد 

 ،ریچل دوست نداره به چیزی گند زده بشه"

 مادرم ادامه داد 

"اون یکم کمال گراست  که باعث میشه بخاطر همه چی از 

خودش عصبانی بشه و وقتی چیزا ،جوری که خودش میخواست 

 زنش میکرد"پیش نمیرفت  ماتیلدارو سر

 ناله کردم و چشمانم را چرخاندم 

"همه چی خیلی خیــلی ساده تر میشد اگه ماتیلدا االن اینجا نشسته 

 بود"

 سنت به سمت من خم شد 

 "من نمیخوام  برای ماتیلدا بیام اینجا  ،فقط برای تو میام"
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 وقتی سرختر شدم دهانش انحنای زیبایی گرفت 

 سپس از مادرم پرسید

 گفته بود شما نقاشی میکنین؟" "ریچل بهم

 

 "آره نقاشی میکنم،رنگ رو روی همه چی دوست دارم"

 مادرم با افتخار  به ساالد توت فرنگی و اسفناجش اشاره کرد 

 "ریچل هم قبال نقاشی میکرد...اونی که اونجاست..."

 

 او به اثر انگشتم روی یک قاب کوچک اشاره کرد 

یمو میذاشتم روی کاغذ،سنت "من نقاشی نمیکردم ،فقط دست رنگ

 یکیشو داره مامان...یدونه بزرگشو"

}به ابتدای جلد یک اشاره میکنه که توی پارک اثر انگشتشونو 

 گذاشته بودن و سنت اونو خرید {

 "واقعا داره؟"

 چشمانش با تعجب گشاد شد
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"تعداد زیادی از اونا فروخته شده ،ولی در رابطه با این ،یه هدیه 

 ونت' برای حمایت از ریچل بود"به  'پایان خش

همانطور که مسیر حرف هایمان تغییر کرد مادرم همه چیز را 

 درباره ی من به او میگفت 

 در مورد ارتباطم با کمپین 'پایان خشونت' 

در واقع سنت از قبل چیزی نمیدانست بجز اینکه  شاید برای یک 

را  دهه است که اینکار را میکردم...در حالی که سنت بشقابش

 خالی میکرد با دقت به حرف هایش گوش میداد ...

به  داستان هایی که من در کودکی برایشان تعریف میکردم 

 برایش میگفت...

که چگونه کمپین 'پایان خشونت' تاثییر بسزایی داشت که منو 

 مادرم با  همه چیز کنار بیاییم...

م و در مورد من و رویاهایم برای داشتن شغلی که هم عاشقش باش

 هم بتوانم زندگی ام را با آن بگذرانم ...

در مورد من و اینکه آرزو داشتم  که رویاهای او را به واقعیت 
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مبدل کنم و کاری کنم که بتواند کاری که دوست دارد را انجام 

 دهد...

 مادرم اضافه مرد 

 "اون زندگیش پِر از داستان های بقیه"

 گرفته بود گفت  سنت با چشمانی نافذ که به سمت من نشانه

 "حتی من"

عصبانی نبود ،و در حالی که شرابش را مینوشید آرام بنظر 

 میرسید 

 آرام و چیزی دیگر 

 بنظر میرسید تفهیم شده!

همچنانکه مادرم داستان هایش را تعریف میکرد بنظر میرسید 

چیز هایی که برای مدتی از نظرش پنهان مانده بود برایش روشن 

 میشد

یکنم  حتی راحت تر از چند ثانیه پیش بنظر به نحوی فکر م

 میرسید 
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در حالی که مادرم درباره ی مسخره بازی های ریچل جوان 

حرف میزدسرش را عقب برد و یک دستش را پشت سرش 

 گذاشت و قهقهه زد 

و درحالی که  چاقو و چنگالش را در بشقاب خالی اش  گذاشت 

 تمام توجهش ثابت روی مادرم بود 

با منو مادرم در خانه ی ما بود و این چیزی را درونم او اینجا  

 به جریان می انداخت 

 ناگهان حس کردم بسیار آسیب پذیر وضعیف هستم

در حالی که او با مادرم حرف میزد من در مورد مادرش کنجکاو 

 بودم

گهگاهی که مادرم داستانش را تمام میکرد  سنت با سرگرمی این 

 جمله را میگفت

 رو کرد؟""واقعا اینکا

 مادرم  حرف زدن در مورد مرا تمام نمیکرد 

 حاال حس میکردم بینهایت با سنت صمیمی شده 
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 همین حاالیش هم سنت خیلی چیزها در مورد من میدانست 

 چیزهایی که دوست داشتم،میترسیدم،میخواستم و

همیشه امیدوار بودم کار های خوبی انجام دهم ولی کار های بد 

 و حاال میدانست زندگی ام چطور سپری شده هم کرده بودم  و ا

و حاال مرد رویاهایم داشت مرا از طریق داستان های مادرم 

میشناخت و این باعث میشد کامال احساس در معرض دید بودن 

 داشته باشم

انگار که هیچ رازی پیش او ندارم  در حالی که به نوعی او  

انم آنرا باز درون جعبه ای قرار داشت که  ممکن است هرگز نتو

 کنم 

حق با جینا بود،شاید من دیوارهایی برای محافظت دور خودم 

 کشیده باشم ولی حس میکردم حاال همه ی آنها نابود شده اند 

 "وقتی ریچل جوونتر شد دوستای خیلی کمی داشت"

در حالی که  دسر مورد عالقه ام ،پای شکالتی را از آشپزخانه  

 می آورد گفت
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که البته  همونطور که میتونین درک کنین این  "اون کم حرف بود

باعث میشد بیشتر نگرانش بشم،ریچل به هیچکس بجز افرادی که 

به وسیله ی کمپین 'پایان خشونت'باهاشون مالقات کردیم اجازه 

نمیداد که بدونن اون پدرشو از دست داده،کسایی مثل خودش که 

 کسیو از دست دادن ...

ن موضوع رو به کسای دیگه احساس راحتی نمیکرد که ای

 بگه،حس میکرد اونا درک نمیکنن"

سعی کردم خنده ام را حفظ کنم و این تنها تا وقتی بود که سنت 

دستش را جلو آورد و روی دستانم گذاشت ، آنرا فشرد و من 

 نفسم را بیرون دادم 

 او مرا قضاوت نمیکرد 

 بیاد میاورم که به من گفته بود 

 'من میفهممت'

 تش نگاه کردم به صور

انگار که حس کرده باشد، به سمت من چرخید و چشمانمان در هم 
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 گره خورد 

ناگهان حس کردم بودن او امشب در این خانه واقعا با ارزش 

 است 

انگار که او چیزی به من داده که شخص دیگری هرگز به من 

 نداده بود 

انی حاال مادرم در مورد اینکه در طول تمام آخر هفته های نوجو

 ام  فقط میخواندم حرف میزد 

 سنت از مادرم پرسید 

 "اون یه دختر عشق مهمونی نبود؟"

ولی میدانستم که داشت سربه سرم میگذاشت ،با دیدن نگاه و 

 لبخندش...میتوانستم اینرا بگویم 

 

لبخندی میزد که هیچ زنی نمیتوانست کاری کند شورتش خشک 

 بماند 

 رد""اوه نه،هرچند که ازش لذت میب
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 مادرم با اطمینان ادامه داد 

از مهمونی برگشت،انگار قرارش ،پسر  ١٢"یبار ریچل ساعت 

جوون خوبی که یکی از دوستاش پیشنهادش کرده بود  به اندازه 

ی کافی عالقمندش نکرده بود،اون واقعا به هیچکس عالقه نشون 

نمیداد ،گاهی فکر میکردم ،ریچل به یه مرد کامال برانگیزنده 

یاج داره ،که از داستان هاش براش پر اهمیت تر باشه ،اون احت

مرد باید واقعا خیلی برانگیزنده تر از هر چیز دیگه ای براش 

 باشه"

 وقتی مسائل خصوصی تر شد نگاهش شدت گرفت 

 "پس هیچ کس براش در این حد نبود"

 کامال حریص بنظر میرسید 

 نفسم را نگه داشتم 

 مادرم تایید کرد 

 ""هیچ کس!

 وقتی لبخند زد با چشمانم به او گفتم 
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 'بجز تو'

این بهتر از سکس بود ،جوری که به من خیره شده ...سخت شدن 

 فکش انگار که احساسات غیر قابل درک او را لمس کرده ام 

 با صدای خش دار و خجالت زده ای سر به سرش گذاشتم 

خجالت  "سنت ما واقعا باید کسیو پیدا کنیم تا بتونه داستان های

 آور تو رو هم برام بگه اینجوری باهم یِر به یِر میشیم"

 از زیر میز فشار دیگری به دستم داد 

 صدایش آرام شد جوری که فقط با من حرف میزد

 "یه خوبشو بهت میدم،خیلی بیشتر از اونی که فقط یر به یر بشیم"

 "اون در مورد خانواده ها داستان های زیادی مینوشت"

 ت گفت مادرم به سن

"و معموال داستان های شیرین ،نگران بودم که اون فکر کنه 

دنیای واقعی همینطور شیرینو گلو بلبله ،ولی مطمئنم این راهی 

 بود که بتونه بعد از ،از دست دادن مایکل  با این درد کنار بیاد"

بعد از اینکه برای مادرم به نشانه ی فهمیدن سر تکان داد و بعد 
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 کرد...دوباره مرا نوازش کرد به چشمانم نگاه 

 نوازشش جنسی نبود 

 حسش خیلی بیشتر از سکس بود 

 چشمان مردانه اش ،عمیق به اندازه ی ابدیت به سادگی میگفت 

 'درکت میکنم'

 باالخره رو به مادرم زمزمه کرد 

 "متاسفم که اینو میشنوم...برای هر دوتون"

نش را از من متوجه شدم که از او زمان گرفت تا بتواند چشما

 بگیرد 

شکاف های یخی که  معموال در چشمان مالکوم سنت بود...حاال 

 دیگر در چشمانش دیده نمیشد 

او زنده است،نفس میکشد،و انسان است ،مانند طوفانی آرام که 

دور میز شام نشسته ، با وجود اینکه  هنوز هم بسیار زیبا ،زنده 

رز غیر عادی و معمولی بود ،بطرز غیر طبیعی زیبا  و بط

 قدرتمند بود 
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متوجه شدم که وقتی توجه سنت به سمت او جلب شد،مادرم سرخ 

 شد 

 "متاسفم ،میدونم که توام مادرتو از دست دادی"

 "منم متاسفم"

"اینجا خونه ی توام هست مالکوم ،هر وقت دوست داشتی میتونی 

 بیای"

ت وقتی مادرم برای مدت کوتاهی جلوی در ما را تنها گذاشت سن

 از من پرسید که با او میروم 

 من سرخ شدم و سر تکان دادم  

 حتی وانمود نکردم که نمیخواهم با او باشم 

او با مادرم خداحافظی کرد و بعد دوباره بدون تردید یا عذر 

 خواهی با او صحبت کرد 

"من تو قول دادن ها خوب نیستم ،ولی دوست دارم بدونی که قبل 

جدی نبودم،و حاال میدونم که من اولین  از دخترت ،با هیچ دختری

 مردی هستم که اون به خونه آورده،هدفم اینه که آخریش هم باشم"
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 تا ریشه ی موهایم قرمز شده بودم 

 اوه خدای من!

 واقتا سنت اینرا به مادرم گفت؟

 مادرم از ته قلبش به او گفت

 "هیچ قولی الزم نیست،فقط باهاش خوب باش"

 سپس زمزمه کرد

با خودتون ببرین،من نمیخورمش و شما دو تا میتونین با  "دسرو

 هم ازش لذت ببرین،این دسر محبوب ریچله"

 پای را که در فویل پیچیده بود به دستم داد 

بعد از اینکه او را بغل کردم و از او تشکر کردم ،او یک لبخند 

بزرگ تحویلم داد و گفت که چقدر از سنت خوشش آمده و از 

بطیمان از صمیم قلب و رضایتمندانه است خوشحال اینکه ما...را

 شده 

 سنت مرا تا ماشینش برد ،در را باز کرد و کمربند را برایم بست 

همانطور که انگشتانش روی کمربند  حرکت میکرد،قسمت های 
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 جنسی ام بیقرار شده بود

چطور سنت میتوانست از چیز ساده ای مثل شام خانگی ،یک 

 پیشنوازی بسازد؟

میدانست که من در حال سوختنم چون  ثانیه ای بعد پشت  گمانم

 دستم را گرفت و مرا بوسید 

 

بوسه اش آرامو شیرین بود جوری که ران هایم را به هم فشار 

 دادم 

 کنجکاوم که قرار است باالخره به بوسه هایش عادت کنم یا خیر!

 قوی و مطمئن زبانش درون دهانم میلغزید

به آن اضافه کرد ،شانه هایش را محکم و وقتی مکیدن مالیم را 

 گرفتم 

 "این برای چی بود؟"

 "برای من"

 وقتی شستش گوشه ی لب هایم را نوازش کرد لبخند زد
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 او در را بست 

با یک نگاه گرم و رضایت  بخش آنطرف ماشین رفت وپشت 

 فرمان نشست 

وقتی براه افتادیم متوجه شدم که او آرام تر از همیشه رانندگی 

 د... احتماال بخاطر پای، که روی پایم بودمیکن

"کنجکاوم که پدرم دربارت چی فکر میکرد ،بخاطر اینکه انقدر  

 قدرتمندی ازت متنفر میشد یا تحسینت میکرد"

 یک ابرویش را باال داد 

"بزار اینجوری فکر کنیم  ،پدر من نمیتونه منو تحمل کنه پس از 

 شخص دیگه ای انتظار ندارم "

یف مثل مرد های قوی نیستن،نمیخوان چیزی که "مردای ضع

 باعث شکستشون شده بهشون یاداوری بشه"

 حاال هر دو ابرویش را باال داد 

 و او تقریبا نگاه تحسین برانگیزی به من انداخت  

 و من از درون احساس غرور میکردم 
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او با یک دستش صورتم را قاب گرفت و با شستش گوشه ی لب 

  هایم را نوازش کرد

 "پدرم ضعیف نیست ،اون فقط سرسخت و خودخواهه"

"پدرم مطمئنا هشدار میداد ازت دور بمونم سنت ...ولی میدونم 

 که اینکارو نمیکردم"

سرم را با حالت رویاگونه ای بسمتش چرخاندم پس میتوانستم 

 بدرستی سنت را در حالی که رانندگی میکرد ببینم 

 آه کشیدم

 تحسینت میکرد""فکر میکنم اون خیلی خیلی 

 "مادر منم اگه بود عاشقت میشد عزیزم"

 لبش تاب برداشت 

 دستش را زیر چانه ام گذاشت وسرم را باال آورد 

 "کی میتونه عاشقت نشه؟"

 گفتم

 "تو!"
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و بعد دستانم را محکم روی دهانم کوبیدم و دهانم را پوشاندم و  

 در همان حال گفتم 

 "اوه خدای من ،هیچی نگو"

 دهانش را باز کرد چشمانش با سرگرمی برق میزد وقتی سنت 

 "چــیـــزی نــــگـــو،ایــن اشتــــباه بود"

 سنت فقط با سرگرمی میخندید 

 "ریچــ..."

"نکــــن،خودتو مجبــــوربه جـــواب دادن نکم،اصال چیزی که 

گفتمو نشنیده بگــــیر  ،فقط چیزی نگو،خیلی متاسفم ،نمیدونم چرا 

من حقشو نداشتم اینو بگم و گفتن این حرف منصفانه اینو گفتم ،

 نبود "

شروع به خنده ی عصبی کردم ،او ماشین را گوشه ای پارک 

 کرد و هر دو دستم را گرفت و مرا بوسید 

 نه یک بوسه ی ساده 

بوسه ای که آنرا در زانوهایم حس کردم و باعث شد ریه هایم 
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 انقدر باز شود که بتوانم نفس بکشم 

 بوسه اش تمام شد التماس کردم وقتی 

 "چیزی نگو"

 به سادگی گفت 

 "چیزی نمیگم"

 "خوبه لطفا نگو"

 سرم را تکان دادم برای اینکه نمیخواستم حاال این را بگوید 

 نمیخواستم چیزی بگوید !

 شاید این حس را نداشته باشد 

 شاید باید میگذاشتم که صحبت کند 

 را تحمل کنم نمیتوانستم چیزی که ممکن بود بگوید

 حاال حتی نمیتوانستم به او نگاه کنم 

و همانطور که او دوباره به جاده برگشت نگاهم را به پنجره 

 دوختم 

 وقتی دستم را گرفت و آن را فشرد   شکمم به پیچش افتاد 
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 و من او را بخاطر این ،حتی بیشتر از قبل دوست داشتم 

کن بود باشد  هرچه که قرار بود بگوید ،پاسخش هر چه که مم

 باز هم او هنوز دستم را گرفته بود 

 هنوز هم  با من بود 

 

ولی وقتی سکوت کردم ،کمی سرعت ماشین را کمتر کرد و به 

 آرامی دهانم را بوسید 

یک دستش دور فرمان بود  و دست دیگرش را پشت سرم گذاشته 

 بود 

 "این برای چی بود؟"

 لب هایم را لیسیدم

 م و به دهانش نگاه کرد

 "این کارو کردم چون میخواستم که بکنم"

 دوباره به آرامی مرا بوسید 

 "بهش عادت کن"
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 منتظر ماندم تا ترمز بزند و بعد او را گرفتم 

 "توام بهش عادت کن"

 کمی خشن تر  او را بوسیدم 

 بعد لبخند زدیم و بعد ماشین را به سرعت سابق برگرداند 

 

 شدیم تا به پنت هاوسش برویم  سوار آسانسور

 جایی که او میخورد میخوابید و زندگی میکرد 

 جایی که او دیوانه وار با من عشقبازی میکرد 

قلبم بشدت میتپید ،جوری که حتی نتوانستم صدای دینگ آسانسور 

 را بشنوم 

 در باز شد

 سنت حتی ااز من نپرسید که میخواهم داخل بروم یا خیر...

م که آخر هفته را با هم میگذرانیم و انگار این طبیعی ما گفته بودی

 ترین چیز در جهان است 
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 از آسانسور بیرون رفتم و با آپارتمان زیبایش روبه رو شدم 

به طرز دردناکی مشتاق بودم و ریه هایم کمی تنگ بنظر 

 میرسیدند 

 من امشب را دوباره اینجا میگذراندم 

در حال تکامل این رابطه و به نوعی حس میکردم ما به آرامی 

 هستیم و همه چیز عمیقتر،قوی تر و محکم تر میشد

پای را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشتم ووقتی او پشت سرم آمد 

 و با یک دستش کفلم را گرفت  دلم آشوب شد 

کفلم را کمی بیشتر فشار داد تا به سمت او برگردم و وقتی لب 

 به ناله تبدیل شد هایش روی دهانم قرار گرفت  نفس هایم 

لب هایمان در هم گداخته شده بودند و من نمیدانستم که قرار  

است هیچوقت به اشتیاقی که با هر بوسه اش به من دست میداد 

 عادت کنم یا خیر!

 حس میکنم او بطور طبیعی به بدنم اوج می دهد 

 نبضم سریع میتپد 
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 ذهنم به قهقرا می رود  !

به آرامی روی لب های من است و در حالی که حاال دهانش  

 جهانم از هم گسیخته می شود

 

 وقتی تلفنش لرزید بوسه را قطع کردیم 

مطمئن نیستم در چشمانش چه میبینم ولی پروانه ها همچنان 

 درونم در حال حرکت بودند 

 نگاهش به اندازه ی جنگل شب تیره بود 

عقب  قبل از اینکه تماس را وصل کند دهانم را لمس کرد  و بعد

 رفت 

 " ِسنتوری}نام خانوادگی ایتالیایی{ "

 صدایش آرام ولی واضح بود 

 "آره سرم شلوغ بود،بروز رسانی؟ هممم"

مالکوم شروع به رفتن به سمت اتاق نشیمن کرد  و با اخم دستش 

 را بین موهایش کشید 
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 کنجکاوم که سنتوری کیست

 فویل را از روی پای برداشتم ،یک قاشق برداشتم و روی

پیشخوان آشپزخانه خم شدم و با قاشق کمی از آنرا گرفتم و  

 درون دهانم گذاشتم 

 

 اوممم!

 خدایا !

 نعنا و شکالت با هم طعم عالی میدادند 

 وقتی متوجه شدم سنت به من خیره شده قاشقم را لیس زدم 

 و نیشخند زدم 

جوری به خاطر  طعمش ناله کردم که متوجه شود پای خانگی 

 رد از دست میدهد خوبی را دا

همانطور که او نگاهش روی من بود من هم نگاهم را روی 

 صورتش نگه داشتم 

شدت و حرارت نگاهش باعث منقبض شدن جاهایی از بدنم شده 
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 بود که فقط او میتوانست آن کار را بکند 

 قاشقم را پایین گذاشتم...چرا دستم میلرزید؟  

خیره کننده ای زیبا  از بسیار مردانه ،بسیار قدرتمند و بطرز

 بودنش آگاه بودم 

 گوشه ی لب هایم را لیسیدم  و صدای او کمی آرامتر شد 

"آره،االن...نمیتونم اینکارو بکنم ، یه شب قرار بزار تا درباره ی 

 حرکت بعدیمون حرف بزنیم"

 تلفنش را قطع کرد و آن را کنار گذاشت 

 دند وقتی بسمت من آمد زانوهایم مثل ژله سست شده بو

 او انگشتر نقره ی شستش را روی لبم کشید 

 چشمانش برق میزد 

"فکر میکردم میتونم کارای تجاریمو انجام بدم ولی ترجیح میدم با 

 تو یه کارایی بکنم"

 لعنتی!

 او کامال قاطع و مصمم بنظر میرسید 
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با یک جمله از این مرد آنقدر داغ و آماده بودم که انگار ما 

 پیشنوازی هستیم ساعت هاست در حال 

 "تو..."

لب هایم را لیسیدم ، به دهانش خیره شدم و سعی کردم تنفسم را 

 منظم نگه دارم 

 

 "پای میخوای؟"

 او سرم را خم کرد پس ما با هم ارتباط چشمی برقرار کرده بودیم 

 بعد سرش را خیلی خیلی آرام به نشانه ی منفی تکان داد 

 مالکوم در دیدم بسیار بزرگ بود 

و یک دستش را پشت سرم گذاشت  و  دست دیگرش را پشت ا

گردنم پیچید  و همچنان نگاهش را در چشمانم نگه داشت  ،سرش 

را خم کرد و تا وقتی که  دیگر امکانش نباشد هر دو در چشمان 

 هم نگاه کردیم تا اینکه لب هایش درست جلوی دهانم قرار گرفت 

 ی چیزیه که میخوام" "من لب های ...تورو میخوام ...اونا همه
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 ابتدا زبان داغ و خیسش را روی لب هایم کشید 

ناله کردم  و مزه ی دهانش به همراه مزه ی  شکالت و نعناع 

 روی لب هایم ماند 

 اگر این دلپذیر ترین شکنجه ی  دنیا  نیست ،من نمیدانم چیست!

دوباره زبانش را روی لب هایم لغزاند ،لرزیدم و دهانم را باز 

  کردم

 زبانش را درون دهانم لغزاند 

 خیسیه زیادی از شهوت بین ران هایم جاری شد  

او مرا همانجا نگه داشت،همانجایی که میخواست  و لب پایینی ام 

 را درون دهانش کشید و مکید 

با مالیمت مرا محبوس کرد و مرا نزدیکتر کشید تا به بدن 

 سختش فشار دهد 

 خدا به دادم برسد!

 صاحب من میدانستاو خودش را 

 "سنت"
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 "و من اینارو....میخوام"

 وقتی با دستانش سینه هایم را پوشاند آنها حساس و دردناک بودند 

 قلبم بشدت میتپید 

 خدایا آن لبخند مخصوصش لب های نابکارش را پوشانده بود 

با یک دستش  بطور ماهرانه ای تاپم را باال داد و  یک طرف 

م را پایین کشید بطوری که یک طرف سینه ام سینه بند توری ا

 بیرون آمد 
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لحظه ای به آنها با تحسین نگاه کرد سپس سینه ی دیگرم را هم 

 بیرون آورد و آنها را رها کرد 

سینه هایم با وجود سینه بندم که زیرشان بود باال آمده و مثل یک 

 پیشنهاد بنظر میرسیدند 

 

 "قطعا این زیباییو میخوام"

ش را خم کرد و نوک سینه ام را بشدت مکید  ،سینه وقتی سر

 هایم متورم و آلتم از نیاز برای پر شدن بیقرار شده بود 

 بسمت سینه ی دیگرم رفت 

 زیر زبانش را رویش کشید و دوباره آنرا مکید 

بطور غیر ارادی به بدنم قوس دادم و ناخن هایم را از روی 

 پلیور کشمیرش روی پشتش کشیدم 

 به این نیاز دارم...اوه مالکوم ،دست برندار...""واقعا 

 "دست برنمیدارم"

 دندان هایش را روی سینه ام کشید و بعد لیسش زد 
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در حالی که دستانم را گرفت و در قسمت جلوی شلوار 

جینش،جایی که او ضخیم ،نبض دار و مثل فوالد سخت است 

 گذاشت  فورا گفت 

 "دستاتو روی خودم میخوام "

شک شده بود،لب هایم را لیسیدم و در حالی که او را از دهانم  خ

 روی پارچه میمالیدم ،خرناسی از گلوی مالکوم بیرون آمد 

 "خودتو ببین ریچل"

به سینه هایم نگاه کرد و بعد انگشتانش را درون پای فرو برد و 

انگشت خامه ای و شکالتی اش را روی هر دو نوک سینه ام 

 مالید 

 "سنت!"

 مد نفسم بند آ

 شوکه شده و از شهوت دیوانه شده بودم 

 سرش را پایین آورد و گوشم را مکید و بعد کنار گوشم گفت 

 "می خوای بخورمت؟"
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در حالی که جرقه ای بینمان زده شد او مرا گرفت و در چشمانم 

 خیره شد

 به نشانه ی مثبت سر تکان دادم

 "کدوم قسمت از تورو؟"

 اوه خدا 

 تمام قسمت هایم 

 قسمت های خارجی و داخلی ام! تمام

دلم میخواست توسط او بلعیده شوم و دلم میخواست من هم او را  

 ببلعم

 بسیار آشفته و حریص بودم 

 گلویم دردناک شده بود 

و من دستم را دراز کردم و شکالت را به لب هایم مالیدم و 

 بیشرمانه زمزمه کردم 

 "اینجا"

 نیشخند زد 
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 "اینجا؟"

را روی لب هایم مزه کرد و به آرامی گوشه ی خم شد و شکالت 

 دهانم را بوسید و عقب رفت 

گرمای درخشانی درونم جاری شده بود و من فکر کردم صدایی 

 شنیدم 

 یک زمزمه از نیاز !

او مرا نزدیکتر کشید  و بعد پای را از لب هایم چشید و بوسید  و 

 تمام قسمت های بدنم بوسه اش را حس میکرد

شکالت روی نوک سینه هایم را با انگشتانش پخش  در حالی که

 میکرد چشمانش خمار شده بود 

 به آرامی آنرا نوازش کردو گفت 

 "و اینجا ریچل؟"

 "اوه خدا مالکوم!"

 این تنها چیزیست که توانستم بگویم 

به شانه اش چنگ زدم  او خم شد و دهانم را لیسید  و مرا  از 
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  جایی که شکالت رویش بود مزه کرد

 دهانم ! 

 به آرامی ناله کردم   

 نوک سینه ام 

 بلند تر ناله کردم 

 نوک دیگر سینه ام 

سرم را عقب بردم و خودم را با نگه داشتن شانه هایش سرپا نگه 

 داشتم 

 با صدای خش داری گفت 

 "خشمزست ..تکون نخور"

 یکی از دستان قدرتمندش دورم پیچید تا مرا سرپا نگه دارد 

 زمزمه کردم 

 "هرگز}تکون نمیخورم{"

وقتی برگشت تا دوباره لب هایم را ببوسد دستم را پشت سرش 

 گذاشتم 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

665

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 سخت او را بوسیدم 

 دهانمان با هم همه چیز را مزه میکرد ،نعنا،شکالت،خامه.

 و شهوت هوای بینمان را  از گدازه ی آتش هم داغ تر کرده بود  

ن نیاز داشتم که لب پایینی اش را با دهانم به داخل  کشیدم چو

 داخلم شود 

 من هرگز اینقدر بی پروا نبودم 

 خیلی خیلی بی پروا...ولی او.... او باعث میشد اینطور شوم 

 به اندازه ی جهنم سکسی!

 او تحریکم میکرد

 مرا دیوانه وکنجکاوم میکرد که به چه چیزی فکر میکند 

 او بطور طبیعی برای من داغ میشد 

 خدایا 

 م آمده چه بالیی به سر

نسبتا او را حریصانه بوسیدم پس به او میفهماندم که چقدر  

 امروز برایم معنا داشته 
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 بیشتر از چیزی که تصور میکردم، ممکن است، باشد!

بوسه اش صمیمانه و آرام بود و فقط مرا میچشید ،دیگر شکالتی 

 وجود نداشت ،فقط خودمان بودیم 

کننده بود که درونم وبعد او حرف زد و صدایش به حدی تحریک 

 دردناک شد 

 "جم نخور"

 دوباره تکرار کرد 

 نگاهش را پایین گرفت و بند دامنم را ماهرانه و آرام باز کرد 

وقتی شورتم را دیدم و دامنم که روی زمین افتاده، تپش قلبم شدت 

 گرفت 

با یک دستش کمرم را محکم نگه داشت و دوباره نوک سینه ام 

 را مکید 

نده ی شکالت و خامه را مکید ولی بنظر میرسید که او باقیما 

 چیزی که میخواست بخورد...من بودم ،نه پای.

 هاله ی نوک سینه ام را بوسید 
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کنجکاوم که قسمت بعدی بدنم که  میخواهد لمس کند تا بیشتر از 

 قبل مشتاق و برانگیخته ام کند  کجاست 

 

 ه زمزمه کرد در حالی که پای را از روی پوستم پاک کرد دوبار

 "تکون نخور"

 با وجود تمام  سست بودِن بدنم،سر پا و بی حرکت ماندم 

 با صدای خش دار و هوس انگیزی گفت

 "دختر خوب!"

درست است که حرکات سنت آگاهانه  و صدایش متفکر و تحت 

 کنترل بود ولی آتش تیره ای در چشمانش وجود داشت 

ریسم میمالید بنظر کامال حاال  او همانطور که شکالت را به گلیتو

 تحریک شده می آمد 

 ولی بیشتر از آن او تصمیم داشت واقعا مرا ببلعد  

 او پای بیشتری برداشت  و پایین شکمم و دور نافم مالید  

 سپس خم شد ،لب های نرم،نفس گرم و بعد زبانش را حس کردم 
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 بسیار آهسته گلیتوریسم را لیسید 

گلیتوریسم میچرخید ،گلیتوریسم را  در حالی که زبانش آرام  دور

 در دهانش گرفت و مکید 

 زانوهایم سست شد ولی دستانش آنجا بود تا مرا سرپا نگه دارد 

همانطور که راهش را تا نافم ادامه داد مرا بیش از حد بر می 

 انگیخت 

 "این حس خوبی داره ریچل؟"

 سر تکان دادم 

 به من نگاه کند وقتی او صاف ایستاد  تا با اشتیاقی زیاد 

 آتش درونم باال میگرفت 

او مکث کرد  انگار داشت تصمیم میگرفت قسمت بعدی که قرار 

 است بچشد و لمس کند کجا باشد این شکنجه وار بود

 

 

 انگشتش را بین پاهایم کشید 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

669

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 "اینجا جاییه که میخوای بخورم؟درسته؟"

میمالید  از داخل گونه ام را جویدم و سعی کردم ،در حالی که مرا

 جیغ نکشم 

 خیلی خیس بودم 

صدای خیسی که با حرکت دستش ایجاد میشد بخاطر پای یا خامه 

 نبود 

 این صدا برای ترشحات من است 

 با من عشقبازی میکردو عشقبازی میکرد

 خم شد و دوباره دهانم را لیسید 

 ناله کردم

 "مالکوم"

 نوک متورم و خیس یکی از سینه هایم را وشگون گرفت و

 دیگری را مکید 

بدون اینکه او متوجه شود دو انگشتم را درون پای فرو بردم و 

 در امتداد خط فک و  گوشه ی لب هایش مالیدم 
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 نفسش گیرکرد 

قبل از اینکه بتواند حرکتی بکند او را با پشت سرش نگه داشتم 

،خم شدمو مزه اش کردم و شکالت،خامه و نعناع را از رویش 

 را باز کرد چشیدم و او دهانش 

هم دیگر را مثل دسر میچشیدیم و گرمای زیادی وجود داشت 

انگار درونمان بمب های هسته ای خنثی نشده ای وجود داشت که 

ما قصد داشتیم آنها را منفجر کنیم و من نمیدانستم که زنده میمانیم 

 یا خیر!

 او مرا با باسنم بلند کرد  و مرا تا یک مبل در آغوش گرفت 

که همدیگر را میبوسیدیم او ناله میکرد ،کامال کنترلش همانطور 

 را از دست داده بود  و من این را دوست داشتم ،

وقتی او تقریبا مرا روی مبل پرت کرد من شکالت را از رویش 

 لیسیدم 

و او به من بوسه ای کوبنده وخشن  داد که باعث نبض گرفتن آلتم 

 شد 
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مزه کرده باشد که باعث  و بعد مطمئن شد زبانش سر تا پایم را

 زوق زوق کردن آلتم شد 

 سرم را عقب بردم  و دسترسی کاملی به او دادم 

 او ردیفی از بوسه های داغ و خیس روی گردنم گذاشت 

 "نیاز دارم که درونم باشی....باید االن درونم باشی..."

 "منو درون خودت میخوای؟"

 ای انداخت  او ایستاد و پلیور کشمیرش را در آورد و گوشه

 

 "آره" 

 "سخت؟عمیق؟"

 دکمه و بدنبالش زیپش را باز کرد 

 "سنت"

این مرد ،با چشمان باریک شده و عضالتی که منقبض و فکی که 

 سخت شده واقعا زیباست 

 بسته ی کاندوم را باز کرد  آلتش را با آن پوشاند  
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سپس آمد ،پاهایش را باز کرد  و وزن دلپذیرش را رویم 

 ین مرد مرا نابود میکرد !انداخت...ا

وقتی بدن های برهنیمان به هم برخورد کرد به بدنم قوس دادم و 

وقتی دست و دهانش حرکت کرد تا جاهایی از من که دلش 

 میخواست بچشد و لمس کند را پیدا کند من نابود شده بودم 

 او زمزمه ای اغوا کننده کنار گوشم کرد وهمانجا را بوسید 

وخالی پایین گلویم فرو برد و با مالیمت گردنم زبانش را قسمت ت

 را گاز گرفت 

 دستانم را به شانه اش چنگ زدم 

او اصال عجله ای نداشت ولی وقتی  پاهایم را گرفت و جایی که 

 خودش میخواست هدایتش کرد تا دورش بپیچد  لرزیدم 

 باسنم را گرفت و یک یا دو اینچ مرا پایین آورد 

 د تا واردم شود بقدری مرا پایین کشی

 اسمش به همراه ناله از دهانم بیرون آمد

 فشاری دیگر
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 ناله ی دیگری به همراه نفسی سخت کردم 

 فشاری دیگر

 و یکی دیگر!

 نزدیکتر 

 نزدیکتر 

 ناخن هایم را پشتش فرو بردم 

 کامال حس میکردم ولی به این نیاز داشتم 

 پر ، ولی همچنان بیقرار بودم 

 دهانش ناپدید شد  یک نوک سینه ام در

 یک مک سخت  و محکم و من به خود پیچیدم  

همانطور که او خودش را به من فشار میداد ، با بازوهایش مرا 

 نگه داشته بود 

 اتاق از صداهایی که تولید میکردیم پر شده بود 

 باسنم را باال بردم 

هر نفسی که از من بیرون میامد را با چشمان داغ و درخشان 
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 کرد تماشا می

صورت باشکوهش بخاطر ارگاسم سخت شد،آرواره هایش  

 محکم و عضالتش منقبض شد

چشمان سبزش با حالتی سلطه گرانه میدرخشید و دندان هایش در 

 حالی که از بینشان میغرید از لذت چفت شدند 

 "ریچل"

 انگار که واژنم او را عمیقتر درون خود میکشید

 ن برود میکشیدو میمکید و نمیگذاشت او بیرو

همانطور که سخت تر و عمیقتر ضربه میزد و مرا پر میکرد و 

جایی برای نفس کشیدن نمیگذاشت ران هایش سخت شد و 

 عضالت پشتش زیر انگشتانم منقبض شد 

 جایی برای هیچ چیز نبود ،بجز سنت در درون من!

حس کردم که به اوج رسید چون کلماتی را کنار گوشم زمزمه  

 ه اوج برسم کرد  که من هم ب

 و ناله کرد
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وقتی به ارگاسم رسید واقعا آتشین بود...اولین بار بود او را 

 اینطور خارج از کنترل میدیدم 

و این باعث شد ارگاسم در بدن من نیز بپیچد و حرکت آلت 

 متورم شده اش درونم شدت بگیرد 

 یکبار

 دوبار

 سه بار 

 و خورد شدم 

ه او ریتمش آرام و آرامتر زیرش به خود میپیچیدم و در حالی ک

 میشد دهانش را جستجو کردم 

 او گونه هایم را گرفت و دهانم را بوسید 

 همدیگر را بوسیدیم 

 آرام و مالیم 

 مثل بدن هایمان که آرام شده بودند 

 زیر لب گفتم
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 "اوه خدای من!"

 او آرام خندید و سرش را تکان داد 

د و روی خودش او چرخیدو به پشت دراز کشید ،مرا حرکت دا

 کشید 

 دستانم را دورگردنش پیچیدم 

اگر روی مبل نبودیم همینجا میماندمو با رضایت از خستگِی این 

 ابرسکس خشن میخوابیدم

 "تو این کار خیلی خوبی"

دهانم را روی فکش فشردم و حسی شیرین و داغی در درونم 

 حس کردم 

بدست  "متنفرم که با گذروندن با زن های زیاد ،این مهارتو

 آوردی"

 "اوناهمش ،خوشگذرونی و بازی بود"

 "واو،تو با من خوش نمیگذرونی؟"

 چشمانش با شیطنت برق زد 
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 "داری میگی که اینکارو بکنم ریچل؟"

شکمم کمی منقبض شد  و متوجه شدم که من عشقش را می 

 خواستم 

 مهربانی اش را می خواستم 

 اعتراف کردم 

 "ازشون بدم میاد"

 خندیدم 

 یز خندید او ن

 روی آرنجش بلند شد و به من نگاه کرد 

 چشمانش مهربان است 

ما  ِسیلی گرم ازاحساسات را با نگاه به یکدیگر به همدیگر انتقال 

 میدادیم 

"بهت احترام میذارم...تحسینت میکنم...و از هر ذره از تو لذت 

 میبرم ریچل"

ن سرم را کمی باال آوردم و ناگهان احساس خجالت کردم چو
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 متوجه برهنه بودنم شدم و با دستانم سینه هایم را پوشاندم 

 وقتی خندید شکمم به پیچش افتاد 

او دستانش را دوطرف پهلویم گذاشت ،خم شد وناف و بین سینه 

 هایم را بوسید 

ران هایم را نوازش کرد و تمام قسمت های بدنم که  از 

نچ از عشقبازیمان حساس و دردناک است را لمس کرد و هر ای

 مرا تحسین کرد 

او مرا بوسید و قبل از اینکه بنشیند و مرا با خود بلند کند و روی 

 پایش بنشاند،مزه ی بدن عرق کرده،سکسی و نعنایی ام را چشید 

"من نگاهتو دوست دارم،بوتو دوست دارم و قطعا حس درونتو 

 دوست دارم "

 به باسنم آرام سیلی زد 

 ،یه حمامی میکنم""اگه بزاری دوشتو قرض بگیرم 

 لب هایش را بوسیدم 

او به دنبالم آمد و من بدن برهنه،گناه آلود و کامال باشکوهش را 
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 تماشا کردم  

 و بعد وارد حمام تمیز اتاق خواب مهمان شدم 

آنقدر خوب کرده شده بودم که هنوز هم بدنم احساس استواری 

 نمیکرد 

  ولی به هر نحوی شده تا حمامش خودم را کشاندم

وقتی زیر دوش رفتم چشمانم را بستم و فکرم مملو از  اتفاقات 

 غروب شد 

 شاید همین حاال باید به او میگفتم دوستش دارم 

 یا در ماشین ،که من تردید کردم 

 او به خانه ی مادرم آمد 

باید به این اطمینان میداشتم که اگر او به من فورا  نمی گفت 

 نده به من میگفت دوستت دارم حداقل چیزی دلگرم کن

 'بهش بگو

 بهش بگو

 بهش بگو'
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 ولی اگر او هنوز نخواهد اینرا بشنود چه؟

 او هنوز از من نخواسته بود دوست دخترش باشم

 اصال امکان داشت که باالخره بگوید؟

 با حسرت دستانم را روی سنگ مرمری خیس گذاشتم 

را حس حتی اگر اتاق ها مارا از هم جدا میکرد ولی میتوانستم او 

 کنم 

میتوانستم موهایش را در سرانگشتانم حس کنم ...موهای نرمش و 

انرژی وجودش را که مثل یک صاعقه ی دائمی در رگ هایم 

 بود 

 همه آنروی بی پروایش را دیده بودند

آن روی قدرتمندش  که معیارهایش راتعیین میکرد  ولی حاال 

به مالقات هیچ چیزی قابل توجه تر از این نیست  که مالکوم 

 مادرم رفته و قلب او را درست مثل قلب من بدست آورده.
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 نیمه های شب از خواب بیدار شدم 

 در تاریکی متوجه شدم که در اتاقم نیستم 

یک پا زیرم قرار داشت و گونه ی من روی بدنی سخت تکیه 

 داده شده بود 

چشمانم را باریک کردم و متوجه شدم سنت مرا تماشا میکند  و 

 حس کردم که سرخ شدم 

 "سالم"

در حالی که ملحفه را تا سینه ام باال کشیدم و نشستم به آرامی 

 خندید 

 و دستش را دورم پیچید و با مالیمت پشتم را نوازش کرد 
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 "سالم"

سینه اش وقتی او نیز نشست کمی نزدیک تر شدم تا سرم را به 

 تکیه دهم 

 قبال فکرش نمیگذاشت تا بخوابم 

 حاال من نمیگذاشتم که او  بخوابد!

 ناگهان متوجه شدم که او خوابش سبک است 

 من کار درستی نکردم اینجا ماندم ،کردم؟

 زمزمه کردم

 "نمیتونی بخوابی؟"

 نگاهش کردم

 سر خواستنی تیره ی پریشانش را بنشانه ی منفی تکان داد 

 ا پشت موهایم کشید دستش ر

 "تماشای تو از خواب بهتره"

 نگاهی اجمالی به اطرافم انداختم

 "ساعت چنده؟"
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در جستجوی نشانه ای از ساعت یا تلفن همراهم در همین 

 نزدیگی گشتم تا اینکه با حرفش جلویم را گرفت

 "من االن میخوام ازت بخوام..."

 "چی؟"

م میخواست بشنوم که "من اونجا ...به مالقات مادرت رفتم و دل

 من َمردت هستم"

 وقتی متوجه حرفش شدم چند بار پلک زدم 

 حاال کامال بیدار شده بودم 

 رعشه ای از پریشانی و هیجان درونم جریان یافت 

 "االن میخوام ازت بخوام..."

نوازش شستش روی لب هایم باعث شد متوجه شوم که دهانم را 

 باز کرده ام و بسرعت نفس میکشم

مدت طوالنیه که برای بودن با تو آماده بودم ،ولی تو آماده  "من

 نبودی....شاید هیچکس نمیتونه برای بودن با من آماده باشه"

پوزخند زد ولی اراده ای خالص بخاطر تصمیمش در چشمانش 
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 میدرخشید 

 با درماندگی و بیقراری به او خیره شدم 

 "ازم بخواه"

 نفس نفس میزدم 

 بودن با من میتونه سخت باشه...""این نصفی از منه،

 حرفش را بریدم  

 "هیچی نمیتونه سختتر از نبودن با تو باشه"

 "من جاه طلبم"

 با آرامش ادامه داد 

"من نسبت به افرادم سختگیرم و نسبت به دوست دخترم سختگیر 

تر ،همه ی چیز هایی که میخوامو از اون میگیریم،در عوض هر 

 شو بهش برمیگردونم"چیزی که بهم بده ده برابر

 "سنت ازم بخواه"

 "میخوای که.."

 "میخوام که؟"
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 "میخوای که دوست دخترم باشی؟ رسما،منحصرا وفقط مال من؟"

اصال نمی توانستم حرف بزنم ،درست در همین لحظه،  مالکوم 

 رسما تمام قدرتم را از من گرفت 

 اصال چیزی برایم مانده بود که نخواهم به او بدهم؟

وام همون مردی باشم که نمیتونی هیچوقت از سرت "من میخ

بیرون کنی ریچل،همونی که منتظرش بودی،میخوام فقط چشمات 

منو ببینه ،لب هات برای من لبخند بزنه  و  اون تن صدای 

 دیوونه کنندت رو فقط من بشنوم"

 در تاریکی سر تکان دادم و بعد زمزمه کردم 

ت هاست که دوست "آره ،با عنوان یا بدون عنوان من  مد

 دخترتم"

 فکم را گرفت و صورتم را بسمت خودش کشید 

 "تکه ای از روحت مال منه؟"

 }توی مقالش گفته بود که تکه ای روحش ماله مالکومه{

 خدای من!
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 مقاله ام!

واقعا وحقیقتا حاال نمیتوانستم  صحبت کنم ...حاال که قرار بود 

 جوابم را با فریاد به او بگویم  

 "بگو"

 ا نزدیکتر کشید مر

"من مقالتو خیلی دوست داشتم ،من عصبانی بودم ولی درکت 

میکردم ریچل،متوجه شدم که اونو برای من نوشتی،منو به چالش 

کشیدی که به دنبالت بیام،حاال من چالش توام ،میخواستی بدونی 

اگه بپری میگیرمت ،آره مطمئنا اینکارو میکنم ،هواتو دارم 

 ریچل،حاال بگو"

 واست کرد در خ

 "تکه ای از روحت متعلق به منه؟"

 چشمان سبزش یخی نبودند 

 آنها گدازه هایی سبز رنگ بودند 

سرم را جلو بردم  و فکر کردم که میتواند در تاریکی سرخ شدنم 
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 را ببیند 

 "آره"

 به نوعی همان یک کلمه کافی بنظر میرسید 

 او هم به جستجوی لب هایم سرش را جلو آورد

 از من گرفت و زمزمه کرد بوسه ای 

 "مال منی"

 

 

 

 

 فصل بیست و هفتم 
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 ❎تماما متعلق به من❎

 

 

 

 

شاد و سرحال  برای حالم کافی نبود ...هیچ چیزی حالم را 

 توصیف نمیکرد 

 چهارشنبه روز نوشیدن با دوستانم ،جینا گفت 

"میدونی که هنوزم دوستای دختر داری ،نمیتونی تموم شب هاتو 

پسر جدیدت بگذرونی بدون اینکه بخاطر غفلت از ما با دوست 

 تنبیه نشی"

 "باشه ،حساب نوشیدنی ها با من"

سپس دوستانم نوشیدند و حرف زدند و سعی کردند از من 

 اطالعات بیرون بکشند 

 ولی من چیزی نگفتم  
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 هیچ کلمه ای برای توصیف اتفاقی که بینمان افتاد وجود نداشت 

 ان هیچ توصیفی برای حالم 

 هیچ حرفی...فقط منو او و حس تعلقی که به من داشت 

 

بعضی شب ها ...اگر او تا  دیر وقت کار میکرد ،یا من وقتش را 

نداشتم که از سر کارم به آنجا بروم ...حدود دو ساعت با هم 

 تلفنی حرف میزدیم 

 بازیمانگاهی اوقات فقط پیام میدادیم مانند آخرین اس ام اس 

 +❎+به تو فکر میکنم

 +هیچ درمانی براش وجود داره؟+

 +بیا اینجا+

 +درو قفل نکن+

این اولین رابطه ی رسمی من است و دختر ها جزئیات بیشتری 

 می خواستند 
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قرار بود آنها را دوشنبه مالقات کنم و سه شنبه سنت، یک پرواز 

 کاری به نیویورک داشت و بمدت یک روز میماند 

 مصاحبه ی کاری با تریبون داشتم   من یک

و وقتی از ساختمان تریبون بیرون آمدم کامال عصبی و نزدیک 

 به شکست بودم 

  

 

 

 Rسه شنبه بعد از کار وقتی به خانه آمدم متوجه شدم که گردنبند 

 را گم کرده ام 

 مثل دیوانه ها اتاقم را گشتم 

 دم اتاق جینا را هم جستجو کر

 حتی جارو برقی را هم خالی کردم  

 مادرم آنرا برای پانزدهمین سالگرد تولدم به من هدیه داده بود 
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 این تنها طالی واقعیست که من دارم 

 "اوه خدا حتی جرات نمیکنم به مادرم بگم پالکمو گم کردم"

گردنبندم حتی در اتاقکم در اج یا در هیچکدام از کیف هایم هم 

 نبود 

 بعد آنرا در یک جعبه با یک یادداشت تحویل گرفتم  و من روز

+خدمه اینو توی ،عروســک پیدا کردن  اون خیلی تنها بنظر 

 میرسید 

 +Mم 

ر ،را بیرون آوردم و زیر آن Rجعبه را باز کردم و پالک ،

 با همان مدل پیدا کردم  Mپالک امی 

 انم بود با او تماس گرفتم و تا وقتی که او جواب دهد قلبم درون ده

 "گردنبندم یه همراه پیدا کرده"

 نخودی خندید 

 "درسته"

 "حرف 'م' برای چیه؟"
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هرچند که لبخندم آنقدر گشاد بود که به صورتم آسیب میرساند  

ولی خودم را بطرز خالصانه ای گیج نشان دادم و سر انگشتانم 

 را روی پالک صاف 'م' کشیدم 

؟}ریچل داره حدس میزنه "میلیونر؟...مادر به خطا؟...مرد فاحشه

که این ام چه معنی داره و اول چه اسمیه  داره سربه سرش 

 میذاره {"

 خندید 

 به صدای عمیق و آرامش گوش دادم 

 "توبغلی..."

 با سرزنش و ناامیدی گفت 

 "م مخفف مالکومه"

 "اوه!تو،مالکوم"

 سربه سرش گذاشتم

 "خوشحالم که برام روشن کردی که چه معنیی میده"

 بلی نداشت""قا
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صدایش شهوت انگیز بود ولی بعد از لحظه ای بطرز مرگباری 

 جدی شد 

 "اینا رو دیگه گم نکن"

مطمئن نیستم که  جوری که نفسم در گلویم گیر کرد را شنید یا 

 خیر ولی امیدوارم که نشنیده باشد 

 این مرد به اندازه ی کافی مغرور بود 

که من هر روز هزار  خب این مسئله ی زیاد مهمی نیست ،انگار

 هدیه میگیرم 

"باشه ،گمونم که سعی میکنم  توی کشتی  دوست پسرم گمش 

 نکنم"

 "چیزی که گمش کنی ،همون لحظه جایگزین میشه"

گرچه اینرا به نوعی با هشدار گفت ولی من میتوانستم لبخند را 

 در صورتش حس کنم 

گی به من متوجه سندی که در اتاقک کناری ام  بود، با لبخند بزر

 خیره شده 
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تلفن را از اسپیکر برداشتم ، صندلی ام را چرخاندم و به او پشت 

 کردم 

 "مرسی مالکوم"

 سکوت مسالمت آمیزی بینمان بود 

 بنوعی خوب است که نیاز نیست چیزی سکوت بینمان را پر کند 

 دوباره آرام 'م' را لمس کردم  و وقتی حرف زد چشمانم را بستم 

 م ریچل""بهت فکر میکن

 صدایم آرام شد

 "منم بهت فکر میکنم مالکوم"

 مطمئن نیستم چرا با او اینطور میشوم 

اگر تاثییر او روی من انقدر قدرت دارد  که با یک نگاه ،یک 

کلمه ،یک کار مرا اینگونه  اغوا میکند پس من اصال زندگی 

 نکرده بودم 

 نه در نوجوانی ام و نه  تا حاال

بتوانید در حالی که چند مایل از هم فاصله هرگز فکر نمیکنید، 
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دارید فقط با صدایش پای تلفن بتوانید چنین صمیمیت دلپذیری را 

 حس کنید 

او را پشت میز خودش تصور کردم که روی میز با آن حالت 

مغرورش خم شده ...با یکی از آن لبخند هایش  ...جوری که لب 

نستم اسم لبخند هایش به آرامی تاب برمیداشت و  بسختی میتوا

 رویش بگذارم 

در حالی که تلفن را نزدیک تر به دهانم گرفتم و ما به آرامی با 

 هم حرف میزدیم  درونم گرم شده بود 

در مورد نیویورک از او پرسیدم  و به او گفتم که چقدر برای پیدا 

 کردن گردنبندم ناامید شده بودم 

همیدم که باید آنرا به و متوجه شدم که پالکم کامال جالداده شده و ف

همان جواهرفروشی که از آن پالک م  را خریده فرستاده باشد تا 

 به آن جال بدهند 

 پالکم طوری بنظر میرسید که انگار جدید است   

 به همان اندازه که رابطه ی ما جدید بود 
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 من و او!

وقتی قطع کردیم به دستشویی رفتم ،جعبه را باز کردم ،موهایم را 

 م و گردنبندم را باز کردم کنار زد

ابتدا پالک ر و بعد پالک م را به آرامی دور زنجیر ظریفش 

 گذاشتم و دور گردنم بستم 

 هر دو حروف کنار هم نزدیک جناقم قرار داشتند 

عجیب است وقتی پالک،  م ،در جایش قرار گرفت ،حس میکردم 

 او آن نقطه را دائما  میبوسد 

رها کردم  و به دختر درون آینه  موهایم را دوباره روی پشتم

 نگاه کردم 

او غمگین نبود ...با اعتماد بنفس ،کمی خجالت زده،بی نفس  و 

 بسیار خوشحال است

گردنبند براق و طالیی اش روی گردنش قراردارد  و چشمان 

خاکستری اش ،حاال تقریبا نقره ای شده بود چون انگار میخواست 

ناگهان با خودش فکر کرد  با طالیی گردنبندش رقابت کند  و
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هیچ وقت کنار هم انقدر بطرز لعنتی عالی بنظر  Rام+ر Mکه

 نمیرسیدند 

  

 

 

چهارشنبه یک مصاحبه ی کاری با ویرد داشتم  و کمی دیر به اج 

 رسیدم 

بنظر میرسید طبق معیارهای جدید ،بعد از رابطه ام با مالکوم 

 ذیردکسی مرا برای کار نمیپ

بنظر میرسید همیشه در آن مجالت کسی بود که سنت را 

بشناسد،یا با سنت دوست باشد و شاید حتی ...از سنت متنفر باشد 

و آنها نمیخواستند دوست دختر بدنام سنت در دفتر مجلیشان کار 

 کند 

بنظر میرسید آنها ترجیح میدادند خبرها را خودشان پیدا کنن  تا 
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 ر دفتر مجلیشان باشد اینکه یک شخص خبرساز د

 

 

 

 آخر هفته ی رویایی را با سنت گذراندم 

روز جمعه جینا پیشنهاد کرد که برای خواب به خانه ی وین برود  

و شنبه و یکشنبه را با وین بگذراند...جینا یک مدل آرایشی جدید 

ل پیدا کرده بود..)با تشکر از وسایل آرایشی رایگانی که در مح

کارش به او میدادند( و وین پیشنهاد کرد که حاال که امت برای 

دیدن خانواده اش رفته جینا به آنجا برود ....پس من از سنت 

 دعوت کردم تا در تختم با من عشقبازی کند و جیغم را در بیاورد 

من دوشب را با او بیدار ماندم و در دومین شب زخم هایی روی 

 و از خستگی بی رمق شده بود بدنم ایجاد کرده بود و  ا

حتی به این واقعیت که خواب کافی نداشتم توجهی نکردم چون 
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 من و تخت من هیچوقت چنین اوقات خوبی را نگذرانده بودیم 

 ناله کردم

 "خدایا ،هیچی نشده صبح شد"

 هنوز هم از حرکت کردن امتناع میکردم 

اال کشیدم و او داخل حمام ناپدید شد و من ملحفه را تا چانه ام ب

 کنجکاوم که سینک را تمیز کرده ام یا  کثیف است؟

 به آپارتمان زیبا...و کامال منظمش فکر کردم 

و بخاطر اینکه او در مورد اتاق دخترانه ی شلوغو پلوغم چه   

 فکری میکند کمی دستپاچه شدم 

ولی بعد متوجه شدم که اگر کثیف بوده باشد او دیروز آنرا دیده  

آرام روی تخت  لم دادم و شنیدم که دوش حمامم را پس دوباره 

 باز کرد 

او زودتر از من بلند میشد و گمانم حتی زودتر از کارمندانش به 

 میرفت 4ام

هنوز دیرم نشده، پس در رختخوابم ماندم و در حالی که او با  
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حوله ی کوچکم دور باسنش بیرون آمد از نقاط دردناک بدنم لذت 

 بردم 

کردم که دستانش را درون آستین پیراهن دکمه ای او را تماشا 

 اش فرو برد و با انگشتانش بسرعت دکمه هایش را بست

 با ناامیدی گفتم 

 "داری میری سرکار " 

 "میتونی باهام بیای"

 ابروهایش را با شیطنت باال داد  و چشمانش  با شرارت برق زد 

 "حس میکنم دلت میخواد باهام بیای"

 "مالکوم"

 ستم باور کنم!نمیتوان

"من مثل ژله وارفتم  و به خودت نگاه کن ،جوری بنظر میرسی 

که انگار آماده ای با یه اژدها بجنگی،من خیلی خستم البته به 

؟چرا؟ چون برای تو ۴لطف تو  و تو ازم میخوای باهات بیام ام 

کار کنم؟ به چیزی که سرمایه گذارات  اگه دوست دخترتو 
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 ن  فکر کن"استخدام کنی ،فکر میکن

"اونا تحسینم میکنن،میدونن که دوست دخترم الهه ی کلماته  و 

 اونا به بصیرت من اعتماد دارن"

"نه،منظورم اینه که آره  من همه ی این چیزا هستم  ولی  

 نمیخوام برات کار کنم"

 با شادی آشکارایی به من نگاه میکرد 

 "تو از خود راضی هستی ،نیستی؟"

مالکوم کایل پرستون لوگان سنـت...صدای "من؟ از خود راضی؟ 

 خودتو میشنوی که چطور داری خودتو توصیف  میکنی؟"

 "نه ریچل..."

همانطور که کمربند چرم اصلش را دور کمر باریکش میکشید با 

 تکبر گفت 

"من بیش از حد مشغول نگاه کردن به طوری که تو داشتی نگاهم 

 میکردی بودم"

و  م کوچک را کنار کشید  سپس سر  کنار تخت آمد  و گردنبند ر
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تیره اش جلو آمد  و لب هایش جایگزین پالک شد و با حرارت 

 آنها را به پوستم فشار داد 

 دستانم را دور شانه هایش پیچیدم و کنار گوشش گفتم 

 "من واقعا،واقعا کارایی که باهام میکنی رو دوست دارم سنت"

روی لبم گذاشت  صدایش درحالی که بوسه ای روی چانه و بعد

 کمی بلند تر شد 

 "نه به همون اندازه که کارایی که باهات میکنمو دوست دارم" 

همانطور که او ایستاد ،دستش را بسمت کرواتی که من در آورده 

 و روی میز کنار تخت گذاشته بودم برد 

"بهت فشار نمیارم،این آخرین باریه که ازت میخوام ،تا هر وقتی 

بتونی جواب بدی ...تا وقتی که بخوای قبول کنی که زمان ببره تا 

 ،یه کار توی رابط داری"

با توجه به اینکه هیچ تماسی از طرف مجالت نداشتم و همه چیز 

در مورد کارم بخاطر رابطه ام با سنت سخت شده بود  از حرف 

هایش تقریبا یک ارگاسم ذهنی به من دست داد که باعث آرامشم 
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 شد 

ولی تو اینکار همیشه زنگ تفریح هایی وجود  "واقعا ممنونم سنت

داره و من االن تو زنگ تفریحم و اگه یه کار از دوست پسرم 

 قبول کنم هیچوقت بهم احترام گذاشته نمیشه"

"من اینکارو بهت نمیدم ،مهارت هات اینکارو بدست میارن ،من 

بهترینارو میخوام،من چیزی که میخوامو ،میگیرم،باهام به رابط 

 بیا"

 کرواتش را گره زد،کتش را برداشت و منتظرانه نگاهم کرد 

 "میخوام ولی..."

 آرام گفتم  اگر به چیزی اهمیتی نمیدادم امایی در کار نبود 

 "ولی نه ،باید کارامون از هم جدا بمونه"

 لحظه ای بدون گفتن کلمه ای صبر کرد و بعد ترغیبم کرد 

 برای پارتی بازی{""بزار چند تایی تماس برات بگیرم تو بغلی}

 "سنت!"

 خندیدم 
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 و بعد متوجه حرفش شدم 

"ممنونم ولی نه ،باید مطمئن بشم که دالیل استخدامم بخاطر خوب 

 بودن خودمه"

 "برای خوب بودنت استخدام میشی"

 "اگه تو با کسی تماس بگیری برای پارتی داشتن استخدام میشم"

 "خدایا تو خیلی لجبازی لیوینگستون"

 سنت" "تو بدتری

وقتی باالخره با فهمیدن سر تکان داد حس کردم که از چند ثانیه 

 پیش  ،او را بیشتر دوست دارم 

او مردیست که به دستور دادن عادت کرده و موقعیت من برایش 

 آسان نخواهد بود 

او قدرت  و محافظه کاری خودش را دارد  ولی برای استقالل 

 گذاشت داشتن در کارم به خواسته ام احترام می

 "و تو آقای سنت"

بلند شدم ،یک دستم را روی کرواتش گذاشتم و آنرا بطرف خودم 
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 کشیدم تا فک محکمش را ببوسم 

 "برو ماهو بدست بیار"

 

 

 

بعد از آن آخر هفته ی رویایی که من  رسما رئیس  معتادین  به 

 سنت شده بودم ، به محل کارم رفتم 

است که با او به دفتر کالرک ها ،خانواده ای که هلن از من خو

 از بدو تاسیس اج صاحبش بودند بروم 

 با آسانسور باال رفتیم  و به دفتر آنها قدم گذاشتیم

 مثل کلیسا ساکت  و نقطه ی مقابل  اتاق خبر شلوغ وپلوغ اج بود 

 کالرک ها دور یک میز بزرگ نشسته بودند 

 هن مشکی پوشیده بود آقای کالرک کت آبی روشن و پیرا

 و موهای پُرش سفید بودند 
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خانم کالرک یک پیراهن رسمی زرد پوشیده بود  و موهای 

 سیاهش را بسیار مرتب و رسمی گوجه ای بسته بود 

آنها اشاره کردند که بنشینیم و من بدنبال هلن رفتم  و درست 

 روبروی کالرک ها نشستیم

 آقای کالرک گفت

ریت به اج ازت متشکریم و ادامه ی "ریچل ،ما بخاطر وفادا

 همکاریت برامو ارزشمنده"

 "ممنونم آقا و خانم کالرک"

"دلیلی که امروز خواستیم تورو اینجا ببینیم اینه که ،مطمئنا 

شنیدی که ما یه خریدار بسیار  عالقمند برای مجله داریم و ما هم 

عالقمندیم که به دالیل شخصی این فروش رو انجام بدیم،ولی 

ریدار کامال صریح  گفته که عالقش به اج بخاطر توعه، خ

میخواستیم بپرسیم تا مطمئن بشیم  کارمندان وفادارمون  وقتی 

مدیریت رو به عهده ی شخص دیگه ای واگذار میکنیم  همچنان 

مشغول به کار توی دفتر مجله میمونن و این اطمینان منحصرا به 
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نی، و اون خریدار این منوط میشه که تو همچنان توی اج بمو

 قبول نمیکنه مگه اینکه تو ضمانت کنی که اینجا میمونی"

"متاسفم آقا و خانم کالرک ،من به دالیل شخصی قصد ندارم که 

 اینجا بمونم"

 "میفهمم"

آقای کالرک چانه اش را مالید و نگاه نگرانی با همسرش ردوبدل 

 کرد

یک بمب وقتی کسی حرف نزد ناگهان سوییچی در سینه ام مثل 

 ساعتی زده شد 

 تیک تاک...

 تیک تاک....

 تیک تاک...

 تیک تاک...

 تیک تاک....

 ناگهان نگران شدم 
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 "اگه من نمونم ،همکار های دیگمو اخراج میکنین؟"

در حالی که منتظر جوابشان بودم دستانم را  روی سینه جمع 

 کردم 

 تیک تاک...

 تیک تاک...

 تیک تاک...

 باید برن"؟"خب ،بله،همه احتماال 

خانم کالرک در حالی که ناراحت بنظر میرسید روی صندلی اش 

 جابه جا شد 

"ما سعی کردیم شغل افراد رو مثل قبل همونطور که بوده نگه 

داریم ولی خریدارمون خیلی مصممه، ریچل لطفا برای موندن 

توی اج یکم فکر کن،میتونم بگم که صاحب جدید عالقمند به رشد 

"تو و همکارهاته

 و بووووووووووم

 بمب لعنتی ترکید 
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بخاطر شوک حرفش نفسم را حبس کردم و سرم را با گیجی تکان 

 دادم

"من دلیل خیلی محکمی برای رفتن از اج دارم،خواهش میکنم 

نزارین همکارهام اخراج بشن،بعضی از اونا سال هاست دارن  

سخت کار میکنن تا این مجله دیده بشه،همشون به حقوقش نیاز 

 ارن"د

 خاویر کالرک سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد 

"من برای خودم یا هر چیز دیگه ای اینکارو نمیکنم ،این خواسته 

 ی خریداره،پس ازت میخوام که توی اج بمونی خانم لیوینگستون"

 مکث کرد و نگاه طوالنی به من انداخت 

"شخصا اگه اینجا بمونی حقوق یک سالت رو به عنوان انعام 

 بهت میدم....باید درک کنی"

 به جلو خم شد و ناگهان پیرتر و خسته تر بنظر میرسید 

"این  برامون یه شانسه که بتونیم برای یه بزینس بزرگتر پس 

انداز کنیم ،این برای اج یه شروع جدیده  و میتونه برای تو و 
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 همکارات آینده ی روشنی رو رقم بزنه ،بهش فکر کن"

چیزی که االن داره اتفاق میفته کامال   "خانم و آقای کالرک

 یه..."

 سعی کردم کلمه ی مناسبی را پیدا کنم ولی خیلی عصبانی بودم 

 فقط میتوانستم این رفتارشان را دوروئی توصیف کنم

 "یه باجگیریه"

 آقای کالرک کمی بدنش سخت شد و گفت 

"نه ریچل این تجارته،و ما امیدواریم در تو، روحیه ی یه زن 

 ر هم وجود داشته باشه"تاج

 برای هلن سر تکان داد و ما ایستادیم

"برای دوشنبه ی آینده باید این تضمین به خریدارمون داده 

بشه،خانم لیوینگستون سعی کن کمک کنی تا برای تو و بقیه  همه 

 چی برد برد تموم بشه ...هلن؟"

هلن برایش سرتکان داد و وقتی از محدوده ی شنواییشان دور 

 گفت  شدیم
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 "متاسفم ریچل"

در حالی که به آسانسور برمیگشتیم اولین بار بود که حالت 

 صورتش آن طور نگران شده بود 

 "میترسیدم که این اتفاقا بیفته"

دستانم را کنارم مشت کردم ،ناتوان و آشفته  و بطرز لعنتی 

خشمگین بودم جوری که دلم میخواست فریاد بکشم  با اینحال  

 م را پایین نگه دارم سعی کردم صدای

 "من یه قول دادم و روش وایمیسم هلن"

"اوه ،هه انقدر ساده لوح نباش ریچل ،مردم هر روز قول هاشونو 

 میشکنن"

 "نه این قول...نه من"

از آسانسور بیرون رفتم ، در حالی که رفتمو پشت کامپیوترم 

نشستم و به رفتن هلن به دفترش نگاه کردم، درونم از اضطراب 

 ناامیدی بهم میپیچید و 

اتاق خبر طبق معمول با صدای کیبورد ها ،تلفن ها و بحث ها 
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 شلوغ بود 

همه ی همکارانم طبق معمول مشغول کارشان بودند و من 

 کنجکاو بودم که نوئل سنت چند نفر از آنها را اخراج میکند 

هیچ کدام از همکارانم نمیدانستند که نزدیک به اخراجند و  این 

 ماندن من بستگی دارد  فقط به

 به پیام جدید به سنت نگاه کردم  و 

ناامیدانه دلم میخواست به او بگویم که از اینجا میروم  که قولم را 

نگه میدارم که عاشقش هستم  و میخواهم دوباره به من اعتماد کند  

 ولی دوستانم در مشکل بزرگی می افتادند 

 اگر به او میگفتم چکار میکرد؟

 ر بود به جشن خیریه برویم امشب قرا

آخر هفته را با هم میگذراندیم و بعد میتوانستم به او بگویم  ولی 

مطمئن نیستم که این به نوعی یک دام است که نوئل سنت  

 بخاطر تالفی برای مالکوم  پهن کرده است یا خیر.

 تلفن را پایین آوردم و با دید جدیدی به اج نگاه کردم 
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 شروع کردم  اج که کارم را در آن

که به من بنوعی صدایی برای حرف زدن داد ،برای فهمیدن 

 داستان بقیه که باعث شد قلبم بشکند 

 ولی مرا بسمت عشق هم راهنمایی کرد  

بعد از همه ی اینها تازه متوجه شدم که من و اج کارمان با هم 

 تمام شده 

 من اینجا نمیمانم 

 من یک پیاده نظام نیستم 

 تم یک زندانی نیس

من عاشق اینجا و همکارانم هستم  ولی نمیتوانم مسئول مطلق 

 همه چیز باشم 

کالرک ها به خاطر دالیل شخصی اینجا را میفروختند  و من هم 

 باید بهترین انتخاب را برای منافعم انجام دهم 

 من دوباره قلب دوست پسرم را نمیشکاندم 

ز را برای من روراست و وفادار خواهم بود و یک جفت چشم سب
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 خودم خواهم داشت 

عصر همان روز خودم را در حالی یافتم که به در اتاق هلن 

 میکوبم 

 در واقع سه بار به در کوبیدم 

 "بله ریچل؟"

 برگه را جلویش گرفتم  

 "و این چیه؟..."

"مهلت دو هفته ایمه}قبل از اینکه توی شرکت ها و ادارات  

گر کارفرما بخواد ،بیشتر از استعفا بدن یه مهلت دو هفته ای ،یا ا

دو هفته تعیین میکنن تا کارفرما بتونه برای اون کارمند یه 

 جایگزین پیدا کنه {"

 

 

 فصل بیست و هشتم 
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 ❎سنت در خانه❎

 

 

 وقتی به مالکوم پیام دادم 

 +سالم سنت+

 هفته ی سختی را گذرانده بودم 

 اشت؟مشکلی نداشت که از مزایای اج صرف نظر کرده بودم ،د

 به من زنگ زد   

 "سالم ،حالت خوبه؟"

متوجه شدم که در پس زمینه ی صدایش صداهایی مثل برخورد 

 چنگال و چاقو  می آمد 

 احتماال سر یک ناهار کاری مزاحمش شده بودم 
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 "خوبم ولی...میخوام امشب بمونی....دیر میای یا فردا میشه؟"

 "امشب میام،حالت خوبه؟"

 سید دومین باریست که میپر

 زرنگ تر از این بود که نفهمد 

 "خوبم"

 به او اطمینان دادم 

 "نمیتونم صبر کنم تا ببینمت"

 "ممکنه دیر بیام "

 "یه کلید میزارم زیر پادری ،پشت در آپارتمانم"

 

 

تا بعد از نیمه شب منتظر سنت نبودم پس در حالی که منتظرش 

 تک بنفش پوشیدم  بودم پیراهنش را با یک شور

 وبعد از اینکه در مورد روزم با جینا حرف زدم 
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سعی کردم  با  مشغول کردن خودم با خوردن پاپ کورن و دیدن  

 تلویزیون وقت تلف کنم

 ولی سنت کمی بعد از ساعت هشت آمد  

بنظر میرسید مستقیما از شرکت به اینجا آمده ،هنوز هم در کت و 

دش تستسترون تراوش میکرد و من شلوار کاری اش بود و از خو

متوجه شدم که اولین چیزی که سنت به آن توجه کرد گردنبند ر/م   

 دور گردنم بود 

او حاالبزرگتر و سختتر بنظر میرسید جوری که دلم میخواست 

 در آغوشش بروم 

 احساس گیجی میکردم 

 احساس گیجی و ...امنیت!

 امروز برای اولین بار احساس امنیت میکردم 

 "سنت ...من..."

 به خودم نگاه کردم و چشمان او نیز هر اینچ از بدنم را پوشاند 

 "همینجوری اینو پوشیدم"
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 "دوسش دارم"

 در را بست 

 "سالم جینا"

 "اوه ...شما میخوایین..."

جینا کاسه ی پاپکورن را روی میز گذاشت و منتظر یک پاسخ 

 از طرف ما شد 

 نه مالکوم و نه من چیزی نگفتیم 

 صریحا ناله کرد 

 "باید برم؟"

بدنم فریاد میزد بلـــه ولی نمیتوانستم دوستم را مجبور کنم که 

 بخاطر ما برود 

 این رسم دوستان خوب نیست 

 "مشکلی نیست جینا"

 "میرم به اتاقم ،خداحافظ سنت"

 به سمت اتاقش رفت ،در را پشت سرش بست 
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 و من بازیگوشانه به او خیره شدم 

 راتو بکنیو بعد بیای""بهت گفتم کا

"اوم ،میبینی که من توی دستور دادن خوبم ولی متاسفانه توی 

 اجرای دستورات دیگران خوب نیستم"

کتش را در آورد ،کرواتش را شل کرد و از دور گردنش در 

آورد و آنها را روی مبلم گذاشت  و دو دکمه ی پیراهن جلوی 

 گلویش را باز کرد

سی هستم که خودم را به او فشار و من مطمئن نیستم که من ک

دادم یا او کسیست که مرا نزدیکتر کشید  ولی بهرحال ما کمی 

 همدیگر را بوسیدیم

 بوسیمان مالیم ولی بهمراه حرکت زبان هایمان بود 

 وقتی عقب رفت با حالت ارزیابانه روی صورتش زمزمه کرد 

 "چه اتفاقی افتاده؟"

 کردم بازویش که دورم پیچیده بود نوازش  

"از امروز یه مهلت دو هفته ای}مهلت دو هفته ای یه روش 
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 استاندارد برای استعفای یه نفر از کارشه { گرفتم"

بخشی از من صدای خودم را شنید که انگار از یک تونل به 

 گوش میرسید 

 بیکار شده ام!؟

میدانستم که مالکوم میتواند به من کمک کند و مرا حمایت کند 

 میخواستم  این کار را خودم به تنهایی انجام دهم  ولی  ناامیدانه

مخصوصا حاال! رابطه ی منو مالکوم همین حاال هم به اندازه ی 

 کافی پیچیده هست

 اول اینکه طبیعت مالکوم اینطور بود که گرایش به عیاشی داشت 

 من در چنین  رابطه هایی تازه کار و بی تجربه بودم 

 ظر داشتند رسانه ها  هر حرکت مارا زیر ن

و حتی ،شاید اگر برای او کار میکردم و مشکلی پیش می آمد من 

 کامال از لحاظ مالی به او وابسته میشدم  و این مرا میترساند 

 ولی در این لحظه بیشتر از بیکاری میترسیدم 

 وقتی آن حرف را زدم به من با آن چشمان سبز تیزبینش خیره شد
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زنگ زده}از کسایی که  "مهلت دو هفته ای داری؟ کسی بهت

 باهاشون مصاحبه کاری کرده بود{؟"

 "اگه تماسی داشتم بهت میگفتم"

 برای لحظه ای فقط با حالت ناخوشایندی مرا بررسی کرد 

 حالت صورتش هر لحظه درمانده تر و فکش محکمتر میشد 

"تو مهلت دو هفته ای دادی بدون اینکه کارتو راست و ریست 

 کنی؟"

 گاه کرد و حالتش اینبار گیج بود دوباره به من ن

 "میخوای با من کار کنی؟"

"آره فعال کارام جور نشده و نه...نمی خوام باهات کار کنم ،لطفا 

 درکم کن"

 ابروهایش هنوز هم به سمت پل بینی اش شیب داده شده بود 

مطمئنم که کنجکاو است که چرا بطور ناگهانی کارم را بیخیال 

 مناسب میگشتم  شدم پس من دنبال کلمات

 واقعا راه ساده ای برای گفتن این موضوع وجود نداشت
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"امروز آقای کالرک به من پیشنهاد پاداش کرد تا بتونم ضمانت 

 کنم که توی اج میمونم تا دوست هامم بتونن بمونن"

 صدایش مالیم بود

 "تهدیدت کرد؟"

شستش را روی چانه ام،جایی که او صورتم را نگه داشته بود تا 

 سرم را باال بیاورد تا به چشمانش نگاه کنم ،کشید 

 برق بیرحمانه ای درون چشمانش ظاهر شده بود 

برقی که دقیقا همان کسی که بود را نشان میداد...یک انسان 

 بیرحم و شکست ناپذیر

میترسیدم چیزی که حاال میدیدم درست باشد در صورتی که 

 چیزی که حاال نیاز داشتم آرامش بود 

 نه اونا خوب برخورد کردن""نه ،

 دستم را روی دستش گذاشتم و برای اطمینان  آن را فشردم 

"اونا از من قدردانی کردن و خواستن که بمونم ولی...در اصل 
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پدرت میخواد من بمونم،اون میخواست کالرک ها بهش اطمینان 

بدن که اگه من بمونم  اج رو میخره و همکارهام  میتونن به 

بدن،ولی من نمیتونستم بزارم کاری که میخواد با کارشون ادامه 

 تو بکنه رو انجام بده"

 تاریکی در اعماق نگاهش میچرخید 

او ایستاد و با ژست همیشگی اش دستش را درون جیب هایش 

گذاشت  ولی انرژی دور سنت ناگهان آنقدر مغلوب کننده شد که 

 نمیدانستم چه چیزی باید بگویم 

  سکوتمان به درازا کشید

 "سنت من میتونم کارمو آزاد شروع کنم..."

 }خبر جور کنه،مقاله بنویسه و به مجالت مختلف بفروشه {

 به لپ تاپم اشاره کردم و سعی کردم صدایم مطمئن باشد 

"من تمام روزو صرف زیرو رو کردن مجله های محبوبم بودم تا 

بفهمم چه چیزایی رو توی اونا دوست دارم که باعث شده 

بشم و یه لیست درست کردم ،من مقاله هایی که با مردم جذبشون 
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سرو کار دارنو دوست دارم نه چیزها و ماشین ها ،نه فشنو لباس 

 های مد روز  رو،

چیزی که دوست دارم مقاله هاییه که  درباره ی نوع زندگی،نقاط 

ضعف و قوت و پیروزی ها و شکست های مردم صحبت میکنه، 

 میدادم  برای خواننده های نوگراعه" چیزی که من برای اج انجام

 به او نگاه کردم 

"تحقیق کردم که خبرنگار های ناوابسته}کسایی که تو هیچ دفتر 

مجله ای استخدام نیستن فقط مینویسنو  نوشته هاشونو تو مجالت 

مختلف میفروشن{ چطور کارشونو شروع کردن ،معموال با 

مد ثابت ایجاد سرمایه  و سال ها کار طول میکشه که یه درآ

 بشه،شاید بتونم اینکارو بکنم"

 به سمت پنجره ی اتاق نشیمن رفت 

 برای لحظاتی طوالنی به بیرون خیره شد 

 پشتش به معنای واقعی کلمه شبیه دیواری سنگی بود 

 "تو میتونی هرکاری که بخوایو انجام بدی"
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نمیخواستم حس کنم که پیشنهاد سخاوتمندانه اش را روی 

کرده ام  ولی از فکر اینکه   این حس را داشته  صورتش پرت

 باشد دستپاچه شدم

 

مگر اینکه چیزی که در صورتش بود کامال در مورد چیز 

 دیگری باشد 

 مثال در مورد پدر عوضی اش!

 "خب نظرت چیه برای این وبالگ آزاد کار کنم؟..."

سعی کردم لپ تاپم را روشن کنم تا به وبالگ یک نگاهی بیاندازد 

 لی او عالقه ای نشان نداد و

 چرخید و مستقیما به صورتم نگاه کرد 

 "چرا فکر میکنی توی اج نمیشه همچین مقاله هایی چاپ کرد؟"

نفسم را بیرون دادم،لپ تاپم را بستم  و روی مبل نشستم و با 

 اینکار او تمام دیدم را گرفت 

 سوال خوبی بود
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ی کوچیکه ،باید یه "اج برای مقاله ای که میخوام چاپ کنم زیاد

موقعیت خوب پیدا کنم و چیزایی رو بنویسم که هیچکس دیگه ای 

انجام نداده ،هلن یه مدت همینکارو میکرد ولی  صاحب های 

مجله همیشه بهش سخت میگرفتن تا تمرکزشو روی چیزای 

سطحی بزاره ،اونم بعد از یه مدت خسته شد ،تمام همکارهام 

باید اج مسیرشو واضح تر و دقیق  کارشونو عالی انجام میدن،فقط

تر مشخص کنه و شخصی باشه که مسیر مجله رو بسمت درست 

 هدایت کنه"

هیچ جوابی نداد ولی دستش را باال آورد و متفکرانه چانه اش را 

 مالید 

لب هایش طوری تاب برداشته بود که انگار جوابم او را 

 خوشحال کرده

 با اخم گفتم

 یه؟""فکر میکنی نقشه ی پدرت چ

"اونو با شرکت های دیگش ادغام کنه  و کل مجله رو از هم 
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 بپاشونه و فقط چیزی که میخوادو نگه میداره"

 شروع به قدم زدن کرد و متفکرانه اخم کرد

"حتی برای یه لحظه هم باور نمیکنم که عالقه ی اصلی اون اج 

 بوده باشه"

 اشت چیزی،کنترل شده و بسیار حساب شده در قدم زدنش وجود د

نگاهش مثل یخ سرد بنظر میرسید که انگار درون رگ هایش 

 بجای خون یخ جریان دارد 

 تقریبا میتوانستم صدای ذهنش را بشنوم

 انرژی اطرافش انگار جرقه هایی را پرت میکرد 

به اندازه ای این مرد را میشناختم  که بدانم یک نابغه است که 

 خودش را تحت کنترل دارد 

 ب شده است که کارهایش حسا

 که به هر کاری که قرار بود بکند خوب فکر میکرد....

هرچند که او خشن است ولی این او بود که روی این اخالقش 

 حکومت میکرد 
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حاال از حسی که در درونش داشت چیزی نشان نمیداد  ولی 

 میدانستم که  خودش را بشدت تحت کنترل داشت

 مرا میترساند و هر چیزی که باعث میشداز داخل سرد شود 

 انگار که ذهنم را خوانده باشد به من خیره شد 

"اگه پدر من اج رومیخواد باید هزینه ی گزافی براش بپردازه 

،عالرقم اینکه تو مدت زیادی تو اج نمیونی ولی اون بخاطر 

 غرورش هم که شده پا پس نمیکشه"

 "از چی پا پس بکشه؟از خریدن اج؟این دیگه مهم نیست مالکوم" 

 قتی به من نگاه کرد چشمانش با حرارت میدرخشید و

 دوباره آمد و چانه ام را گرفت 

 "بهم اعتماد داری؟"

 با دست آزادش کتش را برداشت 

 انرژی در اتاق موج میزد 

 هر سلول بدنم از خطری که پیش روبود فریاد میزد 

وقتی سنت اخم کرد و کتش را پوشید حس میکردم که برای جنگ 
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 و من از این وضع خوشم نمیامد  آماده میشد

وقتی که بدون اینکه منتظر جوابم باشد بسمت در رفت صدایش 

 کردم

 "مالکوم"

 صدایش خشن ولی کامال مصمم بود 

 "بهم اعتماد داری ریچل؟"

 چیز درخشانی مثل دیوار جنگی درون چشمانش بود

 سر تکان دادم

 در را باز کرد 

 بازی چطور پیش میره""پس فعال کاری نکن،اول ببینیم این 

 "میخوای به خیریه بری؟"

 "نه میخوام با وکیل هام مالقات کنم"

 "وکالت این ساعت مالقاتت میکنن ساعت هشت شبه"

 سنت نگاه بدیهی به من انداخت 

 چشمانم را چرخاندم ، خندیدم و غر زدم 
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 "البته که میکنن"

 شنیدم که با تکبر گفت

 "بهم اعتماد کن"

 چی گفتم،من از کار توی اج دست کشیدم" "مالکوم نشنیدی

 در را پشت سرش بست 
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 فصل بیست و نهم 

 

 

 

 

 ❎جنگ❎

 

 

 

 

 

 بعد از آن شب ،روز بعد به من پیام داد 

 +فردا بیکاری؟+

 جوابش را دادم چون میخواستم به من بگوید چه اتفاقی  افتاده 

میکنه +بستکی به جایی که میخواییم بریم وکسی که درخواست 
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 داره،چه خبر شده؟+

نگران بودم و منتظر بودم تا جوابم را بگیرم ولی او سوالم را 

 نادیده گرفت و در عوض پاسخ داد 

 +پس اونی که ازت درخواست میکنه کسی نیست جز من+

 با خنده جوابش را دادم

 +یه نفر خیلی خودشیفته شده+

 +یه چیز راحت بپوش+

 با سرخوشی آه کشیدم 

دست مرد مرموزی سپردم که امشب برایم راز هایی خودم را ب

داشت  و هرچه که باشد مطمئن بودم که او میداند چه کاری انجام 

 میدهد 
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 خودش کرد  BUG2روز بعد او مرا سوار 

 و به من گفت که میخواهیم به مسابقه ی چوگان برویم 

 ی افتادهمن از او پرسیدم که در آن شب چه اتفاق

ولی او فقط با دهان بسته خندید و به من گفت که آرام باشم و 

 عجله نکنم 

 "هفته ی بعد"

 آرامش او باعث آرام شدنم شد 

ما به زمین بازی رفتیم و او یک شلوار سفید سواری که باسن 

بزرگش را عالی نشان میداد و یک تیشرت سرمه ای  و چکمه 

 نویش میرسید پوشید های سواری  که به یک اینچ زیر زا

کالن  هم بازی میکرد  پس قبل از اینکه سنت مرا بسمت میز  

سفید رنگی که به زمین دید داشت هدایت کند،کالن  با ما خوش و 

 بشی کرد 

 مالکوم گوشه ی دهانم را بوسید  و به سمت اصطبل حرکت کرد 

ساعت ها بعد من فقط آب معدنی ام را مینوشیدم و بازیشان را 
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 ا میکردم تماش

موهایم در باد پرواز میکرد  و همه ی چیزی که الزم داشتم یک 

 کاله بود و آن موقع من کامال یک خانم زیبا میشدم 

 نگاهم به بازی گیر کرده بود 

سنت روی اسب اصیل سیاه رنگی سواری میکرد و با 

ماِلت}چوب چوگان که سرش مثل چکشه{ در دستش دور زمین 

هر ضربه حرکت میکرد  و روی پیشانی میچرخید  عضالتش با 

 اش از خیسی عرق برق میزد 

 دور قوزک هر چهار پای اسبش چیز قرمز رنگی بسته شده بود 

سنت با سرعت سرسام آوری رویش حرکت میکرد و  با قدرت  

 رویش نشسته بود 

 خب این تنها چیزی بود که من میتوانستم در آن بازی ببینم 

بعضی از زن ها که نزدیک میز  یا ولی میتوانستم زمزمه ی 

 پشت من بودند بشنوم 

 درباره ی مردی که روی اسب سیاه سواری میکرد میپرسیدند 
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 "اون کیه؟"

 "مالکوم سنته ،پخمه جون"

 "هییسس دوست دخترش اونجاست"

 "کارمایلو روی اون اسب سفیده میبینی؟..."

 با خودم لبخند زدم 

 به سمت من آمدند وقتی مسابقه تمام شد کالن و سنت 

 پشت سرم کامال ساکت شد 

 آنها پنج بر ده برده بودند 

 وقتی سنت نشست چانه اش را بوسیدم و به او تبریک گفتم 

 سپس به کالن نیز تبریک گفتم 

 "باید بهتون مدال طال بدن"

 کالن نیز روی صندلی نشست و به زن های پشت سرم گفت 

 "سالم خانما"

 آنها خندیدند 

هم صحبت کردیم و کنجکاوی ام در مورد چوگان از  مدتی با
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 همیشه بیشتر شد 

 "اعتراف کن سنت ،اسبت مثل تو چهارتا اسم داره؟"

 "وقتی گرفتمش یه اسم داشت"

چشمان سبزش  برق میزدند  و در حالی که با دستی که پشت 

 صندلی ام بود جرعه ای از آبش نوشید ،دهانش تاب برداشت 

 راج بخرمش یه اسم داشت""قبل از اینکه تو ح

 اضافه کرد 

 "ماتریکس"

 "و اسب کالن؟"

"بخدا قسم سنت اگه دوباره بخوای با اسم دخترم }اسب{ خوشمزه 

 بازی دربیاری..."

 "اسب اونم وقتی خریدیم اسم داشت"

مالکوم سرش را بسمت من کج کرد و وقتی کالن یک نگاه کشنده 

 به او انداخت ،خندید 

 ت کارتونی توی کارتون پیترپن {""تینکربل}یه شخصی
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❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 

 

روز یکشنبه ،او با فرستادن کلود ،برای آوردن  پاپکورن 

گرت}بهترین پاپکورن دنیا شناخته میشه{ که کارامل مورد عالقه 

 ام که عاشقش بودم را داشت  مرا شگفت زده کرد 

ع به ما در حالی که در کتابخانه مشغول خواندن بودیم شرو

 خوردن آن کردیم 

بعد از اینکه انگشتانم را لیسیدم و تمیز کردم چند پاپ کورن 

درون دهان مالکوم گذاشتم و عاشق این بودم که سعی میکرد با 

 مهارت انگشتانم را همراه پاپکورن درون دهانش بکشد 

روی سینه اش تکیه دادم و در حالی که او مایکل کانلی}نویسنده 

اند من کتابی که در قفسه ی  دفتر  کارش گیر ی ریچموندی{میخو

 آورده بودم میخواندم 

 آگاتا کریستی ! 
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در حالی که او برگه ها را ورق میزد من میخواستم کتابم را با 

 یکی دیگر از کتاب های آگاتا کریستی عوض کنم 

 وقتی مجموعه ی خانم مارپل را کنار گذاشتم

چیزی که او میخواند را به سمت کتاب او خم شدم پس میتوانستم  

 بخوانم 

 "چرا فکر میکنه مرگ برادرش خودکشی نبوده؟"

 "بخونش"

 بینی ام را پیچاند 

 "نه مال تو رو بیشتر دوست دارم "

 "نه تو دوست داری حواس منو پرت کنی"

 "همینطوره"

 خندیدیم 

و من تصمیم گرفتم  که او را نادیده بگیرم  پس کتابم را برداشتم  

 کت بزرگ لم دادم تا پاهایم را روی پای او بگذارم و روی نیم

یک پایم را در دستش گرفت و با دست دیگرش کتاب را نگه  
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 داشت  و ما نیم ساعت دیگر هم مشغول خواندن شدیم 

 بعد از مدتی او سرش را بسمت کتاب من خم کرد 

 و پرسید

 "کجاشی؟"

 ه بود صدایش بخاطر اینکه مدتی حرف نزده بود کمی  گرفته شد

 "اَه ه ه "

 با کتاب به شانه اش کوبیدم 

" برام خرابش نکن ،منظورت چیه اه ه ه؟اون مردک تو کتاب آدم 

بدی بود؟ بهم بگو؟"}مالکوم به قسمتی از داستان که ریچل داشت 

میخوند نگاه کرد و با دیدن اون قسمت گفت اه ،یجورایی داشت 

 فضولی ریچلو برمی انگیخت{

 آرام خندید 

 تابم را گرفت و کنار گذاشت و ک

ما همدیگر را آرام بوسیدیم  و من روی بدن سخت و قدرتمندش 

 دراز کشیدم و با هم یک کتاب را خواندیم 
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بعد او سفارش داد تا برایمان غذا بیاورند و در حالی که ما منتظر 

 بودیم ،کمی بیشتر خواندیم

م که هر بار که صفحات را ورق میزد به صورتش نگاه میکرد

 امروز متفکرانه بود

  

یک بار دیگر وقتی سعی کردم درباره ی جلسه آخر هفته  با 

وکالیش از او حرف بیرون بکشم  بدون اینکه نگاهش را از 

 کتاب بگیرد فقط گفت

 "هفته ی بعد"

 با اکراه بیخیال شدم 

آهی کشیدم و به سینه اش تکیه دادم و دستش بطور خودکار دورم 

 پیچید

 یا مسیح!

 چقدر اینجا را دوست داشتم...این دست ها  ....

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 
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 خسته ولی راضی ساعت نه  روز دوشنبه به محل کارم رفتم 

قبل از اینکه وارد آسانسور شوم ،مرعوب کننده ترین و خشن 

 ترین چهره ی آن مرد که تا بحال دیده بودم را دیدم 

 ون آمدند گروه بزرگی از همراهانش از آسانسور بیر

 در حالی که شروع به حرکت کردم به من نگاه کرد 

 نوئل سنت!

انگار که او از عکس های درون اینترنت با همان نگاه خشنش 

 بیرون پریده و درست همانجا ایستاده 

 درست در همین ساختمان!

 شوک برای لحظه ای باعث شد فلج شوم

 زیبا بود  قد بلند،موهای تیره....تقریبا به اندازه ی مالکوم

 ولی ابدا هیچ شوخ طبعی  در صورت این مرد نبود 

جایی که مالکوم سنت حضور داشته باشد انرژی اش حس میشد و 

نوئل در حالی که چشمانش روی من قفل شده مانند یک بمب در 

 حال انفجار بنظر میرسید ،کامال برخالف مالکوم
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 او گفت 

 "تو"

 لحنش با تحقیر شنیده میشد 

 مت من برداشت  قدمی به س

در حالی که یکی از کارآموزان جوان وارد آسانسور میشد در را 

 باز نگه داشت و به من گفت 

 "داری میایی؟"

 انگار که به من پیشنهاد میکرد نجاتم دهد  

بسرعت به داخل آسانسور رفتم  و من نیز بی پروایانه به نوئل 

 خیره شدم 

وختن بود و من گرهی از خشمی خالص درون شکمم در حال س

 به او نگاهی منزجر تر از نگاهی که او به من میکرد ، انداختم 

بیشتر از چیزی که در زندگی ام به کسی با انزجار نگاه کرده 

 بودم 

 و او قبل از اینکه در آسانسور بسته شود با خرخری گفت 
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 "اون برنده نمیشه"

 سکوتی مرگبار در آسانسور وجود داشت 

 کارآموز پرسید 

 اوه ،اون کی بود؟""

 چشمان آبی اش با نگرانی گشاد شده بود 

 به او نگاه کردم 

کاش میتوانستم  اسمش را بخاطر بیاورم تا این وضع کمی کمتر 

 ناجور بنظر برسد 

 "پدِر دوست پسرم"

 "عا عو"

با تاسف شانه ام را لمس کرد و من با رعشه ای که در بدنم حس  

 میکردم نفسم را بیرون دادم 

 و اینجا آمده بود تا با کالرک ها مالقات کندا

 خیلی خوشحال بنظر نمیرسید!

نکند آن عوضی فهمیده  بود که   آن نقشه ی باجگیری لعنتی اش 
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 اثر نکرده؟

 بنظر میرسید خیلی عصبانیست

نمیتوانستم باور کنم که کسی برای رفتن یکی از کارمندانش 

 اینطور مشوش شود 

 یزی شبیه آجر درون شکمم است هنوز هم حس میکردم که چ

محتاطانه از آسانسور بیرون رفتم و به دنبال نشانه ای از اتفاق 

 شوم و بدی به دورو اطراف نگاه کردم 

ولی متعجب شدم که هیچ چیز بدی وجود نداشت وهمه چیز 

 طبیعی بود 

 تقریبا سرو صدای زیادی بود و صدای خنده هایی هم شنیده میشد 

 م به سمت میزم رفت

 وقتی ولنتاین مرا دید با لبخند بزرگی گفت 

"ریچل ،هلن میخواد فورا ببینتت،و بعد بیا اینجا و بهم بگو 

 چیکارت داشته"

 به دفتر هلن رفتم خوش حال بودم که ولنتاین را شاد میدیدم 
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 شاید کار جدیدی پیدا کرده 

 هلن  اشاره کرد تا وارد شوم و من فورا شروع کردم 

 مم خیلی مصممم هلن ...""من روی تصمی

 "واقعا؟چون کل دفتر هم هیجان زدن"

وقتی با گیجی ،که هر لحظه  بزرگ تر میشد همانجا ایستادم و 

 نگاهش کردم اضافه کرد 

 "همونطور که میدونی نوئل سنت برای اج پیشنهاد داده"

 بوضوح با خوشحالی دستانش را به هم کوبید 

 این خوشش اومده باشه""ولی ...بنظر نمیاد دوست پسرت از 

 با ناراحتی نفسم را بیرون دادم 

 "میدونم"

 "در هر صورت ،یه جنگ مزایده ای در جریانه"

 سر تکان داد 

 "4"نوئل سنت در مقابل ام

 به من نگاه کرد 
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 "مالکوم میخواد اج رو از پدرش بگیره"

 به نحوی کامال مطمئنم که جهان از حرکت ایستاد 

 "شنیدی؟"

 کردم به من حمله ی قلبی دست دادهکامال حس می

 "اون قیمتو باالتر برده"

 با نیمی از ترس و نیمی از امید پرسیدم 

 "کی برنده میشه؟"

 "نمیدونم ولی....روی پسرت شرط میبندم"

 در انتهای حرف هایش لبخند گشادی زد 

 "اون نامه ی عاشقونه ای که براش نوشتی..."

 ر میرفتم گفت  در حالی که با گیجی و حیرت بسمت د

 "احتماال این جواب اون نامست"

 من:زن حرف 

 او:مرد عمل

 لعنت!
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 نمیتوانستم 

 نمیتوانستم اجازه دهم که اج را بخرد 

 نه برای اینکه رئیسم شود 

این برایش کاری نداشت ولی نمیتوانستم بگذارم که پولش را برای 

 چیزی که هیچوقت به آن باوری نداشت  هدر دهد 

 م بگذارم بخاطر من پولش را هدر بدهد نمیتوانست

 هلن گفت 

 "اج ارزش پیشنهاداتی که براش میدنو نداره"

 به هلن گفتم 

 "خودتم میدونی"

"اونا برای اج پول پرداخت نمیکنن ،اونا باهم یه رقابت قدیمی 

دارن  و تا آخرش هم میرن،پدر دوست پسرت میخواد تو توی اج 

سرت نمیخواد تو زیر سایه ی بمونی تا ،اینجارو بخره،دوست پ

 پدرش باشی"

 "ولی من استعفا دادم هلن"
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 با اطمینان گفت 

 "اگه سنت برنده بشه برمیگردی"

 وقتی بیرون رفتم هیچ کسی کار نمیکرد 

همه در گروه های کوچکی کنار اتاقک هایشان جمع شده بودند  و 

 وقتی مرا دیدند هورا کشیدند 

 ولنتاین فریاد زد 

 ه مالکومیم""ما تو تیم

 سندی گفت 

 "تیم مالکوم"

 "تیم مالکوم"

 یکی یکی فریاد ها شروع شد 

 "تیم مالکوم"

 نالیدم

 "بچه ها..."

 لعنتی !
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 با حالتی عصبی خندیدم 

 روی صندلی خودم نشستم و برایش نوشتم 

 +توی اج غوغایی به پا شده+

 +بعدا حرف میزنیم+

 چی؟

 جواب دادم 

 سنت!!!+ +مالکوم کایل پرستون لوگان

 +بعدا+

 +لطفا بهم بگو که میدونی داری چکار میکنی+

 +حتی نباید بپرسی+

 خدایا عاشقش بودم 

 دلم میخواست به او پیام بدهم که 

 'تو غیر قابل پیشبینی هستی ،منو دیوونه میکنی و من عاشقتم'

ولی دفعه ی بعدی که چنین چیزی را بخواهم به او بگویم وقتیست 

 چشمان سبزش نگاه میکنم که مستقیما درون 
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آه کشیدم ، پشت کامپیوترم نشستم و به عکس نوئل سنت  نگاه 

 انداختمو انگشت وسطم را نشانش دادم 

 "حاال اگه میتونی اج روازمون بگیر عوضی"

  

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 

 

 مالکوم قول داد بعد از کار به اینجا بیاید 

چیز هایی که دورو  در را بستم ، نفس عمیقی کشیدم و به همه ی

 اطرافم بود نگاه کردم 

 تقریبا همه ی چیز هایی که دوست داشتم درون این دیوار هاست 

 اینجا در امنیت هستم مگرنه؟

آب زندگی ام کمی متالطم است ولی این باعث نمیشود قایقم از 

 راهش منحرف شود 

 لپ تاپم را برداشتم و به اتاقم رفتم 

 این مثل بچه ی من بود 
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ه ی چیزی که حتی در صورت اخراج شدن به آن احتیاج هم

 داشتم 

 من با لپ تاپم حرف میزدم ،لپ تاپم با من حرف میزد 

 این تنها چیزیست که برای کار به آن نیاز دارم 

 تا وقتی اینرا دارم میتوانم زندگی خودم و مادرم را تامین کنم 

اشته باشم میتوانم اج را ترک کنم و در صورتی که لپ تاپم را د

 امید هم دارم

ولی سنت خون جلوی چشمانش را گرفته بود و این بخاطر من 

 است 

در حالی که منتظرش بودم جنگ مزایده ای آنها را بطور آنالین 

 دنبال میکردم 

 در رسانه های اجتماعی اش هیچ پستی نگذاشته 

ولی چند مقاله که دیروزو امروز منتشر شده بود نظرم را جلب 

 کرد 

 بعد از ساعت ها بیش از پنج درصد کاهش یافته...4ام امسه
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در چاه های نفت تاهو راث 4سهامداران بعد از سرمایه گذاری ام

که او سه ماه پیش این  تصمیم تجاری بد را گرفته ...و همچنین  

شایعات مربوط به ورود ام چهار به یک جنگ مزایده ای برای  د

 رصد کاهش داده  ....خرید سهام اج،قیمت سهامشان را چهار

، مالکوم سنت ،بعد از رابطه با ۴منابع ما گفته اند که رئیس ام

مقاله نویس،ریچل لیوینگستون که مقاله ی عاشقانه اش اخیرا در 

مجله ی محلی منتشر شد ،در وضعیت فکری  درستی قرار

 ندارد...

 

 روی لینک ها کلیک کردم و به عکس ها خیره شدم 

 م شام میخوردیمدر یک عکس ما با ه

 در دیگری 

 او از ماشینش پیاده میشد 

 در دیگری 

او در میان انبوهی از مردان ایستاده ...به نوعی جدا از بقیه و به 
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 نحوی ...تنها و متفکر بنظر میرسید 

قسم میخورم که تمام مقاالت که بصورت آنالین منتشر شده بود به 

یتواند در مورد شما میگفت چقدر سنت سخاوتمند است و کسی نم

 او ننویسد ؟

 یا حتی درمورد آن شخصیت بدش...

چیزی که ممکن است برای کسی که در معرض دید دنیاست  

اتفاق بیفتد ...کسی که دائما مورد قضاوت قرار میگیرد ..حتی 

توسط دوست دخترش...کسی که کاری از دستش برنمیامد و فقط 

 میشد را میدید  تصویر نادرستی که از او در رسانه ها منتشر

 مالکوم خودش را همانطور که رسانه ها نشان میدادند میدید؟

یا جوری که مردم دیگر میدیدند؟مالکوم سنتی که در اخبار 

میشنوید که بی پروا و سرسخت است و بخاطر تجارتش دوستان 

 نزدیک زیادی ندارد ...

در رسانه ها  سنت برایم نقاشی دیواری نخریده بود  تا بخاطر 

چیزی که من به آن باور داشتم}کمپین پایان خشونت{حمایتم کند 
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 ،اوبخاطر من  به کمپ نیامد 

در رسانه ها ،او صرف نظر از چیزی که بینمان اتفاق افتاده و 

فقط بخاطر اینکه مرا از کسی که میدانست میتواند به من آسیب 

 برساند ،با دادن پیشنهاد شغلی مرا از او دور نکرده بود   

در رسانه ها یک اسطوره ی نیرومند است ولی دوست پسر  او

من ،مردی مرموز و شهوت انگیز است  که دلم میخواست 

درونش را باز کنم و تمام زخم هایی که باعث شده تبدیل به 

 چیزی که حاال هست،شود را ببوسم 

 به پدرش فکر کردم 

سنت چقدر بیهوده سعی کرده بود مرا از اج بیرون بکشد و به 

 ببرد 4ام

 ناگهان موقعیت او را درک کردم 

 دوست پسرم به نحوی میخواست به تجارتش آسیب برساند؟

 نه!

بخاطر بعضی تصمیمات بظاهر غلط ...و تا 4میدانستم که ام
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 حدودی بخاطر من ضربه خورده 

 دلم میخواست کمی خیال سنت را راحت کنم  

بروم و سه میخواستم پس نداز چند هزار دالری ام را بگیرم و 

 را بخرم و استطاعتش را هم داشتم 4سهم از ام

و فقط این کار را میکردم تا به سنت نشان دهم که به او ایمان 

 دارم

فقط میخواستم بشنوم که او به من اطمینان میداد که پولی که به 

زحمت درآورده  را بخاطر انتقام از پدرش،برای من و برای همه 

 ی همکارانم از دست نداده 

او مردیست که توسط افرادی که میخواستند از او سوءاستفاده 

 کنند درخواست های زیادی داشته 

میخواستم او بداند که چیزی که از او میخواستم عشق و حمایتش 

 بود 

 الزم نیست او همه را نجات دهد تا خودش را به من ثابت کند 

 الزم نیست دیگر خودش را به پدرش اثبات کند 
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 ایل پرستون لوگان سنت بود او مالکوم ک

پر فعالیت،جاه طلب،بیپروا  و سرسخت  و ده برابر هر مرد 

دیگری در شیکاگو قدرتمند، جوری که میتوانست اگر بخواهد 

 هزار اج دیگر بسازد و پدرش می توانست مستقیما برود به جهنم!

  

 

 

راباز کردم و در  وقتی مالکوم دیروقت به آپارتمانم رسید ،در

حالی که جینا تلویزیون تماشا میکرد دستش را گرفتم و او را به 

 اتاقم بردم 

 "من امروز نوئلو دیدم"

میدانستم که او میخواهد کامال تمام جزئیات برخورد ما را بداند 

پس وقتی چشمان سبزش محافظانه برق زد ،ابروهایش به هم 

م را روی دهانش گذاشتم نزدیک شد و دهانش را باز کرد انگشتان
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 و با مالیمت فشار دادم 

"قبل از اینکه بتونم وارد آسانسور بشم اون ازش بیرون اومد و  

بهم گفت که تو نمیتونی ِببَری و بعدش رفتم طبقه ی باال ،همه ی 

چیزی که با اون اتفاق افتاد همین بود اون یه حرف مفت زن 

 ی کنه همینه"بزرگه و همه ی چیزی که میتونی باهاش باز

 هنوز هم اخم کرده بود 

با دستش مچم را گرفت و پایین آورد و بعد با صدای آرام و 

 مرگباری گفت 

 "اومده بود به اج؟"

سر تکان دادم و انگشتانم را در انگشتانش گره زدم به نوعی 

 میخواستم او را آرام کنم 

 "احتماال اومده بود کالرک هارو ببینه"

 "جالبه"

 گفت   با کمی خشم

"چون کالرک ها بخاطر شروع قیمت مزایده  همین حاال هم می 
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 خواستن کف پامو ببوسن"

 "ولی برای افزایش قیمت ، به خریدار دوم نیاز دارن مگه نه؟"

مالکوم کتش را درآورد،بسمت گوشه ی اتاق رفت  و قبل از 

اینکه گره کرواتش را باز کند و آن را دربیاورد کتش را روی 

 ندلی گذاشت دسته ی ص

"حتی بدون تعهد اینکه تو توی اج میمونی اون به جنگش با من 

سر خرید اج ادامه میده  ،این حرفش که گفت نمیخواد من برنده 

 ی این مزایده بشم،حرفمو ثابت میکنه"

لب هایش جوری تاب برداشته بود که انگار از این جنگ لذت 

 میبرد 

جا با پیراهن مردانه کرواتش را درون جیب کتش گذاشت  و همان

اش ایستاد و به من نگاه کرد انگار که میخواست مطمئن شود 

 حال من خوب است و قلبم تپش گرفت  وقتی اضافه کردم

 "تو داری اج رو میخری؟"

 داره میخردتش" 4"ام 
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 خود توعی سنت ،چرا برای اج پیشنهاد دادی؟"4"ام 

 دم""من برای اج پیشنهاد ندادم ،برای تو پیشنهاد دا

تمام بدنم از شوک حرف هایش و احساساتی که همان یک جمله 

 به همراه داشت مضمحل شد 

حالت صورتش پرحرارت و مهربان بود و من نگاهم را پایین 

 گرفتم 

 "این اذیتم میکنه که فکر کنم بخاطر من اینکارو کردی"

"این حرفو نزن،حتی نمیتونی تصورشو بکنی که تو برام چیکار 

 کردی"

 من آمد و  بسمت

همانطور که یک دستش پشت گردنم قرار گرفت دست دیگرش 

 صورتم را نگه داشت 

چشمانش همچنانکه به من نگاه میکردند  مانند خنجر هایی از 

 گرما،روراستی،بیرحمی و وفاداری در درونم فرو میرفتند 

 مژه هایش تا نیمه بسته شد و گفت 
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 "میدونی باهام چیکار کردی؟"

 شستش را روی چانه ام میکشید صدایش خش دار شد در حالی که 

 "تو تنها آدم بهشتیی هستی که تا حاال داشتم ریچل"

 به چشمانم نگاه کرد   

 "و اگه جهنمی بودی ،تو تموم عمرم گناه میکردم تا باتو بمونم"

چشمانش ثانیه ای پرحرارت شد و ثانیه ای بعد وقتی صورتم را 

 نش به من لبخند میزدند بررسی کرد و ادامه داد  چشما

 "من برای همین یدونه گوشت میتونم بمیرم"

گوشم را بین انگشت شست و اشاره اش گرفت و بازیگوشانه 

 کشید 

 وقتی باالخره لبخند زدم حالت صورتش دوباره  هوشیار شد 

 صدایش آرام و مثل فوالد محکم بود

ه و "ریچل پدرم دستش بهت نمیرسه،اون نمیتونه باهات بازی کن

 تهدیدت کنه،به اندازه ی نفس هات به این مطمئنم"

 "سنت"
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 اعتراض کردم 

 "نمیخوام اون دستش به تو برسه"

انگار که حرفم بی اهمیت است ، کفشش را درآورد ،با پیراهن و 

شلوارش روی تختم رفت ، دستانش را برایم باز کرد و من 

 همانجا در آغوشش فرو رفتم 

 خیلی ساده پرسید

 اِجو برات بخرم؟" "میخوای

 "چی؟"

 اوه خدای من 

 سنت اینرا نپرسید؟!

 ولی او پرسید!

 "تو گفتی.."

 گلویم را صاف کردم 

 و نگاهم را از او گرفتم 

" تو یبار بهم گفتی ،تو اول میبینی پولت برای چی داره خرج 
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 میشه،تو به اِج ایمان نداری"

 "ولی به تو ایمان دارم"

 به من نگاه کرد 

ین مزایده برای خودم نرفتم ،میخوام مجلتو بهت "من تو ا

برگردونم یا میخوام اون شیطونو که  خودم از تخم اونم بیرون 

 کنم،تا با استفاده از من با تو بازی نکنه"

 برق بیرحمانه ای در چشمانش ظاهر شد 

 صدایش پایینتر آمد 

"اگه تو اِجو میخوای تا وقتی  اونو شکست بدم و اج برای تو بشه 

از تالش دست نمیکشم و تو میتونی هر کاری که میخوای باهاش 

 بکنی اون سکوی تو برای موفقیت میشه"

 در سکوت ارزیابانه مرا بررسی کرد 

 چشمانش هیچ جزئیاتی را از دست نمیداد 

 "اج همون چیزیه که تو میخوای؟"

بخاطر کار سخاوتمندانه ای که برایم کرده بود سعی میکردم 
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 کنترل کنم احساساتم را 

"من اِجو دوست دارم  ولی میخوام....میخوام جایی باشم که 

پتانسیل بیشتری داشته باشه  و چیزی که تقریبا هر روز یادم 

ِ بیان ،من نندازه که بخاطرش چیو فدا کردی ،جایی برای آزادی

دوست دارم  دوستام شغلی داشته باشن ،راهی برای درآمد بیشتر 

،شاید من چیز دیگه ای میخوام ...چیزی ،جایی برای کار بیشتر 

 که..."

 به من نگاه کرد 

نگاهش هم صبورانه و هم منتظر بود ...انگار هنوز منتظر است 

 حرف بیشتری بزنم 

 پس به حرفم پایان دادم

 " مالکوم از اینکار صرف نظر کن"

 " نمیخوای من اینکاروبکنم  ،یا اج رو نمیخوای،بهم بگو؟"

 ورد تا هر اینچ از تغییر  صورتم را ببیند چانه ام را باال آ

 "نه"
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 خودم شنیدم که اینرا گفتم و تحمل این واقعیت دردناک بود 

"من اجو نمیخوام ،تا حاال متوجه نشده بودم که چقدر  یه شروع 

تازه میخوام ،اج حاال تو گذشته ی منه،برای...برای دوستام 

جبوره راهشو بهترین هارو میخوام ولی شاید هرکدوم از ما م

 خودش پیدا کنه..."

 "من مطمئن میشم که دوستات فرصتی برای کار داشته باشن"

 "اینکارو میکنی؟"

 چشمانم گشاد شد و شانه هایش را گرفتم 

 "پس بیخیال اج شو"

 "فعال نه"

 به عقب لم داد و دستانش را زیر سرش گذاشت 

 "ما هنوز راه درازی در پیش داریم"

باال ببری؟اگه اون شیطان صرف نظر کنه  "چقدر میخوای قیمتو

 و تو فقط به عنوان خریدار بمونی چی؟"

"اون عقب نمیکشه اون سال ها میخواست باهام سرشاخ بشه  تا 
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بهم نشون بده کی جیبش پرتره}از پول{بعد از اینکه اینکاروکردم 

 اون تا وقتی که مطمئن بشه اج مال من نمیشه ادامه میده"

 خدایا 

 ش مرا میکشتپوزخندهای

 خندیدم و بعد ناله کردم 

 "مالکوم تو خیلی بی رحمی ،همین االن عقب بکش"

 با آرامش به من اطمینان خاطر داد

"وقتی مهلت دو هفته ایت تموم شد ،دقیقا وقتی که دستش بهت 

 نمیرسه اینکارومیکنم"

 غر زدم 

 "مالکوم"

 خندید،مرا نزدیکتر کشید و به چشمانم خیره شد 

تماد نداری ریچل؟این پرشو انجام بده}اشاره به مقالش که "بهم اع

 گفته بود اگه بدونم سنت منو میگیره میپرم{"

 وقتی پرسیدم کمی ترسیده بودم 
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 "منو میگیری؟"

"اگه مطمئن باشی که میگیرمت این پرش نیست ،میشه یه قدم ،یه 

 قدم که در حقیقت دانسته داری برمیداری ،تو باید با اعتماد به من

 بپری بدون اینکه بدونی میگیرمت یا نه"

 میتوانستم نگاهش را بخوانم 

 سرتکان دادم 

نفسم زیر لمس هایش بند آمده بود ،نگاه بی رحمانه اش کامال 

 مصمم بود 

 "باشه ولی...لطفا از مزایده بکش کنار"

 "همینکارو میکنم ریچل"

 "بهم قول بده"

 شد  به نگرانی ام خندید ولی بعد بسیار هوشیار

 "میخوای بهت قول بدم؟"

 بیادم آمد که او قول نمیدهد 

 پس زبانم را گزیدم و چیزی نگفتم 
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بطور ناگهانی خم شد و به آرامی....بطرز دردناکی آرام  زمزمه 

 کرد 

 "بهت قول میدم"

 قاطع سرش را تکان داد

 "باشه،بهت قول میدم"

 صورتم را گرفت و گوشه ی دهانم را بوسید 

برای آخرین بار از اج بیرون اومدی  بیا پیش  "لحظه ای که

من،هرکاری که بکنم باید بیای سراغ من،همیشه میخوام تو هر 

 شرایطی بیای سراغ من"

سرم را تکان دادم ،هنوز هم شوکه بودم...مالکوم در ذهنش 

درحال برنامه ریزی برای استراتژی بعدی اش بود و من یاد 

 میگرفتم  به او اعتماد کنم 

 سی امفصل 
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 ❎پرش آخر❎

 

 

 

 

 

 آخرین روزم در اج گریه میکردم

 دوستانم گریه میکردند و هلن، او حرفی نمیزد 

 ولنتاین پای را آورد و گفت 

 "من هنوزم طرفدار مالکومم"

 "بیخیال َول"

 زمزمه کردم 

"چیزی که داشت اتفاق میفتاد ،نباید اتفاق میفتاد ،من نمیتونستم 

وی اج تموم شده،دوست نداری یه جای توی ...اج بمونم،کارم ت

 جدید شروع به کار کنی؟"
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 به سندی که در اتاقکم  پای میخورد نگاهی اجمالی انداختم 

"ممکنه راه اندازیه یه جایی مثل بلوکین ،جایی که هممون توش 

سهم داشته باشیم این انگیزه رو بهمون بده که بهترینمونو رو 

 کنیم"

 افش کرد و بعد گفت ولنتاین نگاهی به دورو اطر

"رفیق،نمیتونیم در حالی که داریم سعی میکنیم کارمونو بطور 

 آنالین راه بندازیم،برای چند ماه حقوقمونو از دست بدیم"

 "میدونم ولی..."

"و سندی بسختی میتونه اجارشو بده ،او استطاعت مالی نداره که 

 به امید اینکه کارمون بگیره توی وبسایت فعالیت کنه"

ار حداقل دربارش فکر کنیم ،یکم بیشتر دربارش حرف بزنیم "بز

،اگه نوئل سنت خواست بری ،این کارو شروع کن...خب یا  اگه 

خواست براش کار کنی که غیر ممکنه ،لطفا چرت و پرت 

ننویس،به جلو حرکت کن ...خودتو بهتر کن ،مقاله های بهتر 

 بنویس
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ناکه ،میدونم لعنت حتی اگه اولش ازش خوشش نیاد   ....این ترس

من هنوزم میترسم ولی  میدونم که میخوام کارای بیشتری انجام 

 بدم"

"تو،محافظه کارانه تصمیم نمیگیری...رک و پوست کنده بگم 

 متحیرم کردی"

 ولنتاین با تحسین سر تکان داد 

"االن نمیتونم محافظه کارانه تصمیم بگیرم،من میخوام برم و اگه 

هارو میبرم پیش خودم ،نمیتونم با این کارم خوب پیش رفت شما

حس گناه که چون من رفتم شما کارتونو از دست دادین زندگی 

 کنم..."

"هی ،این تو نیستی که باید حس گناه داشتی باشی ،اون عوضیه 

 که باید همچین حسی داشته باشه"

 "هنوز..."

"ریچل،از اینجا برو و زندگیتو بکن،یه زندگی متفاوت از گذشته 

 زندگی که به گذشته نگاه کنی و حسرت نخوری"،یه 
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 ولنتاین دستش را رو به اتاق خبر باز کرد 

"اینجا فقط بخشی از دنیای خبره،نه یه بخش بزرگ،فقط یه قسمت 

 کوچیک"

آرزو میکردم که آنها انقدر با درک و مهربان نبودند اینگونه  

 رفتن انقدر سخت نمیشد 

دت با من مثل یک عوضی واقعا آرزو میکردم که هلن تمام م

برخورد میکرد اینگونه میتوانستم با جعبه ی وسایلم ،بدون اینکه 

 اشک بریزم از اینجا بروم 

 ولی البته که اینطور نیست 

 در زندگی واقعی هیچ چیز اینطور پیش نمیرود 

 پس من گریه کردم...خیلی زیاد...و در آغوش های بیشتری رفتم 

رتره ی مادرم که قبال روی میز کارم و بعد به جعبه ی وسایلم ،پ

بود  و مدادی که در یک کنفرانس انگیزشی گرفته بودم که 

 رویش  نوشته شده بود 

 'برو تو کارش' از اج بیرون رفتم 
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 و من هم همینکار را کردم }رفت توکارش{

 

 

 

 بدون هیچ تماس!

 بدون هیچ پیام!

 رفتم 4امو بدون هیچ اطالع قبلی به سمت 

سنت از من خواسته بود که وقتی از اج برای آخرین بار بیرون 

رفتم به سراغ او بروم  ولی حقیقت این است که نیاز داشتم که 

 بروم 

نیاز داشتم که به او نگاه کنم و تمام  قدرتی که الزم دارم   را از 

او الهام بگیرم و شاید فقط نیاز داشتن بشنوم ، که او به من 

 همه چیز روبراه میشود  میگوید 

 من خود قبلی ام را در اج پشت سر گذاشته بودم 
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 من اشتباهاتم را پشت سر گذاشته بودم 

 من آن دختر ترسو را پشت سر گذاشته بودم 

من از اج رفته بودم و باید مطمئن میشدم که  اجازه نمیدهد پدرش 

را بیشتر از این اورا تحریک کند  و اینکه سنت  نمیتواند اج 

بدست بیاورد چون مالکوم سنت به اندازه ی کافی به من خوبی 

 کرده بود

 حاال میگذاشتم هر کار دیگری بجز گرفتن اج انجام دهد 

فهمیده بودم که به او اعتماد دارم پس ...او میتوانست دوستم 

داشته باشد...به من کمک کند...از من محافظت کند...ولی 

 ازد نمیتوانست سر من جنگ راه بیاند

وقتی به پذیرش رسیدم خانم ها غافلگیر شده بودند  ولی میتوانستم 

بگویم که آنها در رسانه ها دیده بودند که حاال من دوست دختر 

 سنت هستم 

 "خانم لیوینگستون ،چه سورپرایزی"

 یکی از آنها گفت 
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"مطمئنم اگه به آقای سنت اطالع بدم که اومدین خیلی خوشحال 

 میشن"

 کردم و بعد بسمت آسانسور رفتم از او تشکر 

وقتی از آسانسور بیرون آمدم کاترین از قبل ایستاده بود و بنظر 

 میرسید از مالقات غافلگیرانه ام کمی دستپاچه شده

"ایشون با چند نفر از اعضای هیئت مدیره جلسه دارن اگه  

 ممکنه چند لحظه منتظر بمونین"

گرفتم و آن را روی را در مشتم  Mلبخند ضعیفی زدم و پالک م

 مالیدم  Rپالک ر

در حالی که منتظر بودم به چهار منشی اش گوش میدادم که 

 باتلفن صحبت میکردند و چیزهایی تایپ میکردند 

وقتی در دفتر کار سنت باز شد و یک گروه از تجار ظاهر شدند 

 دامنم را روی ران هایم پایین کشیدم

 اعتماد بنفس و قدرت از آنها میچکید  

در حالی که کاترین آنها را به سمت آسانسور همراهی میکرد 
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 گفت

 "روز بخیر آقای استیون،آقای تامسون"

 و بعد صدای او را از اتاقش شنیدم

بسیار عمیق و آشنا بود و عمیقترین قسمت های بدنم را می 

 لرزاند  

 

"اون باید بدونه که اگه بخواد بی رحمانه بازی کنه ،منم بازیکن 

م و قبل از اینکه بتونه متوجه بشه که اشتباه کرده و  خوبی هست

 توپو انداخته تو زمین من ،من کارشو تموم میکنم"

او این حرف را به مردی که کنارش بودگفت و بعد نگاهش به من 

 افتاد 

 ابروهایش را باال برد و لبخند بیرحمانه ای زد

هم گمانم چشمانم کمی قرمز شده بود ولی سعی میکردم نشان ند

 که چقدر افسرده هستم 

 سنت با صدای آرامی به مردی که کنارش بود  گفت
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 "فردا این مسئله رو یبار برای همیشه حل میکنیم"

 مرد سر تکان داد و رفت 

وقتی سنت به آرامی بسمت جلو آمد،نگاهم رویش گیر کرد..و قلبم 

 از حرکت ایستاد 

 مستقیما به سمت من میامد 

دورم پیچید و مرا بسمت اتاقش هدایت  وقتی ایستادم یک دستش

کرد و من با لمس مالیم ولی محکمش میدانستم که او میداند که 

 من روبراه نیستم 

 داخل دفترش مرا در آغوش گرفت و گفت

 "حالت خوبه؟"

 کرواتش را گرفتم و سر تکان دادم

سپس او جوری که انگار قرار بود اینکار را نکنم کنار گوشم ناله 

 کرد 

 اومدی پیش من""تو 

 زمزمه کردم
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 "همیشه میام"

 هنوز هم کرواتش را چسبیده بودم 

 "آقای سنت"

 پیام گیرش بوق زد 

 "قرار مالقات ساعت یکتون همین االن رسیدن"

 به او نگاه کردم که با اعتماد بنفس به سمت میزش گام برمیداشت 

 سعی کردم خودم را جمع وجور کنم 

 گیر گفتبا فشار یک انگشتش روی پیام

"قرارو کنسل کنو یه قرار دیگه باهاش بزار من یه ساعت زمان 

 برای خودم الزم دارم"

 سرم را تکان دادم 

"الزم نیست واقعا،مشکلی نیست و فقط اومدم بهت بگم که ...من 

 از اونجا اومدم بیرون....'من پریدم' "

 دستانم را باز کردم و از پنجره ی دفترش به بیرون نگاه کردم 

 میدانستم در مورد چیزی که میخواهم بگویم چه حسی دارم ن
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 ترس؟

 امیدواری؟

 "من یه خبرنگار بدون قراردادم"

 سنت زمزمه کرد 

 "پس برگردو به من نگاه کن ریچل"

 با شنیدن احساسات درون صدایش چرخیدم 

 نگاهم را با هیجان لگام گسیخته ای در چشمانش نگه داشتم 

یزش برداشت ،شماره ای را گرفت  و مالکوم تلفن را از روی م

 گفت 

 "از مزایده میکشم کنار"

 و بعد با کلیک آرامی تلفن را قطع کرد 

 "من نمیخواستم مزاحم کارت بشم مالکوم،فقط میخواستم..."

 حرفم را ادامه داد

 "بدونم که به قولت عمل کردی"

"آره ولی...نه ،من میخواستم ببینمت سنت،همیشه میخوام 
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تی خوشحالم ،وقتی ناراحتم  یا...همیشه دلم میخواد ببینمت،وق

 ببینمت"

 احساسی که از چشمانش میگذشت را می توانستم ببینم 

 "و من برای تو همیشه همینجام ریچل"

 "میدونم"

 و برای اولین بار ،صد در صد به این باور داشتم 

 شاید قبال هیچ مردی نبوده که بتواند همیشه کنارم باشد 

 ه برادر و نه حتی یک دوست پسر !نه پدرم ،ن

و حاال باور دارم که مالکوم سنت برای من اینجاست چون دلش 

 می خواست که باشد 

 سینه ام از عشق بدرد آمده بود 

 "خب ،از مزایده کنارکشیدی ؟"

 "درسته!"

 شانه باال انداخت

"توافق اجباری در حال اجراست ،از طریق مزایده برنده از لحاظ 
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م میشه تا اونو بخره،هزینه ی خودنماییش ،از دست قانونی ملز

 دادن ثروتشه"

بدنم از سرما لرزید ،متوجه نشده بودم که برای اینجا آمدن عجله  

 کرده ام  

وقتی وسایل قدیمی ام در اج را دور می ریختم  حتی ژاکتم را هم 

 جزو دور ریختنی هایم حساب کردم 

 واقعا لیوینگستون؟

دازه ی این شرکت ها و تجار سرد بود بخاطر تهویه تقریبا به ان

گفتن حرفی که از بین دندان های کلید شده ام بیرون آمد دوباره 

 لرزیدم 

 بیام ولی..." 4" میدونم گفتی که میتونم به ام

 "ولی حق با تو بود ،این برای ما مناسب نیست"

 به آرامی اضافه کرد 

جایی نگهت دارم  "من تورو اینجا نگه نمیدارم ریچل،سعی نمیکنم

 که خوشحال نیستی"
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 از بین دندان هایی که به هم برخورد میکرد گفتم 

"میدونی که... دلیلم  اینه که برای رابطمون چیزای....بیشتری 

 میخوام من میخوام کار آزاد شروع کنم..."

 وقتی به سمت دیگر اتاق رفت  حرفم را قطع کردم

 یک ژاکت بیرون آورد  با زدن یک دکمه کمد مخفی را باز کرد و

 "بیا"

 "نمیخوا.."

مالکوم آنرا روی شانه هایم گذاشت و با انگشتانش پشت گردنم را 

 جوری مالید که باعث رعشه ای در ستون فقراتم شد 

 "سنت...نکن"

 میترسیدم که لمسش باعث شود از درون از هم بپاشم 

را روی گردنم لمس  Mو م Rدر حالی که با انگشتانش پالک ر

 یکرد چشمانش  نرم شد م

 و سربه سرم گذاشت

 "چه بالیی سر مالکوم آوردی"
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میتوانستم بفهمم که او سعی میکرد مرا شاد کند که این باعث 

 میشد بیشتر از قبول عاشقش باشم 

 با لبخند گفتم 

 "مالکوم"

 وقتی دستم را گرفت چشمانش با مهربانی و حرارت آرام شد 

 "حاال باهام بیا"

 بسمت آسانسور میرفتیم به او گفتم  همانطور که

 "متاسفم که مجبور شدی بخاطر من با پدرت سرشاخ بشی"

وقتی طبقه ی پایین رفتیم او به گروهی از کارمندانش در مورد 

 سهامی  گفت 

 "بعدی رو بگیرین"

 و آنها فورا اقدام کردند 

 وقتی که ما دوباره در آسانسور تنها شدیم سنت به من نگاه کرد 

بدون پدر بزرگ شدی  ولی توی ذهنت  فکر میکردی که  "تو

بهت اهمیت میده،که تحسینت میکنه ،شاید باهاش صحبت هم 
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میکردی ،من یه پدر داشتم  ولی هربار که من توپی رو پرت 

میکردم،  پدرم توپو دورتر پرت میکرد تا بهم نشون بده چقدر 

رد تا به شوتم کوتاه بوده ،هربار چیزیومیساختم اون خردش میک

ساده ترین روش ممکن نقص کارمو بهم نشون بده ،همه ی پدرا 

شمارو باال نمیکشن، و به سمت راه درست هولت نمیدن ،تو 

 زندگی همراهت نیستن..."

او این حرف هارا جوری میگفت که انگار تنها واقعیت زندگی 

 اش هستند 

"اولش فقط تالش میکردی تا بهش نشون بدی که میتونی،بعدش 

الش میکردی تا به خودت ثابت کنی که میتونی  تا وقتی که ت

روزی اومد که تو هر کاری رو به سادگی انجام دادی چون 

میتونستی ،من اینکارو برای پدرم نکردم من از اج هم حمایت 

 نکردم"

 "من ازت حمایت میکنم ریچل"

 طبقه ی یازدهم ایستادیم و او در را باز کرد  
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و تجهیزات فوق پیشرفته  با اتاقک های  من به ده ها کامپیوتر

وصل به اینترنت با رایانه ای جداگانه در گوشه های اتاق نگاه 

 کردم ،اینجا شبیه ....اتاق خبر بنظر میرسید 

"اینجا ،همون جاییه که رابط شروع به کار کرد ،قبل از اینکه یه 

 شرکت بشه،وقتی فقط یه ایده بود ،اینجا شروعش کردم"

ه به اتاق تحسین برانگیز اشاره میکرد حس کردم در حالی ک

 چشمانش با آرامش ،بیقراری و مالیمت به من خیره شده 

"پس میبینی ،این هنوز اینجاست ...فقط منتظر یه ایده ی عالی و 

 یه شروع عالیه دیگست"

همانطور که به رایانه ها ومیز ها نگاه میکردم  یک خاطره  از 

 رابط مرا بوسید به ذهنم آمد  لحظه ای که او در ساختمان

 "تو میتونی این طبقه رو بگیری مال خودت"

 تاکیید کرد 

"من هزینه ی شروعتو تامین میکنم ،تو میتونی تیم خودت ،هیئت 

مدیره ی خودت و انتخاب های خودتو داشته باشی ،تو میتونی 
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 فضای الزم برای چیز هایی که میخوای بنویسی رو داشته باشی"

امیدوار که برق میزدند به من نگاه کرد انگار که  با چشمانی

میخواست لبخند را در صورتم ببیند انگار  که امیدوار بود این 

 همان چیزی باشد که باید انجام میداد 

" مسئولیت هات بیشتر از فقط نوشتن میشه ،درسته،ولی تو 

باهوشی،میتونی تیم خودتو تشکیل بدی ،اگه جایی گیر افتادی 

به کسی فکر میکنی که میتونه کمکت کنه ،تو میتونی  مطمئنم ،

 بلوکین}مجله{ خودت رو بسازی و شاید حتی از اون بهتر"

 نگاه خیره اش  با تحسین ، احترام و دوست داشتنی بود 

 و من نمی توانستم نفس بکشم

 اوه خدا 

 عشق افسانه ای!

 همین بود!

 'اینو میخوای؟

 میخوای بپری؟
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 'میخوای داشته باشیش؟

 سنت مرا باور داشت

او باور داشت که من میتوانم کاری بیشتر از چیزی که قبال انجام 

داده بودم انجام دهم....او باور داشت که میتواند به من آزادی دهد 

 و به من کمک کند تا بستری برای صعود من ایجاد کند 

چشمانم کمی خیس شد  و من سرم را خم کردم تا سعی کنم اشک 

 ک کنمهایم را پا

 بسمتم آمد 

یک دستش را روی صورتم گذاشت و مرا مجبور کرد به 

 صورتش نگاه کنم 

 در شکمم احساس گرما میکردم 

 "اجازه بده اینکارو برات بکنم"

چشمانش کامال روی چشمانم بود  ولی در عین حال  انگار داشتند 

 مرا قورت میدادند 

ومند است هیچوقت  حس نکرده بودم که انرژی اش به حدی نیر
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 که مرا در بر بگیرد 

 هرگز چنین احساس خالص و نابی را در چشمانش ندیده بودم

 بطوری که سینه ام بدرد آمده بود 

 "نمیدونی چقدر تحسینت میکنم ریچل"

 چشمانش با احساسات برق میزد 

"اینکه چقدر به دیگران اهمیت میدی ..به من ....قبال نوشته هاتو 

 .."تحسین میکردم ولی این.

او چیزی را از جیب کتش در آورد و جلویم نگه داشت  و من با 

دیدن جلد روی مجله ای که من نوشته بودن  نفسم را حبس کردم 

 }همون مقاله ای که هلن بهش میگفت نامه ی عاشقانه{

"نوشتن این خیلی شجاعت میخواست ریچل،تو خودتو برای من 

 بود" برهنه کردی ،اون مقاله به خودی خود یه پرش

 مجله را کناری گذاشت و به من نزدیکتر شد

"این دستان ما بود ولی نه تموم داستان ما ،این فقط شروع 

 داستانمون بود"
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 حاال دیگر آشکارا گریه میکردم 

 "دوستت دارم مالکوم"

 "واقعا دوسم داری؟"

 "آره واقعا "

با دست بزرگ و گرمش چانه ام را قاب گرفت و سرم را باال 

 بصورتش نگاه کنم  آورد تا

"اولین باری که بهم گفتی دوستم داری نمیتونستم به چیز دیگه ای 

فکر کنم ،حتی بعد از اینکه او قضیه رو فهمیدم ...باز هم به 

همون سه کلمه فکر میکردم ...من مدتیه که عاشقتم ریچل...همه 

ی ثروتی که جمع کردم و هیچوقت دلم نمیخواست به طریقی 

ای خرج کنم ،دلم میخواد برای تو خرج کنم  برای شخص دیگه

 ،تو میخواستی دنیات دگرگون بشه،با من دنیات دگرگون بشه 

ممکنه من فعال وجاه طلب باشم ولی دنیاتو دگرگون میکنم  ولی 

این.... چیزی که ما داریم...بزار از همینجا شروع کنم و کاری 

 کنم دنیا سریعتر حرکت کنه ،فقط منو تو"
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که قبال به او گفته بودم را به من گفت  راه نفسم بسته  وقتی چیزی

 شد

 هیچوقت هیچکسی مرا اینگونه نگه نداشته بود 

هرگز دستان مردانه ای اینطور با آرامش دورم نپیچیده بود  تا به 

 من احساس امنیت دهد 

هیچوقت فکر نمیکردم  درست وسط این طوفان،یعنی مالکوم 

تم و حس کنم که باالخره دنیایم در کایل پرستون لوگان سنت بایس

 آرامش است

 لبخندش!

 لبخند لعنتی اش!

 تاثییری رویم میگذاشت که خودم را هم فراموش میکردم 

 شکمم بشدت بهم میپیچید 

 "مالکوم"

 بی نفس به او خیره شدم

 "تو اینکارو برای من کردی؟"

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

791

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 "من کارای بیشتری برات میکنم"

 شد سکوت معنی داری بینمان برقرار 

 میخواستم چیزهای زیادی به او بگویم

ولی نمیتوانستم کلمات با ارزشی را پیدا کنم که با کارش برابری 

 کند 

کارهایی که او در این لحظات کرده بود بر کلمات من پیروز 

 بودند 

 "دوستت دارم مالکوم"

 "و منم دوستت دارم ریچل ...خیلی زیاد"

 راه نفسم بسته شد 

 و توی بغلت بگیر""برای یه دقیقه من

 همین حاالیش هم کامال  در آغوشش بودم 

 کنار گوشم زمزمه کرد

 "برای چهار دقیقه بغلت میکنم"

 با صدای خشنی اضافه کرد 
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 "حاال بروخونه و دربارش فکر کـ..."

 حرفش را بریدم

 "جوابم بِلَست"

و اینبار من بودم که یقه ی لباسش را گرفتم و دیوانه وار او را 

  بوسیدم

 از من پرسید 

 "باید برگردم سر کار ،برای شام با همیم؟"

 در حالی که او را میبوسیدم با صدای آرامی گفتم 

 "من از تمام 'نه' هام برای تو استفاده کردم"

 با غرور مردانه ای گفت 

 "پس این یه آره دیگست؟"

 " 'قطعا' "

 "ریچل این کلمه}قطعا{ کافی نیست ،بهم بله بگو"

 خندیدم 

له مرد حریص من ،زن افسونگر عجیب غریبت بهت میگه بله، "ب
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 بله ،بله"

 

 

 

همان عصر با همکاران سابقم تماس گرفتم  و به آنها گفتم که اج 

 را ترک کنند چون من آنها را در دفتر مجله ی خودم میخواهم  

رار هفته ی بعد با تعدادی از آنها  مخصوصا ولنتاین و سندی ق

 ناهار گذاشتم  

 با جینا حرف زدم و ما به وین زنگ زدیم  

 "ریچل"

 این همه ی چیزی بود که وین توانست بگوید 

 "من..."

 جینا گفت

 "الل شدی میدونم ،کار این مرد باعث شد منم الل بشم"
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من هم آنجا بی حرف نشسته بودم کلمه ای نمیتوانستم حرف بزنم 

 م در پاهایم احساس گرما  میکرد

دوستانم از این واقعیت که  او از من حمایت کرده و رویاهایم را 

به حقیقت مبدل کرده شگفت زده شده بودند  و من از این واقعیت 

که او با وجود تربیت یک پدر عوضی ،رابطه هایش با زن های 

مختلف ،شغل و تجارتش ،مرا واقعا دوستم  دارد ،حیرت کرده 

 بودم 

راهن سیاه کوتاه و کفش بالتم راپوشیده وقتی مالکوم آمد من پی

 بودم 

 موهایم را آزادانه رها کرده و رژ لب پر رنگی به لب داشتم 

سنت در پاگانی اش را برایم باز کرد  و دستم را نگه داشت تا 

 داخل بروم  و خیلی زود حرکت کرد 

 "سالم"

 از او پرسیدم

 "روزت چطور بود؟"
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 "االن عالیه"

ی کوتاه و دلپذیر گوشه ی دهانم به سمت من مالکوم برای بوسه ا

 خم شد و وقتی دستش را  روی دنده گذاشت  دستش را گرفتم 

قرار بود به یک اتاق خصوصی در هتلی پنج ستاره به اسم تابلئو 

 برویم 

پشت مجموعه ای از پرده های مخملی  تنها بودیم  ...فقط سنت  

 و من ...و در مورد امروز حرف میزدیم 

من کسی هستم که بیشتر حرف میزد ولی او مثل همیشه  گمانم

طوری گوش میداد که انگار سرگرم و مجذوب شده که باعث 

 میشد قلبم ذوب شود 

"من به همکارهای سابقم زنگ زدم ،بهشون گفتم از اج استعفا 

 بدن  چون اونارو توی دفتر مجله ی خودم میخوام"

 "مادرت؟"

 "هنوز به مادرم نگفتم "

که اگه اونم توی دفتر مجلت  بخوای میتونه کارای رنگ  "میدونی
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 آمیزی رو انجام بده"

 "آره ،اونم تو دفتر میخوام"

سنت روبرویم روی صندلی نشست و من دلم میخواست به سمت 

 او خم شوم و با بوسه هایم او را بخورم 

 حس امنیت و ارزشمند بودن داشتم  

 "خیلی هیجان زدم"

میز لبخند گرم و جسورانه ای روی در حالیکه از آن طرف 

 صورت جذابش نشست به آرامی خندیدم 

عاشق وقتی هستم که لب های پرش با شوخ طبعی جمع میشد و 

خنده ها و نیشخند هایش تا چشمانش میرسید و باعث برق زدنش 

 میشد 

 "پس پدرت رسما اج رو میخواد بخره ؟"

 سر تکان داد 

 ه عقب بکشه؟""میدونی که  ممکنه اونم از مزاید

"اون به اندازه ی من مغروره،بهت گفته بود که میبره، نگفته 
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 بود؟"

 به عقب تکیه داد و با مالیمت به من نگاه کرد 

"اون عاشق مادرم بود ،عشقشون کامل بود تا وقتی که من اومدم 

اون نمیتونست تحمل کنه که همسر بی عیب و نقصش یه پسر پر 

که مادرم ازم مراقبت میکرد دلخور از نقص بهش داده،اون از این

میشد ،مادرم بیشتر عاشق من بود تا اون و این خارج از تحمل 

 من بود و من ...هیچوقت اینو نفهمیده بودم..."

 به او نگاه کردم 

 "ولی االن میدونم"

 "چیو؟"

"چیزی که پدرم حس میکرد رومیفهمم،من برای تو هرکاری 

ر کاری میزنم ،هر کاری میکنم ،برای محافظت ازتو دست به ه

برای نگه داشتنت میکنم دنیا رو برات خرد میکنم ...مادرم رفته 

ولی پدرم هنوزم میخواد ثابت کنه که بهتر از منه که به مادرم 

ثابت کنه که چقدر اشتباه کرده که منو به اون ترجیح داده ،مادرم 
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 از اون طالق خواست ولی پدرم هیچوقت رهاش نکرد"

سختی برای کسی مثل مادرت بوده که عاشقت نباشه "این شرایط 

اونم در شرایطی که تو با پدرت درگیر بودی ولی با اینحال اون 

 موفقیتتو میخواست "

 "من موفق شدم "

 پوزخند زد

 با مهربانی و عشق گفتم 

 "تو موفق شدی"

 فکر میکنم او متوجه اشتیاق درون صدایم شد 

 "بیا اینجا"

 

 گرفت و فشار داد دستم را از روی میز 

و  مرا بسمت خود کشید ... انگار به خودش اطمینان میداد که او 

 مردیست که امشب قرار است  با من بخوابد 

 در حالی که با دقت مرا روی پایش مینشاند گفت 
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 "این لبخندتو دوست دارم"

 به آرامی خندیدم 

 "و این خندتو"

ی که او پالک ر/م نور مالیم بود  و روی مالکوم میتابید در حال

 را از  پایین گردنم حرکت داد و بوسه ای روی نبضم زد 

 از او پرسیدم 

 "باید دسر همدیگه باشیم}همدیگه رو بجای غذا بخورن{؟"

 خدایا !

 پشت خنده اش واقعا امیدوار بودم که همینطور شود 

برق در چشمانش باعث شد فکر کنم که او قصد چیدن برنامه ی 

 دارد شرورانه ای را 

 "تو قطعا دسر منی"

 انگشت اشاره اش را در شرابش فرو برد 

 "داری چیکار میکنی سنت؟"

و قبل از اینکه بتوانم چیز بیشتری بگویم ،انگشتش را در دهانم 
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 فرو برد ،خم شد و به همراه  انگشتش در دهانم مرا بوسید 

 انگشتش را لیسیدم 

انگاری خوشت "وقتی  اینکارو توی تست شراب انجام دادیم ،

 اومده؟"

 "حتی نمیتونی تصورشو بکنی"

مرا روی پایش جابه جا کرد و از بین پلک های نیمه بازش به 

 من نگاه کرد 

مالکوم لباسم را تا باالی باسنم جمع کرد و دستش را بین رانم 

کشید  و بدنم از لمس انگشتانش که آرام نوازشم میکرد از لذت 

 لرزید 

گران بودم ولی او با چنان نگاه پر حرارت و از اینکه کسی بیاید ن

شرارت باری به من خیره شده بود که نمیتوانستم در برابرش 

 مقاومت کنم 

لب هایم را روی گردنش فشار دادم و انگشتانم را روی سطح 

 صاف سینه اش چرخاندم 
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 عضالتش زیر انگشتانم سخت تر شد 

و وقتی  دهانم به سمت باال رفت تا روی دهانش قرار گرفت

،انگشتانم از سینه اش به سمت شکمش پایین رفت و وقتی  پایینتر 

 رویآلتش رفت ناله کرد و حرکت دستانش شل شد 

سپس کفش هایم را در آورد و با صدای تاالپی روی زمین 

انداخت و بعد یک پایم را باال کشید و آنطرف پایش پایین آورد 

 بطوری که پاهایم دو طرفش قرار گرفت 

بینی و چشم هایم را بوسید و دوباره دهانم را به بوسه ی  نوک 

 آرام و مهربانی مهمان کرد 

در حالی که بوسه را قطع کرد تا به من نگاه کند نفسم را نگه 

داشتم و وقتی با یک دستش صورتم را قاب گرفت و گوشه ی 

 دهانم را بوسید نفسم را بیرون دادم 

 مه بدی دووم نمیارم""خدایا ...نکن سنت، اگه اینکاروادا

 "چرا؟..."

بشدت نفسم را بیرون دادم  و بعد وقتی لب هایش جلو آمد و 
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 گوشه ی دیگر دهانم را بوسید نفسم را حبس کردم 

در حالی که او به بوسه های نرمش ادامه داد ریه هایم بخاطر 

 کمبود اکسیژن به تقال افتادند تا وقتی که او باالخره عقب کشید 

 به همدیگر گره خورد چشمانمان  

 لب هایم بخاطر بوسه اش گز گز میکرد 

لرزان نفسم را بیرون دادم و فکش را قاب گرفتم و دقیقا همان 

کاری را کردم که او با من کرد و بوسه ای نرم گوشه ی دهانش 

 گذاشتم 

شنیدم که نفس عمیق و سختی گرفت و وقتی عقب کشیدو  نفسش 

شهوت و نیاز و چیز هایی که به  را بیرون داد ،چشمان سبزش با

 من نمیگفت  میدرخشید 

 شاید نیاز به گفتنش نبود 

 به هیچ وجه نیاز به گفتنش نبود 

 به جلو خم شدم و گوشه ی دیگر دهانش را بوسیدم 

ولی او تقلب کرد ،پشت سرم را گرفت  و در کسری از ثانیه 
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اش  طوری دهانم را چرخاند که هر اینچ از دهانم را با بوسه

 ببلعد 

 سعی کردم خودم را عقب بکشم 

کامال آگاه بودم که پیشخدمت بزودی میامد و من باید سر جایم 

 برمیگشتم 

 "رژ لبمو خراب کردی؟"

 "کدوم رژ لب؟"

خندیدم سنت با دهان بسته خندید و در حالی که من سر جایم بر 

 میگشتم دستم را از آن سمت میز نگه داشت 

 ارم""این خندتو هم دوست د

 با شستش  پشت دستم را نوازش کرد  

 "این خندتو خیلی دوست دارم"

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

804

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

او از من خواست این آخر هفته را با او بگذرانم ،پس ما اول در 

 خانه ی من توقف کردیم 

قرار بود مرا به 'عروســـک' ببرد و ناهار را در جایی که او 

 میخواست مرا ببرد بخوریم 

وقتی  دید که به خانه آمدم،به اتاقم رفتم  و دقیقه ای بعد  جینا

 دوباره به اتاق نشیمن برگشتم حیرت زده گفت 

 "تو یه کیف همراهته،یه کیف خیلی بزرگ"

 با چشمان گشاد شده به کیفی که روی شانه ام بود نگاه کرد 

"فقط چند جفت کفشه ،برای سالن بدنسازی توی ساختمونش  یکی 

رون رفتن و یکی برای رفتن به دفتر کارش و هم برای بی

مسواکمو چند تا چیز دیگه ،من اسباب کشی نمیکنم فقط اون ازم 

 خواست آخر هفته رو با اون باشم"

 "ریچل"

"فقط آخر هفتست جینا،شاید یک یا دو شب در هفته ،کم کم سعی 
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 میکنم تعادل ایجاد کنم"

ی از بیرون "رفیق داری مجبورم میکنی یه سگ بگیرم تا وقت

 رسیدم خونه یه اهمیت کوفتی بهم بده"

 ناله کردم

 "من بهت اهمیت میدم"

محکم او را در آغوش گرفتم جوری که حس کردم قلبم درون 

 سینه ام فشرده شد 

 چطور به این فکر نکرده بودم ؟

انقدر بخاطر گفتن بله به سنت  خوشحال بودم که همه چیز از 

 یادم رفته بود 

 جی""دوستت دارم 

 او نیز مرا در آغوش گرفت ولی بعد روی باسنم کوبید 

 "سنت بیرونه؟"

 "آره"

 "میدونی..."
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 مکث کرد 

 حالتش عذرخواهانه بود 

 "اون مثل پاول نیست ریچ"

 "میدونم جینا"

 به یکدیگر خیره شدیم 

ما برای سال ها اینگونه که حاال حس میکردم از هم جدا ...نشده 

 بودیم 

 فتم باالخره به او گ

 "خیلی خب ،دو شنبه میبینمت"

 بسمت در رفتم و جینا جلوی تلویزیون نشست و تهدیدوارانه گفت 

 "دوشنبه ،دوشنبست،نه سه شنبه ،نه حتی چهارشنبه"

 "میدونم دوشنبه چیه جینا"

 ناله کردم و خندیدم 

وقتی دستگیره را پایین میکشیدم  به نحوی هنوز هم منتظر 

 دم اطمینان خاطر بیشتری بو
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"از بابت من نگران نباش ،وقتی تو بری  من یه خوشگذرونی 

 اینجا ترتیب میدم "

او قول داد ولی فورا حالت  دختر بد صورتش محو شد و 

 صورتش حالت جدی ومهربانی گرفت 

 

"ریچ من برات خوشحالم و عاشق اینم که اون اینطور باعث 

رابطه خوشحالیت میشه و میخوام بدونی که صد در صد با این 

 موافقم"

 بهترین دوستم برعکس وین بود 

 افراد زیادی مثل جینا نیستند 

 ولی هردویشان را به یک اندازه دوست داشتم 

 برگشتم و بوسه ی دیگری روی گونه اش زدم  و آرام گفتم

 "دوشنبه"

 بسرعت بسمت در رفتم و صدایش را شنیدم

 "به اندازه ی هر دومون سکس داشته باش"
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 صرگاهی شدم ،کیف وسایلم را روی شانه ام گذاشتم وارد نسیم ع

و او آنجا بود..به ماشینش تکیه داده ، دستانش را روی سینه گره 

 کرده و لبخندی صورتش را پوشانده بود 

 با نفسی بند آمده جلو رفتم 

 وقتی به او رسیدم لبخندش وسیعتر شد و باعث شد قلبم فرو بریزد 

کند و من امروز  رسما از همه این لبخند زن ها رادیوانه می

 دیوانه تر هستم چون شاهد لبخند های زیادی از او بودم 

 من هم امروز بسیار لبخند زده بودم 

حاال هم در حالی که دهانش بوسه ی کوتاهی به من میداد و   

 کمک می کرد تا داخل بروم، لبخند زدم 

   

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 

 

 

د از رسیدنمان  به پنت هاوسش ، درهای آسانسور چند ثانیه بع
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 پشت سرمان بسته شد 

نور چراغ های شهر به داخل میامدند  و وقتی سنت مرا بلند کرد 

 بنظر تمام شهر راضی آرام و خوشحال میامد 

پاهایم را دور کفل هایش قفل کردم ،یقه ی پیراهنش را گرفتم و 

 دهانم در جستجوی چانه اش جلو رفت 

 زیر لب گفتم 

 مه""گرسن

 "پس دهنتو باز کن"

قبل از اینکه عقب بکشد و پر حرارت به چشمانم نگاه کند برای 

 چند لحظه با زبانش لب هایم را خیس کرد 

 "این چیزیه که میخوای؟"

 سرتکان دادم و دستانم را دور گردنش پیچیدم 

 او بینی اش را به موهایم مالید ونفس عمیقی از آنها گرفت 

مت پایین سوق داد و شروع به بوسیدنم سپس بینی اش را به س

 کرد 
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 مرا بین خودش و دیوار گیر انداخت 

دستانش پایین لباسم رفت و حس کردم که بدنم را تا باال نوازش 

 کرد 

دستش را پشت سینه بندم حس کردم و بعد متوجه شدم که قالبش 

 را باز کرد 

 وقتی سینه هایم رها شدند لرزیدم  

اسم را گرفت ،آن را باال کشید و با یک مالکوم با یک دستش لب

 حرکت ناگهانی از سرم در آورد 

دستانم را روی تیشرتش مشت کردم و بسمت باال کشیدم  با یک 

 دستش کمک کرد تا تیشرتش را از سرش دربیاورم 

موهایش حتی بیشتر از قبل آشفته شد و او آنقدر سکسی بنظر 

ر حالی که پوست میرسید که راه نفسم را بسته بود  و من د

صافش را با سرانگشتانم لمس میکردم بسختی میتوانستم حرف 

 بزنم 

 "مالکوم"
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لیسی روی نوک سینه ی قهوه ای زیبایش زدم و نوک دیگرش را 

 با انگشتانم مالیدم 

در حالی که مرا بلند کرد و به سمت اتاق خوابش برد به 

 اوچسبیدم و دهانمان هرگز همدیگر را رها نکردند 

مرا با ظرافت مثل رث باتلر در بر باد رفته }رمان برباد رفته  او

 ،رث شخصیت مرد داستانه{تا تخت حمل نمیکرد 

چون من به اندازه ی اسکارلت}شخصیت زن رمان بربادرفته{   

 غیر قابل دسترسی نبودم 

ولی او مرا با دستانش که روی باسنم بود و پاهایم که دور کفلش 

ی دلپذیری که به بین ران هایم فشار میاورد قفل شده بود و برامدگ

 و دهانش که روی دهانم مشغول بود تا تخت برد  

 بدنم بخاطر این نزدیکی میلرزید 

 و ذهن من  در شادی میغلتید 

 "سریع منو بکن"

مالکوم مرا روی تخت گذاشت و دست و پاهایم را برایش باز 
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 کردم تا او را وسوسه کنم 

 "سریع و بعد آروم"

 ییسس،تخت من،قوانین من! کفش و شورت کوچولوتو دربیار""ه

 کمربندش را باز کرد 

 عضالت تراشیده ای که برایش میمردم در دیدم قرار گرفته بودند 

 او کمال مطلق بود!

وقتی کث و شلوار تجاری اش را میپوشید نفوذ ناپذیر بنظر 

 میرسید انگار که هیچ کس نمیتوانست لمسش کند 

نه میشد،با عضالت برنزه ی سینه اش مثل یک ولی وقتی بره

 الهه بود!

 دستانم را بین موهای تیره اش لغزاندم و چشمانش مهربان شد 

 او همه ی چیزیست که من هرگز نمیدانستم که میخواهم 

در حالی که عقب رفتم و به او که کمربندش را پایین انداخت 

 خیره شده بودم دهانم آب افتاد 

میکرد  و من هم احساس ضعف و هم احساس او هم مرا تماشا 
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قدرت میکردم در حالی که با حرکاتی آرام و اغواگرانه شورتم را 

 از پاهایم پایین میکشیدم ،عاشق جوری  بودم  که  نگاهم میکرد 

 لبخند زد و نگاهش حریصانه شد 

بنظر میرسید من همه ی چیزی که میخواست به او میدادم همه ی 

حال لرزیدن و خرد شدن بودند که باعث دیوارهای دورم در 

 میشد او بیشتر از قبل سلطه گر شود 

قبل از اینکه متوجه شوم  ران هایم را از هم باز کرد و بین پاهایم 

 را لیسید 

ماهیچه های بزرگ و  زیبایش بین  پاهای از هم جدا شده ام  بود  

 ت کند و من باسنم را باال آوردم تا زبانش بیشتر بین پاهایم حرک

در حالی که سعی میکردم ارگاسمم را کمی طوالنی تر کنم  دندان 

 هایم را بهم فشار دادم

وقتی سرش را باال آورد و با چشمان خمار به من نگاه کرد در 

 حال سوختن بودم 

 "دوستت دارم ریچل"

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

814

http://www.foxitsoftware.com/shopping


وقتی به من نگاه کرد احساسات سختی روی صورتش عبور 

 عث شد سرتا پا بلرزم میکرد که بسیار قدرتمند بود و با

یک دستش را بسمت باال آورد سپس با شستش گوشه ی دهانم را 

 لمس کرد 

"تورو جوری دوست دارم که توی زندگیم چیزی رو دوست 

 نداشتم"

 "و هربار که تو اینو میگی ضعف میکنم"

 به آرامی خندید 

 و من همانطور که آنجا دراز کشیده بودم لبخندی زدم

 وشاند دهانش دهانم را پ

 بوسه اش مالیم و عاشقانه بود

دهانم را با زبانش پر کرد جوری که باعث لرزی از لذت در بدنم 

 شد 

او را تماشا میکردم که رویم خیمه زده بود ...و هرگز قبال کسی 

 را ندیده بودم که اینطور به من نگاه کند 
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 چشمانش،پرحرارت ،حریص ،مالکانه و ازهم پاشنده بود 

 ه پایین شکمم لغزاند یکدستش را ب

انگشتش دور نافم چرخید و پایینتر رفت و لبه های آلتم را با 

 انگشتانش از هم باز کرد تا باالخره انگشت وسطش درونم لغزید 

 نالیدم

 "مالکوم"

 باسنم را به باال قوس دادم 

 او دهانم را بوسید و زمزمه کرد 

 "بدون کاندوم..."

 به من نگاه کرد 

 ..""بدون کاندوم.

 بدون کاندوم،فقط او و من !

 این کاری که میخواستیم انجام دهیم اعتماد باالیی را میطلبید

و در حالی که لب هایمان دوباره به هم گره خورد هیچ کداممان 

 تردید نکردیم 
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با پاهایم بدور کمرش او را جلو کشیدم  و در حالی که او درونم 

 حرکت کرد با موجی از لذت پاداش گرفتم 

مچنانکه  ناله میکردم او خرناس میکشید و در حالی که حس ه

کردم که به ارگاسم نزدیک هستم او  از من بیرون کشید  و من 

آنجا ...لرزان ...با اوجی که به تعلیق افتاده و نیمه مانده بود به 

 خود میپیچیدم 

 هوا را بشدت به ریه کشیدم  و به او نگاه کردم 

و در حالی که به  دستانش تکیه داد تا بدنم میسوخت  و سینه ی  ا

 رویم خم شود ،بشدت سنگین بود 

 او دوست داشت سکسمان طوالنی شود 

 چشمانم را بستم و از کاری که با من میکرد لذت بردم

 لب هایش دوباره روی نوک سینه هایم چسبید

 و بعد زبانش تا شکمم را دنبال کرد  

 رفت و بعد به باال رفت و روی گردنم قرار گ

 مرا میبویید 
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 میچشید 

 مزه مزه میکرد 

 تجزیه و تحلیل میکرد 

موهایش را گرفتم و او را بوسیدم و زیر بدن داغ وسختش به 

 خود پیچیدم 

او وسواس و اعتیاد من بود و اینجا تنها جایی بود که  هم احساس 

 امنیت و هم احساس سرخوشی میکردم 

 التماس کردم 

 "سنت"

 ه هایم رها کرد او خودش را از بوس

 "باهات دلبسته شدم ..."

 سپس کفل هایم را گرفت و کامال مرا پر کرد 

 "میپرستمت.."

و با چشمان سبز سوزانش به من نگاه کرد و من میتوانستم هر 

 قسمت از احساساتم را درونش ببینم 
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 یک ارگاسم جدید درونم ساخته شد 

دو را به  مالکوم خم شد ،هر دو سینه ام را قاب گرفت و هر

 نوبت لیسید 

بشدت زیرش میلرزیدم ،مطمئن نیستم که بتوانم زمان زیادی دوام 

 بیاورم 

 خیلی لذتبخش بود 

تماما لذت!...ولی من خودم را نگه داشتم و او درونم عمیقتر 

 ضربه زد 

هر بار که او درونم برمیگشت آهی از سر آسودگی میکشیدم و با 

 التماس اسمش را زمزمه میکردم 

 دهانش روی دهانم قرار گرفت و  بوسه اش وحشیانه شد 

 "من ...دیوونتم..."

 او محکمتر حرکت کرد تا حتی عمیقتر درونم فرو برود 

 حس میکردم که او در قلبم است 

 صورتش را کنار گوشم حس کردم 
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"بزار من صاحبت باشم  ریچل و منم میزارم که تو صاحبم باشی 

 ..تو االن زن منی"

 ینی و لب هایم را بوسید پیشانی،ب

 

 "چشمانو نبند،بهم نگاه کن"

و وقتی چشمانم را باز کردم ،چشمانش با داغترینو سکسی ترین 

چیزی که تا بحال دیده بودم میدرخشید و در حالی که مرا میکرد 

 به من خیره شده بود 

دستانش را درون موهایم لغزاند و در حالی که مرا زیر خودش 

 تماشا کرد که برای او به اوج میرسم قفل میکرد ، مرا 

 خودم را تسلیمش کردم 

 سین...سنت

 مالکوم که درونم است 

 مالکوم که با چشمان سبزش مرا تماشا میکرد 

مالکوم که در حالی که با من عشقبازی میکرد فکش محکم شده 
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 بود 

 مالکوم که قلبم را گرفته بود

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 

 

 اش گذراندیمشنبه را در کشتی 

قبل از اینکه به کشتی برویم مالکوم غذای خوشمزه ای  را از  

یک رستوران فرانسوی سفارش داد و بعد از رفتن به طبقه ی 

 باال خدمه همه چیز را تمیز کردند 

روی عرشه ی کشتی نشستیم،در آب شنا کردیم ،از آب بیرون  

ی فراوان آمدیم در کابین دوش گرفتیم و بعد مالکوم با سکس ها

 روی تخت باعث سست شدنم شد 

مالکوم مدتی را روی مبل نشست و مشغول کارش شد و من 

نزدیکش دراز کشیدم، در حالی که پاهایم روی پایش بود و یکی 
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از دستانش در حالی که من با تلفن همراهم مشغول بودن گهگاهی 

 پاهایم را نوازش میکرد 

 اهم دوری میکردم من از هر چیز دلسرد کننده در تلفن همر

 پس هیچ یک از رسانه های اجتماعی او و پدرش را چک نکردم 

بعد از 4در یکی از تماس هایی که گرفته بود شنیدم که سهام ام 

 خبر اینکه اج  جزو شرکت های نوئل سنت قرار گرفته ،باال رفته 

و حاال نمیتوانستم دست از رویاپردازی در مورد شغل جدیدم 

 بردارم 

 ی اداری جدیدم!به فضا

 به زندگی جدیدم!

در حال فکر کردن به همه ی کارهایی که میخواستم انجام دهم 

بودم که باد آمد،مالکوم کارش را تمام کرد و لپ تاپش را بست  

پس ،وقتی مالکوم مرا روی دستانش بلند کرد تا به تخت ببرد  

 فکر هایم را بستم و خوابالود گفتم

 "پا دارما"
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 خند های زیبایش را زد او یکی از لب

 "آره اونم پاهای بلند و دوست داشتنی"

تخت بزرگمان منتظرمان بود ،در وسط اتاق ،با ملحفه های بهم 

 ریخته و بزرگ درست مثل خودش ...

مالکوم مرا روی تخت گذاشت ولی در حالی که او برهنه شد من 

 غلت زدم و پیراهنش را پوشیدم 

 کرد خستگی کل روز رویم سنگینی می

در تخت دراز کشیدم ،بالشت هارا مرتب کردم ،ملحفه را کنار 

 کشیدم و او به من ملحق شد

به پشت چرخید،یک دستش را زیر سرش گذاشت در حالی که 

 دست دیگرش دور شانه هایم حلقه شد و مرا به سینه اش چسباند 

در کنار او از درون آرام و آسوده بودم و بین دستانش احساس 

 منیت میکردم آرامش و ا

خودم را بین بدن بزرگ و مردانه اش مچاله کردم  و با عطش 

 بی پایانی  سعی کردم سیراب شوم پس کمی همدیگر را بوسیدیم 
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وقتی بوِسیمان  شروع به داغ تر شدن کرد ما در آخر با هم 

 سکس کردیم 

آرام و آهسته...بدون هیچ حرفی، فقط صدای  بوسه هایمان 

برهنیمان به هم،صدای نفس هایمان و موتور ،برخورد بدن های 

 کشتی می آمد 

وقتی به ارگاسم رسیدم تقریبا در حال خفه شدن بودم...وقتی لذت 

درونم جریان یافت نفسم را برای ابدیت حبس کردم  و بعد نفسم 

را بیرون دادم و با سنت که تمام وجودم را احاطه کرده بود ولو 

 شدم 

طرز شهوت انگیزی مرا بوسید  وقتی سکسمان تمام شد او ب

انگار که بخاطر همراهی و شهوتم به او از من تشکر و قدردانی 

 میکرد 

و بعد در آغوش یکدیگر رفتیم ،من گونه ام را روی سینه اش 

گذاشتم و وقتی امنیت و گرما مرا در برگرفت راحت و سریع به 

 خواب رفتیم 
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 فصل سی و یک

 

 

 

 

 ❎1او+. ❎

 

 

ر آپارتمانش و در آغوش مالکوم از خواب بیدار صبح دوشنبه د

شدم،گرچه میدانستم که ده یا بیست دقیقه برای پوشیدن و رفتن به 

 سر کار وقت دارم ...همانجا ماندم 
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 شاید باید برای همیشه همانجا میماندم

او هنوز روی تخت بود،چشمانش بسته و موهای تیره اش بطرز 

 دلفریبی آشفته بودند 

را جلوتر کشیدم و انگشتانم را روی سینه اش کشیدم و کمی باسنم 

 متوجه جای ناخن هایم روی ماهیچه های شکمش شدم

 چشمانم گشاد شد

 چی؟....یا مسیح من اینکار را کرده بودم؟

'به سرزمین عاشقان دیوونه خوش اومدی ریچل،شاید برای همین 

 بود که دلت نمیخواست از اینجا بلند شی'

شتم  روی خراش ها را نوازش کردم و دست او با نیشخند با انگ

 روی پشتم لغزید 

 با تعجب سرم را باال آوردم 

 در حالی که تماشایم میکرد دهانش به باال تاب برداشته بود 

 "دیشب واقعا با ناخونام چنگت زدم؟"

 صدایش بخاطر خواب گرفته بود 
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و "نه ،وقتی تو خواب بودی چند تا دختر اومدن اینجا و اینکار

 کردن"

 به شانه اش کوبیدم 

 و او دستم را گرفت

 صدایش عمیقتر شد

 "بیا اینجا"

 "سنت..."

رویم چرخید و دستش پایین لغزید و بین پاهایم را در مشتش 

 گرفت

 "هممم؟"

 رعشه ای به بدنم افتاد 

 

 "دیشب هزاربار منو داشتی"

در حالی که دهانش را به گوشم چسباند زمزمه کرد  صدایش 

 بود  خش دار
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 "واقعا؟بنظر کافی نمیرسه"

 "مالکوم"

 کمی شانه هایش را هل دادم تا بتوانم بنشینم

 "پنج دقیقه الزم دارم تا برای کار لباس بپوشم"

 "تو صاحب کار خودتی"

"نه هنوز ،من هنوز چیزی روامضا نکردم  و بهت گفتم که 

د امروز ساعت دو با گروه احتمالی آیندم قرار مالقات دارم و بای

 کارمو شروع کنم"

 "باشه ریچل"

 با شیطنت ادامه داد  

 "پس فقط چهار دقیقه و پنجاه و نه ثانیه  از وقتتو میگیرم"

 دوباره مرا روی تخت خواباند 

 "مالکوم"

 خندیدم و به او نگاه کردم و بعد لبخندم محو شد

"واقعا داریم اینکارو میکنیم؟ واقعا داری اولین رابطه ی تک 
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 اری باهام برقرار میکنی؟"پری و انحص

 نیشخندش پابرجا ماند  ولی برق در چشمانش جدی بود 

او سر تکان داد ،شانه ام را بوسید ، بعد به آرامی به من لبخند زد 

 و شستش را روی پوستم کشید 

"آره داریم اینکارو میکنیم و من 'یه' هشت و سی گرفتم}یه 

هفته رو با  اصطالح به این معنی که یه مردی که هفت روز

چندین زن میخوابه و کل هفته در حال سکس کردنه ،االن مالکوم 

داره میگه با 'یه' دختر کلی سکس داره که به اندازه ی سکس با 

 چندین دختره{"

 

بعد از یک دوش سریع که تمرکز کردن روی  حمام کردن بشدت 

سخت بود ،خودم را در حالی یافتم که با حوله ای که دورم پیچیده 

ود لبه ی تخت نشسته بودم و فقط به او نگاه میکردم ...حتی ب

 نگران نبودم که دیرم شود 

او هزارو یک پیراهن و کت یکسان دارد و همانطور که او دکمه 
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ی یکی از آنها را از درون کمد و رخت آویز باز میکرد من با 

 لذت به او نگاه میکردم 

 چشمانم هر حرکتش را دنبال میکرد 

ندش را دور کمر باریکش میبست عضالتش منقبض وقتی کمرب

 شد و بدن من لرزید 

وقتی حس کرد که در حال تماشای او هستم سرش را باال آورد و 

 به من نگاه کرد 

 همانطور که جلو می آمد خط اخمی روی پیشانی اش ظاهر شد 

انگار متوجه نمیشد که چرا من با دهان آب افتاده آنجا نشسته بودم 

 یکردم و نگاهش م

چرا نمیتوانست مثل زمان غار نشینی باشد ،وقتی که تنها چیزمهم 

پیدا کردن غذا بود و بعد ما میتوانستیم در غارمان بمانیم و تا ابد 

 در همدیگر غرق شویم 

 ولی او فقط غذا نمیخواست 

 او دنیا را میخواست 
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 او ماه را میخواست 

 

 و ظاهراً مرا!

 "بیا اینجا"

وقتی انگشتانم را دور کروانش پیچیدم چشمانم را  مرا بلند کرد و 

 بستم و او بوسه ی تقریبا بی آالیشی روی لب هایم گذاشت 

"ما با وکالمون قرار داریم تا  اینو رسمی کنیم، هیئت اجراییتو 

انتخاب کن  ،یه نفرو هم پیدا کن  تا توی سرمایه گذاری جدیدت 

کنه  ،گروهی  ،چیزی که قبال رویاشو  توی اج داشتی کمکت

رودور خودت جمع کن تا بتونن کمکت کنن تا بتونی بستری  

 برای چیزایی که توی اینجات..."

 به گیجگاهم تلنگری زد 

 "توی اینجات داری رو عملی کنی  "

 از پنجره به بیرون نگاه کرد 

 و من با نگرانی و هیجانی خالص خندیدم و 
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 سر تکان دادم 

 مالکوم چانه ام را گرفت 

 بل از اینکه برم باهام قهوه میخوری؟""ق

 "آره"

 "توی بدنم تنش حس میکنم "

 سرش را به دو طرف تکان داد 

 "تو واقعا میدونی چطور باید یه مردو توی تخت اغوا کنی"

 در حالی که به آشپزخانه میرفتیم باسنم را محکم فشار داد  

بررسی  و همچنان که او قهوه آماده میکرد، من هر اینچ از او  را

میکردم  و سعی میکردم یک دوست دختر خوب باشم ...و شانه 

 های سختش را ماساژ دهم تا تنشش را از بین ببرم 

این دوامی نداشت چون او  مرا در یک دست و فنجان قهوه را 

 در دست دیگر نگه داشت واز پنجره به شیکاگو خیره شد 

 انگار که این شهر،شهر خود اوست،مال خود اوست 

 حالی که به شهر نگاه میکرد گذاشتم تا مرا نگه دارد  در
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 سرم را به شانه اش تکیه دادم  

این شهر ...این دنیا...این افق...حس میکنم که این برایش کافی  

نیست ،مالکوم سنت چیزهای بیشتری میخواست ،چیزهایی که 

 میتوانستیم از پنجره ببینیم و چیز هایی که در دیدم نبودند 

 ی که  میخواست را می توانست بدست بیاورد هر چیز

وقتی قهوه ام را دوباره پر کردم  یک دعوت نامه ی سفید رنگ 

 را روی جزیره ی آشپزخانه  ،نزدیک سوییچ ماشینش دیدم 

 ١روی  پاکت نوشته بود: مالکوم سنت + 

 }یه مهمان همراه{

 

با دیدن دعوت نامه ی یکی از بزرگ ترین جشن های شهر لبخند 

 زدم 

 از او پرسیدم

 "قراره بریم؟"
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 "همیشه میریم"

فنجانش را روی سینک گذاشت و همانطور که به من نگاه میکرد 

 ابروهایش به هم نزدیک شد 

 "واین لبخند برای چی بود؟"

 "فقط داشتم فکر میکردم که...جشن خوبیه"

 گیجگاهم را بوسید

 "برای خودت لباس بگیر"

 "سنت من یه لباس دارم"

 باس برای من بگیر""یه ل

 کارت اعتباری اش را به من داد 

ان را روی پیشخوان گرانیتی اش گذاشتم و میدانستم که وقتی آنرا 

 ببیند عصبانی خواهد شد 

 دعوت نامه را دوباره سرجایش گذاشتم 

 نمیتوانستم صبر کنم تا ببینم رابطیمان تا کجا خواهد کشید 

 او چه چیزی هستم مردم حدس و گمان میزدند که من برای 
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 دوست دخترش

 دوست دختر چهار ماهه اش

 معشوقه اش

 عشق زودگذرش

 دل مشغولی اش

 تنها اشتباه در انتخابش

خطایش...آنها میتوانستند هر چیزی که دلشان میخواهد مرا 

 خطاب کنند 

 این چیزی را تغییر نمیداد 

 من همراه او هستم واو...همه چیز من!
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 فصل آخر 

 

 

 

 

 

 ❎زندگیمان ،حاال❎
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 روز پر مشغله ای در فیس داشتم 

فیس کودک نو پای من بود  ...و هنوز اولین قدم هایش را برای 

 انتشارات برمیداشت  ،هم بصورت انالین هم بصورت چاپ !

من مالکوم را برای اینکه به یکی از خبرنگارها گفته بود اگر 

باید رویش  رابط را برای خودش ساخته بود اسم فیس را

میگذاشت ،مسخره کرده بودم}توی یه قسمت  یه خبرنگار ازش 

پرسید برای خودت رابطو ساختی،سنت بهش گفت اگه میخواستم 

رابطو فقط برای خودم بسازم اسمشو میذاشتم فیس،ریچل برای 

همین اسم دفتر مجلشوگذاشته فیس{  ، او خندید و گفت یکجور 

ن فقط گفتم که اینرا میدانستم و  هایی از این اسم خوشش میاید و م

 این اسم  عالیست 

امروز ،ولنتاین،سندی و دوازده  خبرنگار دیگر در دفترم کار 

 میکردند 

 عالیست!

ولی از طرفی سخت است در ساختمان،مردی که با او قرار 
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 میگذاری کار کنی

 کاهی از پنجره سرک میکشیدم که بیرون میرفت

و رولز روییسش بیرون منتظرش موها و کت وشلوارش تیره بود 

 پارک کرده بود

گاهی اوقات او را میبینم که با گروه تجاری اش وارد میشود ،به 

ناهار کاری ،همایش ها ،جلسات هیئت مدیره در یکی از چندین 

شرکت توصیه شده اش میرود ...و سخت است هورمون هایم با 

 دیدن سنت وحشی نشوند 

یشوم با او برخورد میکنم....او بعضی اوقات که سوار آسانسور م

هیچ احساسی از خودش نشان نمیداد ولی وقتی چشمانمان در هم 

قفل میشدند ، اجتناب ناپذیر بود که برق درون چشمان سبزش را 

 نبینم 

کسانی که با ما در آسانسور بودند بطور غیر ارادی کنار میرفتند 

 و اجازه میدادند او به من نزدیک شود 

 ا لمس نمیکردیمما همدیگر ر
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حداقل من اینکار را نمیکردم ولی گاهی که ایستاده بودیم 

 دستانمان همدیگر را لمس میکرد  

 گاهی اوقات شستش پشت دستم را خیلی نامحسوس نوازش میکرد 

گاهی به اندازه ی یک تپش قلب انگشتانش را در انگشتانم گره 

 میزد 

ها را درونم  و همین ضعیفترین نبض ها ،بیقراری ها و شهوت

 بیدار میکرد 

یکبار انگشت کوچکش را دور انگشت کوچکم گره زد و تا 

رسیدن به طبقه ی من همانجا ایستاد ،میان آن شلوغی ،آرام و 

ساکت بود و هیچ کس جز من نمیدانست که این مرد ....  واقعا 

 عاشق من است

 گاهی من به دفترش میرفتم 

 گاهی او پایین،به دفترم  میامد 

به نوعی ما آنجا هستیم تا با هم صحبت کنیم  و بعضی اوقات  و

 برای اینکه ساکت بمانیم 
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در حالی که او مرا میبوسید ،بسادگی مرا سرختر و سرختر و  

 سرختر میکرد

 و به نوعی از من قول میگرفت که امشب به خانه ی او بروم  

 و ما  در خانه اش تمام شب  سکس میکردیم

 آرام سکس میکنیم تا جینا صدایمان را نشنود  در خانه ی من  ما

 عالیست 

 من هیچ چیزی را در این رابطه تغییر نمیدادم 

 نه چیزی در او 

 نه چیزی در رابطیمان !

 من 'پریدم' و مالکوم مرا 'گرفت'

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 
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 خب ما ترتیب خاصی در هفته داشتیم 

خوابیدیم  چون من در طول هفته عموما در خانه ی من می

 نمیخواستم جینا احساس تنهایی کند 

 آخر هفته ها را به خانه ی او میرفتیم 

چهارشنبه او پیشنهاد کرد مرا به خانه ام ببرد ولی در راه پنج 

 دقیقه  برای رفتن به بانک توقف کرد 

من در تلفنم به آخرین ایمیل هایم پاسخ دادم  و وقتی با یکی از 

د از پنجره به بیرون نگاه کردم که با او مدیران بیرون آم

خداحافظی کرد و وقتی داخل شد به کلود گفت که به آپارتمان 

 خودش برود 

وقتی  روی صندلی اش جای گرفت یک پاکت مشکوک در 

دستش بود  که آن را بین خودش و من نگه داشت و با دست 

 دیگرش  کرواتش را در آورد و درون جیب کتش گذاشت 
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 نق زدم

 این طبق برناممون نیست آقا""

 اخم کردم و او پوزخند زد 

 "االن از دستم عصبانی هستی؟"

 "کامال از دستت عصبانی هستم"

 "کاری میکنم عصبانیتت از بین بره"

 به جلو خم شد  و شستش را پایین فکم کشید 

 "برات یه سورپرایز دارم"

 پاکت را تکان داد  و من کنجکاو شدم 

 "این چیه؟"

 یزی""یه چ

 "کامال واضحه، ولی چی؟"

 "صبر داشته باش"

به پشت صندلی اش تکیه داد ،در حالی که دستانش را پشت 

سرش گذاشت پوزخندش را حفظ کرد و با حالت از خود راضی 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

842

http://www.foxitsoftware.com/shopping


که در صورتش بود  به منکه داشتم از کنجکاوی جان میدادم تا 

 بفهمم غافلگیری اش چیست نگاه کرد 

،در آنجا استخر بسیار بزرگی وجود  ما به پنت هاوسش رفتیم

داشت ،جایی که بنظر میرسید آب با نور چراغ های چشمک زن 

 شیکاگو مخلوط شده .

ما چند بار در آخر هفته ها از این استخر استفاده کرده بودیم ولی 

 امروز صندلی های تاشوی مجلل سفید برداشته شده بودند 

کوچک سیار درست آنها را برداشته بودند تا فقط یک اتاقک 

روبروی استخر قرار دهند که یک صندلی تاشوی بزرگ مختص 

 دو نفر و یک میز مجلل داشت 

 فقط منو سنت آنجا بودیم و از منظره لذت میبردیم 

همانطور که رد میشدیم  در راه و روی میز پر بود از شمع های 

 الکتریکی 

 این بسیار نفس گیر.... و غیر منتظره.... بود 

 چشمان گشاد شده  به دور و اطراف نگاه کردم با   
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 "پس اینجوری میخواستی عصبانیتمو جبران کنی؟"

به سمت او چرخیدم و در حالی که او صورتم را بررسی میکرد 

 فکش را بوسیدم و زمزمه کردم

 "دوسش دارم ،بازم منو عصبانی کن"

 او دستم را گرفت و مرا بسمت صندلی برد 

 م میاد""شام بعد از سورپرایز

 مرا روی صندلی بزرگ نشاند و کنارم نشست 

 و پاکت را روی رانش گذاشت 

"اگه مادرم نمیتونه مالقاتت کنه ،فکر کردم که شاید تو بتونی 

 مالقاتش کنی ریچل"

 رنگی را از داخل پاکت بیرون آورد 5/7او یک عکس 

 و به من نشان داد 

ایستاده  حسی درونی به زن درون عکس و نوجوانی که کنارش

 بود و اجازه داده بود که دستش را  دورش بپیچد، داشتم

هر چند که آن نوجوان همان زمان هم از زن بلند تر بود و من  
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 فورا انرا شناختم 

 چگونه میتوانستم نشناسم؟

 من او را بی نهایت دوست داشتم

 هر قسمت از من عاشقش بود 

رتش را و من عاشق زن در عکس هستم که لبخند زیبایی صو

 پوشانده و به طرز دوست داشتنی مالکوم را در آغوش گرفته 

"اون بی پروا بود و جوری پول خرج میکرد که انگار زندگیش 

 به این بستگی داره"

 مالکوم به من گفت

"اون پر شورو شوق و شجاع بود وبا وجود همه چیز  عاشقم 

 بود" 

 

عبه که دوباره دستش را درون پاکت فرو برد و اینبار یک ج

رویش نوشته شده بود هری وینستون}یه برند خیلی مشهور 

انگشتر و حلقست که به الماس های زیباش مشهوره { بیرون 
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 آورد 

 آنرا باز کرد 

 در وسط جعبه حلقه ای زیبا ونفیس با افتخار نشسته بود 

 رویش یک سنگ الماس قیمتی قدیمی قرار داشت 

بره و بزرگترین الماسی  "وقتی من بدنیا اومدم پدرم بهش گفت 

که پیدا کرد رو بخره برای جشن برای تنها پسری که میتونست 

داشته باشه ،اون بزرگترین الماس رو نخرید ،بی نقص ترین 

 الماس رو خرید

 قیراط، 4.01رنگ داخلی بی عیب و نقص و شفاف و 

اون حلقه ی نامزدیشودر آوردو تا وقتی که میتونم بخاطر بیارم  

رو،رو انگشتش داشت ،تا وقتی که لوسمیشوتشخیص  اون حلقه

دادیم .... اون بهم گفت که میخواد این حلقه برای من یادگاری 

بمونه و  میخواست عروس من اینو داشته باشه ،به اون گفتم که 

قرار نیست عروسی داشته باشم تا اونو نگه داره  ولی وقتی من 

"... 
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 راتش اذیت میشد مکث کرد ،انگار که با بیاد آوردن خاط

"وقتی با بچه ها از سفر اسکی برگشتیم ،اون فوت شده بود و این 

 عکس و این حلقه رو برام توی صندوق امانات گذاشته بود"

وقتی حلقه را باال آورد آنقدر زیبا بود که تمام نور های اطرافمان 

 را خنثی میکرد 

 و مانند رنگین کمان میدرخشید 

ترین جعبه ای که  تونستم پیدا کنمو "پس به بانک رفتم ،بزرگ

برداشتم و اونجا نگهش داشتم ،تصمیم نداشتم هیچوقت این جعبه 

رو دوباره باز کنم ولی همه ی چیزی که قبال فکرمیکردم اخیرا 

 عوض شد و من حلقه رواز جعبه در آوردم تا ..."

 دستم را بوسید و حلقه را دور انگشتم گذاشت 

 ""تا تو انگشت تو بزارمش

 حلقه به راحتی در انگشتم لغزید 

کمی بزرگ بود و من  همان قدر که روی انگشتم احساس 

 سنگینی میکردم در سینه ام هم حس سنگینی میکردم 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

847

http://www.foxitsoftware.com/shopping


دست آراسته به حلقه ام را بررسی کرد و بعد با نگاهی عاشقانه 

 و امیدوارانه  و برقی که در چشمانش بود به من نگاه کرد 

ای اولین بار دیده بودمشان یخی بودند حاال چشمانی که وقتی بر

 مانند مواد مذاب داغ بنظر میرسیدند 

 لبخندی روی لب هایش وجود داشت 

 لبخندی دلفریب و تقریبا پسرانه !

"با من پیوند ازدواج ببند ،با من در امنیت باش با من بی پروا 

 باش ،با من کسی باش که هستی 

 "،همسرم باش،با من ازدواج کن ریچل

چشمانم تار شد ،لب هایم بخاطر داستانی که از مادرش گفته بود 

 میلرزید  و قلبم بیقرار بود چون یک حلقه در انگشتم داشتم 

 و او ادامه داد

"تو یبار بهم گفته بودی میخوای یه جایی وجود داشته باشه که 

 مکان امنت باشه من میخوام اون مکان برای تو باشم"

را در خود بلعیده بود ولی این نگاه خیره دستانش تقریبا صورتم 
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 اش بود که تمام مرا در خود میبلعید 

"حتی اگه من مثل یه گردباد زندگیتو زیرورو میکنم ،نقطه ی 

کنار من ،مرکز گردباده و هیچ چیز در اون نقطه قابل لمس یا 

 آسیب دیدن نیست  و من تورو اینجا کنار خودم میخوام"

همه ی وجودم با ناباوری،شادی نفسم بیرون نمی آمد و 

 واحساسات میلرزید 

 "فکر میکنی یه مرد عاشق چه شکلیه؟"

 برای اطمینان به من  زانو زد 

 سرش را باال گرفت و دستم را بوسید

 "یه مرد عاشق این شکلیه"

سرم را خم کردم ،و در حالی که هق هقی از سینه ام بیرون آمد 

 دستم را بین موهایش لغزاندم   

 هم پاشیده ،ضعف کرده و در حال مرگ بودم از 

احتماال باید حرف میزدم ولی با صورت خیس و گلوی گرفته ام 

 نمیتوانستم 
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 مادرش!

تنها زنی که قبل از من عاشق او بوده و من بسیار قدردان بودم 

 که درباره اش میدانستم 

از اینکه او فکر میکرد که من شایسته ی داشتن این انگشتر هستم 

 فروتنی داشتم حس 

 سنت صدای فس فسم را شنید و ایستاد تا اشک هایم را پاک کند 

من مادرم را خیلی دوست دارم  و حتی نمیتوانم تصور کنم  که 

 چقدر بخاطر از دست دادن مادرش آسیب دیده 

 "این.."

 تالش کردم تا توضیح دهم 

"این حالت صورت من  همون شکلیه  که یه زن عاشق ،وقتی 

ه عاشقشه بهش نشون میده که دوستش داره روی مردی ک

 صورتش نقش میبنده"

وقتی نفس عمیقی گرفت و حرف زد  حالت عمیقی در صدایش 

 بود 
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 "اون }حالت صورت ریچل{ ،زیبا بنظر میرسه"

 او صاف ایستاد و دستانش را زیر بغلم گذاشت 

 "داری چیکار میکنی؟مالکوم...داری...داری چیکار...مالکوم"

و مرا تا سطح چشمانش باال آورد  ...جوری که انگار  خندید

 وزنی ندارم  و دهانم را بوسید 

 "اون دختر}ریچل{ جوابش چیه؟"

کمی صبر کرد و چشمانش مرا بررسی کرد ،بی 

 تاب،نگران،خواستار،بدوی،مردانه ومالکومانه!

 "ریچل؟"

 بیش از حد گیج شده بودم 

هم نگفتی که ...تو فکر "ما هیچوقت...ما هیچوقت...تو هیچوقت ب

 کردی..."

 دستم را گرفت 

 حس کردم با شستش الماس را زیر دستش نوازش کرد 

 "من با این}حلقه{بهت گفتم"
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 لحظه ای با ناراحتی نگاهم کرد 

 واکنش من فطری وغریزی بود 

 وقتی پیراهنش را در چنگ گرفتم هیچ شکی در وجودم نبود 

 کمرم را گرفت و مرا بلند کرد 

 حالی که پاهایم را دورش پیچیدم دامنم باال رفت در 

 "بله"

فکش را گرفتم و در درخشش چشمانش و در جنگل سبزش غرق 

 شدم و بخدا قسم حاال خورشید درون چشمانش شعله ور بود 

 بینی اش را به بینی ام مالید 

 "آره؟"

 "بله ، مالکوم همیشه بله" 

 لب هایم را به لب هایش فشار دادم 

ان ،فقط لب ها....و من دست و پاهایم را  محکم...تا بدون زب

جایی که میتوانستم محکم دورش پیچیدم و برای مدت طوالنی 

 ،فقط بسادگی در آغوش یکدیگر ماندیم 
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باد موهایم را پریشان کرد و حس کردم که وقتی پیشانی هایمان 

 را به یکدیگر تکیه دادیم موهایم دور صورت هایمان  قرار گرفت 

ه کردم و خندیدم و ناگهان بوسه های خیسی را روی گری

 فک،گیجگاه،پیشانی،بینی و دوباره روی لب هایش زدم...

 با دستانش جلویم را گرفت تا به چشمانم نگاه کند 

 "دو بار دیگه بهم بگو"

 "میخوای چهار بار بهت بله بگم؟"

 خدایا!

 چکار میکنید وقتی مردی که دوستش دارید چنین چیزی از شما

 بخواهد ؟

 شما بله میگویید 

 چهار بار بله میگویید 

 چکار میکنید اگر فردی بنام سنت شما را دوست بدارد؟

 شما هم با تمام وجودتان دوستش میدارید 

 چکار میکنید وقتی سین}گناه/سنت{بسراغتان بیاید؟
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 . شما هم بسراغش میروید

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ 

 

نت دیگه در دسترس خب خانم ها این رسمیه @مالکوم_س❎

نیست و حاال  با نام مستعار @ریچل_دیبز  ،#بیگناه و 

 ❎ #گناهکار میتونین پیداش کنین

 

 ❎ یه ماه دیگه اون دختره رو رد میکنه❎

 

 ❎!امکان نداره سنت بتونه فقط با یه زن باشه ابدا❎
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کس دیگه ای هم میخواد تو عزاداری از دست دادن سنت ❎

ون مهمونی های بزرگت میگیری شرکت کنه؟ ،هنوزم از ا

 ❎!@مالکوم_سنت؟ شهر بدون یکی مثل تو کسل کنندست

 

 

مالکوم_سنت و @ریچل_دیبز بهتون تبریک میگم  شما ❎

جذابترین زوجی هستین که  تا حاال دیدم ،لطفا،لطفا از عروسیتون 

عکس بفرستین،از ماه عسلتون هم عکس بفرستین از سنت عکس 

 ❎!پست کن ریچل

 

 :@جینااز طرف 
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 برای بهترین دوستم خیلی خوشحالم ❎

اگه @مالکوم_سنت اذیتش کنه هنوزم میتونم بهش درکونی 

 ❎بزنم

 

 

 :از طرف@وین

 

منو دوست پسرم امشب برای شادی ازدواج تو داریم جشن ❎

 ❎میگیریم

 

 

 :از طرف @کالن_کارمایکل
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خوب ،طبق همون جمله ی معروف ،هرگز نگو هرگز ،حدس ❎

 ❎و میگفت؟ #سنت_میگفت_هرگز @مالکوم_سنتبزن کی این

 

 

 : از طرف@تاهوراث

کالن_کارمایکل حاال که سنت از خدمت معاف شده وظیفه @❎

 ❎ی ما در قبال دخترا دوبرابر شده

 

 : و دوباره از طرف @تاهوراث
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حاال که مرد ما و &تازه عروسش برای چند ماه رفتن به ماه ❎

رن از همه دعوت میکنم عسل و سکس های وحشیانه و بیشمار دا

که بیان تا ماهم سکس وحشیانه و بیشمار داشته باشیم ومنظورم 

 ❎از همه @جـــینا ست

 :و از طرف من

نگران نباش@جــینا همسر من میدونه چطور یه زنو به بهشت ❎

 ببره واونو همونجا نگه داره 

 

 ❎#دراوج_بهشت #دراوج_باسنت
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