جمع آوری توسط کانال گرفتار سلطنت /منعکس در تو
( crossfireکراس فایر) به قلم سیلویا دی.
جلد اول عریان برای تو
این رمان اروتیکه پس اگه تمایلی به روابط عاشقانه ی باز ندارید دنبال نکنید.
و اما خالصه ی داستان:
دختر ۲۲ساله ای به اسم اِوا تِ َر ِمل که گذشته ی سختی داشته به محض مالقات با
گید ِین ِکراس ،مرد میلیاردر و جذاب ،زندگیش متحول می شه...

#فصل_اول
#صفحه_۱
ما باید به بار بریم و جشن بگیریم!از لحن هیجان زده ی هم اتاقیم اصال متعجب نشدم .کری تیلور همیشه بهانه ای
برای جشن گرفتن پیدا می کنه ،مهم نیست که اون اتفاق چقدر بی اهمیت و جزئی
باشه .و بنظرم این خصلت کری یکی از عوامل جذابیتشه.
مطمئنم نوشیدن و مست شدن درست شب قبل از شروع یه شغل جدید ایده ی خوبینیست.
-اوه بیخیال اِوا.

اون روی زمین پذیرایی بین جعبه های اسباب اثاثیه نشست و با لبخند دلکش و
پیروزش بهم نگاه کرد.
با اینکه چند روز درحال باز کردن کارتن ها و چیدن وسایل بودیم ولی کری هنوزم
فوق العاده بنظر میرسید .اندام الغر و روی فرم ،موهای تیره  ،چشمای سبز رنگ...
کری از اون دسته مردایی بود که هر روز در نهایت جذابیت و زیبایی بنظر می
رسیدند.
احتماال اگه اون عزیز ترین آدم توی این دنیای برای من نبود ،به من خیلی سخت و
تلخ می گذشت.
بازم اصرار کرد:
من که نمیگم بریم حسابی مشروب بخوریم .فقط یکی دو تا پیک .میتونیم بریم یهساعت خوش بگذرونیم و ساعت هشت برگردیم خونه.
ولی من مطمئن نیستم بتونم سر وقت برگردم.و به شلوار یوگا و تاپ تنگ ورزشی که تنم بود اشاره کردم.
بعد از رفتن به محل کار میخوام یه سر به باشگاه بزنم.خوب سریع برو محل کار و سریعترم ورزش کن!ابرو باال انداختن کری باعث شد بخندم .من کامال انتظار اینو دارم که یه روز چهره
ی میلیون دالری کری رو روی بیلبورد ها و مجله های مد و فشن در سرتاسر جهان
ببینم .جدا از چهره ی جذابش اون واقعا معرکه است.
 چطوره بذاریمش واسه فردا بعد از کار؟ اگه یه روز کاری خوب داشته باشم اونوقت می ارزه که جشن بگیریم ،نه؟

قبول! پس من میرم به آشپزخونه ی جدیدمون تا یه چیزی واسه ی شام حاضر کنم.اوه...با اینکه آشپزی یکی از عالیق کری بود ولی متاسفانه هیچ استعدادی در اون نداشت.
عالیه!با فوت همراه با کالمش دسته موی سرکشش از جلوی پیشونیش کنار رفت و به من
یه لبخند دندون نما زد.
ما یه آشپزخونه ی توپ داریم که بیشتر رستورانا حاضرن واسش بمیرند .امکاننداره توی این آشپزخونه به غذات گند بزنی.
سعی کردم بپیچونم ،براش دست تکون دادم و بیرون رفتم تا مانع شروع یه مکالمه
ی جدید راجع به آشپزی بشم .با آسانسور به طبقه ی همکف رفتم و به مرد نگهبان
که با تعظیمش من رو به سمت بیرون هدایت میکرد لبخند زدم.
#صفحه_۲
لحظه ای که از ساختمون خارج شدم موجی از صدا ها و بو های منهاتن من رو در
بر گرفت و مشتاق و کنجکاوم کرد .با اینکه من از اون سمت کشور نقل مکان
نکردم و خونه ی قبلیم در سان دیگو بود ولی اینطور بنظر می رسید که اینجا یک
دنیای دیگست .دو کالن شهر ،یکی با گرما و رخوت بی نهایت و این یکی پر از
انرژی و شور زندگی .در رویاهام تصور میکردم که قراره توی یک اپارتمان قدیمی
در بروکلین(پایین شهر) زندگی کنم ولی از اونجایی که یه دختر آروم و حرف شنو
بودم درعوض االن در باالشهر سکونت می کردم .اگه کری با من زندگی میکرد

احتماال من االن به طرز ناراحت کننده ای تنها توی یه اپارتمان بزرگ و مجلل که
اجاره ی هر ماهش بیشتر از درامد سالیانه ی مردم بود اقامت داشتم.
نگهبان کالهش رو به احترامم برداشت و گفت:
عصر بخیر خانم ترمل ،تمایل دارین واستون تاکسی بگیرم؟نه ممنون پائول.با کتونی های اسپورتم شروع کردم به در جا زدن.
میخوام کمی پیاده روی کنم.پائول لبخند زد.
هوا امروز بعد از ظهر خیلی خنکه .مسلما اوقات خوبی خواهید داشت.اره به من گفتن باید از هوای ژوئن نهایت لذت رو ببرم قبل از اینکه بشدت گرمبشه.
توصیه ی خوبی بوده خانم ترمل.از زیر طاق شیشه ای ورودی عبور کردم و سعی کردم قبل از اینکه به شلوغی و
ترافیک سنگین برسم از ارامش نسبی خیابونی که دو طرفش با درخت پوشیده شده
بود لذت ببرم .امیدوار بودم منم خیلی زود قاطی این آدما بشم ولی در حال حاضر
حس میکردم که یه نیویورکی تقلبی و جعلی هستم .درسته که ادرس رو داشتم ولی
هنوزم نسبت به مسیر مترو و تاکسی ها محتاطانه عمل میکردم .سعی میکردم زیاد
با چشمای گشاد شده و حیرت زده به اطراف خیره نشم ولی واقعا کار سختی بود.
چون چیزای خیلی زیادی برای دیدن و تجربه کردن وجود داشت.

#صفحه_۳
حواس پنچگانه ی من کامال هنگ کرده بودند .بوی سوخت وسایل نقلیه که با بوی
غذایی که از گاری های دوره گرد به مشام میرسید قاطی شده بود ،صدای فریاد
دست فروش ها همراه با موزیکی که از هنرمندان خیابانی پخش میشد ،چهره های
گوناگون ،استایل ها و لهجه های متفاوت ،ساختمان ها و معماری های دیدنی و
جذاب .و ماشین ها ...یا عیسی مسیح! جریانی آشفته از ماشین های به هم چسبیده
شبیه چیزی نبود که تا حاال دیده باشم.
دائما یه آمبوالنس ،ماشین گشت یا ماشین آتش نشانی که سعی میکرد با صدای
گوشخراش آژیرش بین تاکسی های زرد رنگ راهی برای خودش پیدا کنه دیده
میشد .و من از کامیون های بزرگ حمل زباله که توی خیابون های کوچیک یه
طرفه تردد میکردند و پیک های تحویل بسته که با شجاعت عجیبی توی این ترافیک
سنگین ،شونه به شونه ی ماشین ها حرکت میکردند وحشت داشتم.
اهالی نیویورک خیلی راحت بین این اینهمه جنب و جوش و شلوغی پرسه میزدند.
عشق و عالقه ی اونا به شهرشون مثل عالقه به یه جفت کفش بود ،همونقدر عادی
و راحت .اونا حرکت مواج بخار از چاالب ها و دریچه های پیاده روها رو رمانتیک
نمیدونستن و با شوق به تماشا نمی نشستن .و با هر بار غرش مترو و لرزش زمین
زیر پاهاشون پلک نمی زدند .درصورتی که من هربار مثل یه احمق نیشم باز میشد
و انگشتای پامو تکون می دادم .نیویورک برای من مثل یه عشق جدید بود و چشمای
درخشان و نگاه لبریز از شوقم این رو به خوبی نشون میداد.
همونطور که به سمت ساختمونی که محل کارم در اون بود می رفتم باید روی خودم
کار میکردم تا عادی تر برخورد کنم.
من همیشه میخواستم یه زندگی براساس لیاقت و شایستگی خودم بسازم بخاطر همین
در وهله ی اول به یه موقعیت خوب برای کارورزی نیاز داشتم .از فردا قرار بود
دستیار مارک گریتی توی شرکت  Waters Field & Leamanکه یکی از بهترین

آژانس های تبلیغاتی امریکاست باشم .وقتی من این شغل رو گرفتم پدرخوندم ریچارد
استنتون که یه سرمایه دار بزرگه بشدت ناراحت و آزرده خاطر شد و نظرش این
بود که اگه من کمتر مغرور بودم میتونستم درعوض برای یکی از دوستاش کار کنم
و از رابطه ی دوستانه ی اونا در این زمینه سود ببرم.
#صفحه_۴
تو به کله شقی پدرت هستی .اون کل عمرش طول میکشه تا بتونه قرض هایدانشجویی تو رو با حقوق یه افسر پلیس بده.
خوب یادمه اون موقع یه دعوای حسابی رخ داد و پدرم ویکتور ریز به هیچ وجه
راضی نبود .وقتی استنتون اون پیشنهاد رو داد پدرم گفت:
مگه من مرده باشم که یه مرد دیگه خرج تحصیل دخترمو بده.من به نظر پدرم احترام گذاشتم ،همینطور استنتون اگرچه هیچوقت موافق نبود و
قلبا نپذیرفت .و البته هر دوی اونا رو خیلی خوب درک میکردم چون منم تالش
کردم که خودم قرضامو بدم ..و مسلما موفق نشدم .به هرحال این قضیه برای غرور
پدرم یه امتیاز مثبت محسوب می شد .درسته مادرم از ازدواج با اون سر باز زد
ولی این باعث نشد که اون نسبت به پدری کردن برای من از هر راهی که میتونه،
دودل بشه و کوتاهی کنه.
یادآوری و تاسف بابت اتفاقات بد و ناکامی های گذشته بی فایده بود پس حواسم رو
جمع کردم تا هرچه سریع تر به محل کار برسم .برای این گشت و گذار کوتاه عمدا
یه ساعت شلوغ تو روز دوشنبه رو انتخاب کرده بودم واسه همین وقتی کمتر از نیم
ساعت به ساختمون کراس فایر که شرکت  Waters Field & Leamanدر اون
بود رسیدم خوشحال شدم.

سرم رو عقب بردم و بلندی ساختمون رو تا جایی که به آسمون می رسید دنبال
کردم .واقعا نفس گیر بود .مثل یک مناره ی درخشان و براق که تا ابرها کشیده شده
بود .از مصاحبه های قبلیم میدونستم که اون طرف این درهای چرخان و پر زرق
و برق که چارچوب مسی دارند هم همینقدر چشمگیر و فوق العاده ست .دیوار ها و
کف زمینی که از سنگ های مرمر با رگه های طالیی پوشیده شدند .و نرده های
گردان و میزهای امنیتی آلونینیومی براق.
#صفحه_۵
کارت شناساییمو از جیب شلوارم خارج کردم و به دوتا نگهبانی که کت و شلوار
مشکی به تن داشتند و پشت میز نشسته بودند نشون دادم .در وهله ی اول اونا من
رو نگه داشتند که بدون شک بخاطر تیپ غیر رسمی و ناجورم بود .ولی در نهایت
اجازه ی ورود دادند.
بعد از اینکه با اسانسور به طبقه ی بیستم رسیدم از این در به اون در میرفتم و
سرک می کشیدم.
وقتی داشتم به سمت اسانسور برمی گشتم یه زن ظریف سبزه رو دیدم که کیف
پولش رو روی درب چرخنده گذاشت و به محض اینکه اون رو باز کرد سیلی از
پول خرد سرازیر شد .سکه ها به هر طرف می رفتند و چرخ میخوردند و من
مردمی رو میدیدم که بی تفاوت نسبت به این هرج و مرج به راه خودشون ادامه
میدادند ،انگار که اصال چیزی ندیدند .دلم سوخت و خم شدم تا به اون زن در جمع
کردن سکه هاش کمک کنم .همینطور یکی از نگهبانان.
زن به من لبخند عجوالنه و عاجزانه ای زد.
 ممنونم.من هم لبخند زدم.

خواهش میکنم کاری نکردم.به حالت چمباتمه نشستم تا یه سکه ی پنج سنتی که کنار در ورودی جا مونده بود
رو بردارم ولی یه جفت کفش شیک بنددار مشکی که با شلوار پارچه ای زیبا و
دست دوخت مشکی پوشیده شده بود مقابل دیدم قرار گرفت .کمی منتظر موندم تا
اون مرد از سر راهم کنار بره ولی گویا تصمیم نداشت تکون بخوره .سرم رو کم
کم باال بردم .دیدن کت و شلوار سه تیکه ی سفارشی و مهم تر از اون اندام قد بلند
و ورزیده ای که توی خودش جا داده بود احساساتمو دگرگون کرد .تا اینجا بنظرم
مرد هات و خوشتیپی بود ولی وقتی نگاهم به چهره اش افتاد...
خدای من...wow ...#صفحه_۶
به آرومی روی زانو هاش خم شد و دقیقا مقابلم قرار گرفت و من فقط تونستم به این
حجم از جذابیت خیره بشم .مات و مبهوت.
ولی وقتی اونم تو چشمای من خیره شد انگار فضای بینمون تغییر کرد ،حالت چهره
ش عوض شد ..مثل این میموند که یه پرده از مقابل چشماش کنار رفته باشه .نیروی
جاذبه ی شدیدی از نگاهش ساطع میشد که نفس کشیدن رو برام غیرممکن ساخته
بود و همه ی هوای درون شش های بدنم رو میمکید و رعشه ی عجیبی رو به جونم
مینداخت.
تاثیر اون فضا بقدری بود که خیلی غریزی و ناگهانی خودمو عقب کشیدم و بشدت
روی باسن افتادم و پخش زمین شدم.

آرنج های دستام از این برخورد سخت با زمین مرمری تیر می کشید ولی من اونقدر
وحشت زده بودم که ترجیح میدادم به این درد کوچکترین اهمیتی ندم .در واقع به
حدی میخکوب اون مرد شده بودم که درد دستام رو به فراموشی سپردم .رنگ سیاه
پرکالغی موهاش خاص بود .استخون بندی صورتش طوری بود که انگار یه مجسمه
ساز اون رو با نهایت مهارت تراشیده .لب و دهنی که انگار حکاکی و کنده کاری
شده بودند .بینی قلمی .چشمایی به رنگ آبی سیر .همه و همه به طرز بی رحمانه
ای از اون یه مرد خیرکننده و زیبا ساخته بود.
با اینکه چشماشو کمی تنگ کرده بود ولی کامال خونسرد و آروم بنظر می رسید.
پیراهن و کت و شلوارش هر دو سیاه رنگ بودند ولی رنگ کراواتش کامال با رنگ
عنبیه ی چشماش ست شده بود .بخاطر نگاه تیز و برنده ش که با کنجکاوی منو
براندار میکرد عصبی شده بودم .ضربان قلبم باالتر رفته بود .لبامو از هم فاصله
دادم تا بتونم راحت تر و سریعتر نفس بکشم .چه بوی خوبی میداد .نه بوی ادکلن
نبود .بوی لوسیون یا شایدم شامپو! حاال هرچی .مهم اینه که رایحه اش هم مثل
خودش معرکه بود.
#صفحه_۷
وقتی دستشو به سمت من دراز کرد تونستم دکمه ی سرآستین اونیکس و ساعت
گرون قیمتش رو ببینم.
نفس لرزونی کشیدم و دستمو توی دستش قرار دادم .با فشاری که به دستم داد حس
کردم ضربان قلبم به سرعت نور باال رفت .تماس باهاش مثل الکتریسته بود ،شوک
عجیبی بهم وارد کرد که از دستم رد شد و موهای پشت سرمو سیخ کرد.

اخم ریزش باعث شده بود انتهای ابروهاش به سمت باال کشیده بشه و چهره ش
مغرور تر و جدی تر نشون داده بشه.
حالتون خوبه؟چه صدای آروم و محکمی .یه صدای خش دار که با شنیدنش عضالت شکمم منقبض
شدند .لعنتی منو یاد سکس انداخت .یه سکس فوق العاده! بنظرم اون میتونه حتی با
زدن طوالنی هم منو ارضا کنه.
یه حرف
ِ
لبام خشک خشک شده بودند ،قبل از اینکه حرف بزنم با زبونم خیسشون کردم.
خوبم.به آرومی بلند شد و منو هم همراه خودش باال کشید .ارتباط چشمیمون رو قطع
نکردیم چون من نمیتونستم به جایی غیر از اون نگاه کنم .از نزدیک جوون تر از
چیزی بود که اول فکر می کردم .بهش میخورد کمتر از سی سال داشته باشه ولی
چشماش دنیادیده بودند .نگاهی سخت و باهوش.
به طرز دلهره آوری میخکوبش شده بودم و نسبت بهش کشش داشتم .انگار که یه
طناب دور کمرم بسته بود و آروم و بی رحمانه منو به دنبال خودش میکشید.
با پلکی که زدم کمی از گیجی دراومدم .بنظرم اون فقط زیبا نبود ..میشه گفت بیشتر
جذاب و فریبنده بود .از اون دسته مردایی که حتی میتونه یه زن با شرم و حیا رو
هم چنان اغوا کنه که پیراهنشو با اشتیاق پاره ،و پخش و پال شدن دگمه ها رو دنبال
کنه .جالبه که اون توی یه کت و شلوار شیک و رسمی و گرون قیمت مقابل من

ایستاده بود و من تو فکر اندام لخت و تحریک کننده ش و لذت بی نهایتی که میتونه
به یه آدم ببخشه بودم.
#صفحه_۸
با خم شدنش و برداشتن کارت شناساییم که اصال متوجه افتادنش نشده بودم منو از
شر افکار شهوتناکی که ذهنمو درگیر کرده بود نجات داد .فکرم درست کار نمیکرد
و گیج میزدم.
وقتی می دیدم اون چقدر خونسرد و ریلکس برخورد میکنه از دست خودم بخاطر
این افکار و احساسات وحشتناک شدیدا عصبانی شدم .لعنتی .من کامال تحت تاثیرش
قرار گرفته بودم.
از پایین نگاه کوتاهی بهم انداخت .میشه گفت جلوی پام زانو زده بود و این حالتش
روح و روانمو بهم ریخته بود .همونطور که بلند می شد نگاه خیره ش رو از روم
برنداشت.
شما مطمئنید حالتون خوبه؟ بهتره چندلحظه بشینید.خدای من .احساس کردم گرمم شده و رنگ صورتم به سرخی میزنه .واقعا چقدر
مزخرفه که مقابل با اعتماد به نفس ترین و متشخص ترین مردی که تا حاال مالقات
کردم اینقدر عجیب غریب و دست پا چلفتی برخورد میکنم.
-نه فقط یه لحظه کنترل خودمو ازدست دادم .االن خوبم.

سعی کردم به سمت دیگه ای نگاه کنم .اون زن رو دیدم که داشت پوالشو جیرینگ
جیرینگ توی کیف دستیش می ریخت و از نگهبانی که کمکش کرده بود تشکر
میکرد .چرخید و درحالیکه عذرخواهی می کرد به سمت من قدم برداشت .سکه
هایی که جمع کردم بودمو به سمتش گرفتم ولی هرچی منتظر موندم خبری نشد.
متوجه شدم میخکوب خدای توی کت و شلوار کنار من شده و کامال منو فراموش
کرده.
بعد از چندلحظه خودم به زن نزدیک شدم و سکه ها رو توی کیفش ریختم .سعی
کردم دوباره یه نگاه زیر زیرکی به اون مرد بندازم ومتوجه شدم که اونم داره منو
نگاه میکنه .زنه از اون مرد تشکر کرد ،نه من .صد البته ،کسی که واقعا کمک کرد
اون بود!
بدون نگاه بهش گفتم:
کارت شناساییمو لطف میکنید؟کارت رو به مقابلم گرفت .با وجود اینکه سعی کردم بدون هیچ تماسی کارت رو
پس بگیرم ولی انگشتای اون دستمو لمس کردند و دوباره همون جریان قوی از بدنم
رد شد.
قبل از اینکه از کنارش عبور کنم زیر لب تشکر کردم .درب چرخان رو هل دادم
و وارد خیابون شدم .توی پیاده رو توقف کردم تا هوای سنگین نیویورک رو با تمام
وجود به ریه بکشم .هوایی مخلوط از هزاران چیز خوبو معطر و سمی و مضر.
#صفحه_۹
یه ماشین  bentley suvشیک مشکی دقیقا جلوی ساختمون پارک شده بود و من
چهره ی خودمو توی شیشه ی دودی بدون لک ماشین به خوبی می دیدم .صورتم
گلگون و ملتهب و خاکستری چشمام روشن تر شده بود .قبال هم صورتم رو اینجوری

دیده بودم .توی آینه ی حمام درست قبل از اینکه با یه مرد برم تو تخت .این همون
قیافه ی -من اماده م تا یه نفر منو بکنه -بود ولی نمیفهمیدم چرا االن و توی این
موقعیت باید همچین حالت و قیافه ای رو داشته باشم.
اوه عیسی مسیح..خودتو جمع کن لعنتی.
پنج دقیقه ای که با آقای مرموز و خطرناک سپری کرده بودم منو بشدت عصبی و
نا آروم کرده بود .هنوزم نسبت بهش احساس کشش داشتم ،یه میل عجیب و غیرقابل
توجیه که ازم میخواست برگردم داخل ،دقیقا همونجایی که اون ایستاده .من حتی
کاری رو که بخاطرش توی این شلوغی تا کراس فایر اومدم رو تموم نکردم .مطمئنم
بعدا دهن خودمو بخاطر امروز سرویس میکنم .اوه خدا تا کی قراره من مثل احمقا
رفتار کنم؟
خودمو سرزنش کردم.
بسه دیگه .راه بیفت.دوباره ماشین ها و ترافیک .تاکسی ها رو میدیدم که به سرعت و با فاصله ی چند
اینچی از هم سبقت می گرفتند و درست مقابل عابرای پیاده ی پر دل و جراتی که
دقیقا چند ثانیه قبل از اینکه چراغ دوباره سبز بشه به چهارراه پا میذاشتند ،شدید و
ناگهانی ترمز میکردند .و با اینکار با عالمت دست و فحش های رکیک همدیگرو
مورد لطف قرار می دادند ولی بنظر می رسید هیچکدوم از این عصبانیت ها و
دشنام ها واقعی نبودند و در عرض چندثانیه همه فراموش میکردند .انگار که جزئی
از روزمرگی اوناست .میشه گفت این طبیعت شهر نیویورکه .این شلوغی ،این
حرکت ،این جاری بودن زندگی بدون توقف.

میخواستم به باشگاه برم و وقتی منم قاطی مردم روی خطوط عابر پیاده قدم برداشتم
یه لبخند بزرگ روی صورتم نقش بست .اوه نیوریوک تو فوق العاده ای .از حضورم
در اینجا احساس آرامش می کردم و بی نهایت خوشحال بودم.
#صفحه_۱۰
میخواستم اول روی تردمیل خودمو گرم کنم و بعد به سراغ دستگاه های دیگه برم
ولی در عوض وقتی دیدم کالس کیک بوکسینگ آماتورها میخواد برگزار بشه به
جمع شاگردا پیوستم و مسیر کالس رو دنبال کردم.
وقتی کالس تموم شد احساس خیلی بهتری داشتم .با وجود خستگی زیاد و ماهیچه
های دردناکم میدونستم امشب خیلی سخت خوابم میبره.
"کارت عالی بود".عرق روی صورتمو با یه حوله خشک کردم و به مرد جوونی که منو خطاب کرده
بود نگاه کردم.
بدن ماهیچه ای ورزیده ای داشت که برق میزد ،چشمای قهوه ای پررنگ ،پوست
بی نقص برنزه و مژه های پر پشت و بلند .ولی سرش رو کامال شیو کرده بود و
کچل بود.
"مرسی".لبمو جمع کردم.
"-اومممم خیلی تابلو بود که بار اولمه نه؟"

خندید و دستشو به سمتم دراز کرد.
"پارکر اسمیت"."اوا ترمل"."اوا تو استعداد ذاتی داری ،با یکم تمرین معرکه میشی دختر .توی شهری مثلنیویوک اینکه یاد بگیری چطور از خودت دفاع کنی الزم و مهمه".
به سمت تابلو اعالنات چوب پنبه ای روی دیوار که پر بود از آگهی و کارت های
تبلیغاتی رفت .یه برگه ی رنگی رو جدا کرد و به سمتم گرفت.
"تا حاال چیزی راجع به کراو ماگا شنیدی؟""اره تو یکی از فیلمای جنیفر لوپز"."من مربی این رشته ام و خیلی دوست دارم به تو یاد بدم .این وبسایت منه و اینمشماره ی سالن".
از درخواستش تعجب کردم هرچند خیلی صادقانه مطرح کرده بود .نگاه شفافی
داشت و یه لبخند واقعی رو لبش نقش بسته بود .یه لحظه شک کردم که نکنه سعی
داره مخ منو بزنه ولی مطمئن نبودم چون بنظر میومد کال ادم راحتیه و قصد و
غرضی نداره.

دست به سینه شد و من تونستم ماهیچه های پشت بازوشو ببینم .یه رکابی مشکی و
شرت بلند تنش بود .کفشای ورزشی کانورسش داغون بودند و معلوم بود حسابی
ازشون کار کشیده .یه تتوی قبیله ای هم داشت که از زیر یقه ی لباسش مشخص
بود.
"توی وبسایت تایم کالسا هست .بهتره بیای و ببینی شاید به دردت بخوره"."اوکی پارکر بهش فکر میکنم"."حتما اینکارو کن".دوباره دستشو به سمتم دراز کرد .خیلی محکم و مطمئن دستم رو گرفت و فشار داد.
"امیدوارم به زودی ببینمت".#صفحه_۱۱
وقتی وارد آپارتمان شدم بوی خوبی میومد و زمزمه ی با احساس ادل که آهنگ
 chasing pavementsرو میخوند از اسپیکرا به گوش می رسید .از فضای اوپن،
داخل آشپزخونه رو دید زدم .کری با ریتم موزیک خودشو تکون میداد و یه چیزی
رو روی اجاق گاز ،هم میزد .یه بطری شراب و دوتا جام هم روی کانتر بود که
یکیشون تا نصفه از شراب قرمز پر شده بود.
نزدیک تر رفتم صداش زدم.
"-هی کری .چی پختی؟ وقت دارم قبلش یه دوش بگیرم؟"

سر داد.
برگشت و توی جام دیگه هم شراب ریخت و اونو روی بار به سمت من ُ
حرکاتش حرفه ای و جذاب بودند .فکرنمیکنم کسی با نگاه کردن بهش بتونه پی ببره
که چه گذشته ی سختی رو پشت سر گذاشته .دوران کودکی با وجود یه مادر معتاد
توی پرورشگاه و دوران نوجوانیش توی کانون های اصالح و تربیت و مراکز
دولتی ترک اعتیاد سپری شد.
"پاستا با سس گوشت .نه حموم رو بذار واسه بعد ،شام آماده ست .خوب بگو ببینماوضاع چطور بود؟ خوش گذشت؟"
"آره باشگاه خیلی خوب بود".یکی از صندلی های چوبی بار رو بیرون کشیدم و نشستم .درمورد کالس کیک
بوکسینگ و پارکر اسمیت باهاش حرف زدم.
"میخوای با من بیای؟""کراو ماگا؟؟"دستشو به عالمت نه تکون داد.
"این رشته ی خیلی خشنیه .کلی کبودی و زخم رو بدنم ایجاد میکنه و باعث میشهکارمو از دست بدم .ولی محض احتیاط باهات میام تا یه سر و گوشی آب بدم ببینم
این یارو آدم ناجوری نباشه".
کری پاستاها رو که دیگه آماده بودند توی آبکش ریخت.

"آدم ناجور ،ها؟"پدرم بهم یاد داده بود که آدم شناس خوبی باشم و مردا از روی رفتارشون بشناسم.
واسه همین بنظرم اون خدای توی کت و شلوار واقعا ترسناک بود .اصوال مردم
ارتباط چند لحظه ای رو
عادی وقتی میخوان به یکی کمک کنند لبخند میزنند تا اون
ِ
راحت تر کنند ولی اون...
جالب اینجاست که حتی منم به اون لبخند نزدم!
کری کاسه ها رو از کابینت دراورد و گفت:
"ببین دختر کوچولو .تو یه زن سکسی و جذاب هستی .واسه همین وقتی ببینم یهمرد جرات نداره مستقیما از تو بخواد که باهاش قرار بذاری تعجب میکنم و ته و
توی قضیه رو درمیارم".
از حرفش تعجب کردم و بینیمو چین دادم.
#صفحه_۱۲
یه کاسه واسم ریخت و جلوم گذاشت .مخلوطی از رشته های باریک ماکارونی و
تیکه های گوشت و نخودفرنگی توی یه سس گوجه ی آبکی.
"اِوا تو فکری .چی شده؟"هوممم...قاشقم رو برداشتم .تصمیم گرفتم راجع به غذا اظهار نظری نکنم..

"فکر میکنم امروز با هات ترین مرد روی زمین برخورد کردم .شایدم هات ترینمرد تاریخ جهان".
کری اون سمت کانتر موند و ترجیح داد ایستاده غذاشو بخوره.
"اوه فکرمیکردم هات ترین مرد دنیا منم که .خوب بیشتر بگو ازش".تماشاش کردم که یه قاشق از معجون عجیب غریبش رو خورد ولی من هنوز به
اندازه ی کافی احساس شجاعت نمیکردم که بخوام امتحانش کنم.
"چیز زیادی واسه گفتن نیست .توی البی کراس فایر افتادم و پخش زمین شدم .اوندستمو گرفت کمک کرد تا بلند بشم".
"خوب چطوری بود؟ قد بلند یا کوتاه؟ بلوند یا تیره؟ الغر یا عضله ای؟ رنگچشم؟"
یه قاشق از غذا رو با یکم شراب به زور قورت دادم و گفتم:
"بلند .موی تیره .الغر و عضله ای .چشم آبی .و از روی لباسا و لوازمش مشخصبود که حسابی مایه داره .و بیش از حد سکسی .میدونی بنظر من بعضی از مردای
جذاب و هات نمیتونند تو رو به خوبی تحریک کنند و هورموناتو به پرواز دربیارند،
ولی بعضی از مردا با اینکه معمولی و غیر جذابند کشش عجیبی دارند و خیلی
راحت حالتو منقلب می کنند .این یارو همه ی اینا رو با هم داشت".

به خوبی یادمه وقتی آقای مرموز و خطرناک لمسم کرد چه حس و حالی پیدا کردم.
اون صورت نفس گیر و خیره کننده ش خیلی واضح تو ذهنم نقش بسته بود .اصال
چه معنی میده یه مرد اینقدر جذاب باشه؟ بنظرم جذابیت تا این حد رو باید غیر
قانونی اعالم کنند .اوف هنوزم حالم درست و حسابی جا نیومده بود.
#صفحه_۱۳

کری آرنجشو روی کانتر گذاشت و بهش تکیه کرد .چتری موهاش جلوی دید یکی
از چشمای سبز درخشانش رو گرفته بود.
"خوب بعد از اینکه بهت کمک کرد چی شد؟"شونه هامو باال انداختم.
"هیچی"."هیچی؟؟؟""خوب من دیگه اومدم بیرون"."چی؟؟؟ یعنی تو باهاش الس نزدی؟"یه قاشق دیگه خوردم .انصافا اونقدرام بد نشده بود .نمیدونم شایدم چون داشتم از
گشنگی میمردم بنظرم بدمزه نمیومد.

"اوه کری اون آدمی نبود که بشه باهاش الس زد"."هیج مردی وجود نداره که نشه باهاش الس زد .حتی یه مرد متاهل خوشبخت هماز یکم الس بی ضرر لذت میبره".
به سردی گفتم:
"اون بی ضرر نبود .خطرناک بود"."اوه پس یکی از اوناست".به حالت فهمیدن سرشو تکون داد.
"با پسرای بد هم میشه خیلی خوش گذروند بشرطی که بیش از حد بهشون نزدیکنشی".
البته که کری تو این زمینه حسابی تجربه داره .زن ها و مردا با هر سنی عاشقش
میشن و بهش نخ میدند .هرچند کری همیشه عادت داشت با آدمای اشتباهی و ناجور
دوست بشه .خونه خراب کنا ،خیانتکارا ،عشاقی که تهدیدش میکردند بخاطرش
خودکشی می کنند یا افراد متاهلی که تاهل شون رو ازش مخفی میکردند .خالصه
که این پسر همه جور آدمی رو امتحان کرده بود.
"من حتی نمیتونم تصور کنم که اون آدم باحالی باشه و بشه باهاش خوش گذروند.خیلی سخت و جدی بنظر می رسید هرچند حاضرم شرط ببندم با وجود اون همه
جدیت ،توی تخت عالیه".

"موافقم باهات .حاال فراموشش کن  .میتونی توی فانتزی هات تصورش کنی وباهاش حال کنی!"
#صفحه_۱۴
برای اینکه فکر اون یارو رو کال از ذهنم بیرون کنم موضوع رو عوض کردم.
"فردا قرارکاری داری؟""آره"کری برنامه ها شو مرور کرد .فردا باید می رفت چندجا تست بده تا ببینه به عنوان
مدل موردنظر انتخاب میشه یا نه .تبلیغات جین ،ضدآفتاب ،لباس زیر و ادکلن.
ذهنمو از هر چیز دیگه ای خالی و فقط روی کری و موفقیت های بیش از پیشش
تمرکز کردم .درخواست ها واسه کری تیلور روز به روز بیشتر میشد و اون داشت
توی دنیای مدلینگ و عکاسا با وجود قراردادهای حرفه ای و سریعش برای خودش
اعتبار و شهرت دست و پا میکرد .واسش خیلی هیجان زده بودم و بهش افتخار
میکردم .اون راه طوالنی رو طی کرده بود و دوران سختی رو پشت سر گذاشته
بود و به خوبی لیاقت این پیشرفت رو داشت.
بعد از شام متوجه دوتا جعبه ی بزرگ هدیه کنار کاناپه ی چند تیکه شدم.
"اونا چین دیگه؟""-اونا...

اومد کنار من توی اتاق نشیمن و ادامه داد:
"هدیه های فوق العاده ای هستن".خیلی سریع فهمیدم که باید از طرف استنتون و مادرم فرستاده شده باشند .مادرم
همیشه به پول و ثروت نیاز داشت تا بتونه خوشحال باشه و منم خوشحال بودم که
استنتون نه تنها این نیازشو رفع میکرد بلکه از هرلحاظ دیگه ای اونو به خوبی
ساپورت می کرد .ولی هیچوقت راضی نبودم که که اونا دائما هدیه های گرون
قیمت و پول واسه من بفرستند .متاسفانه مادرم درک نمیکرد که پول به اندازه ای
که واسه اون ارزش داره واسه من ارزش نداره.
"خوب حاال که چی؟"کری بازوشو دور شونه هام به راحتی حلقه کرد .ناسالمتی اون پنج اینچ از من بلند
تر بود.
"ناشکر نباش اِوا .استنتون عاشق مادرته و دوست داره اونو لوس کنه و مادرتمدلش میخواد تو رو لوس کنه .درسته تو خوشت نمیاد ولی اون اینکارو بخاطر تو
نمیکنه ،بخاطر مادرت میکنه".
آه کشیدم .حق با کری بود.
"حاال چی هستن؟""لباس های فوق العاده شیک واسه قرار شنبه شب برای جمع اوری کمک هایمالی در دفاع از حقوق کودکان .یه پیراهن مجلسی جذاب واسه تو و کت و شلوار
مارک  Bironiواسه من .جالبه که استنتون بخاطر تو برای من هدیه میخره .چون

میدونه وقتی من دور و بر تو باشم و غرغرای تو رو گوش بدم تو قابل تحمل تر و
صبورتر میشی!"
"دقیقا! خدا رو شکر که اینو میدونه"."البته که میدونه .اگه اون باهوش نبود و همه چیزو نمی فهمید که بیلیونر نمیشد".کری دستمو گرفت و به زور منو جلو کشید.
"یاال .بیا یه نگاه بهشون بنداز"#صفحه_۱۵
صبح روز بعد ،ده دقیقه مونده به نه ،درب چرخان رو هل دادم و وارد البی کراس
فایر شدم .از اونجایی که میخواستم تو اولین روز کاری از هر لحاظ فوق العاده
ظاهر بشم ،یه پیراهن تنگ چسبون ساده که با کفش های پاشنه بلند مشکیم ست شده
بود پوشیده بودم .دراصل با کفشای پاشنه تختم تا کراس فایر اومده بودم ولی توی
آسانسور اونا رو با پاشنه بلندا عوض کردم .موهای بلوندم به لطف کری خیلی
هنرمندانه و زیبا به شکل عدد  ۸شنیون شده بودند .اصوال خودم هیچ مهارتی در
مدل دادن به موهام نداشتم ولی کری برعکس من زیباترین و جذاب ترین مدل موها
رو خلق میکرد .زیوراالتی که از خودم آویزون کرده بودم گل گوش های مرواریدم
بود که پدرم به مناسبت فارغ التحصیلیم بهم کادو داده بود و ساعت رولکس اهدایی
استنتون و مادرم.
داشتم فکر میکردم که زیادی به ظاهرم اهمیت دادم ولی وقتی وارد البی شدم یاد
دیروز که با لباس های ورزشی پخش زمین شده بودم افتادم و خدا رو شکر کردم

که االن هیچ شباهتی به اون دختر بی وقار و دست پا چلفتی ندارم .وقتی کارت
شناساییم رو به دوتا نگهبان امنیتی نشون دادم بنظر نمیومد که اونا منو شناخته باشند.
طبقه ی بیستم وارد راهروی شرکت شدم .جلوی من یه دیوار شیشه ای ضدگلوله
بود که درب ورودی قسمت پذیرش رو قاب گرفته بود .متصدی پذیرش پشت میز
هاللی شکل نشسته بود .کارت شناساییم رو مقابل شیشه گرفتم و اون با دیدن کارت،
دکمه ای رو فشار داد و در باز شد.
"سالم میگومی"وارد که شدم باهاش احوالپرسی و بلوز زیبای آلبالویی رنگش رو تحسین کردم .اون
دو رگه بود .مطمئنا یه رگه ی آسیایی داشت و خیلی هم خوشگل بود .موهای پر
پشت تیره ای داشت که مدل مصری کوتاه کرده بود -موهای پشتی کوتاه تر و موهای
جلویی تیغ تیغی و تیز .-چشمای گیراش قهوه ای و گرم بودند و لبای گوشتیش،
بصورت طبیعی صورتی رنگ.
"سالم اوا .مارک هنوز نیومده .ولی تو که خودت راه رو بلدی درسته؟""آره کامال".سرمو تکون دادم و به سمت راهروی سمت چپ میز پذیرش رفتم .انتهای راهرو
دوباره به سمت چپ پیچیدم و به فضایی که قبال خالی بود و االن به چندین اتاقک
تقسیم بندی شده بود رسیدم و مستقیما به سمت اتاقکی که مال خودم بود رفتم.
کیف دستی و کیسه ای که کفشای پاشنه تختم تو اون بود رو داخل کشوی پایینی
فلزی به درد بخورم قرار دادم .کامپیوترو روشن کردم .یه سری وسیله اورده
میز
ِ
بودم تا فضای اتاقک رو واسه خودم صمیمی تر و شخصی تر کنم .یکی از اونا یه

ب سه عکسه بود -من و کری تو ساحل کرونادو ،مادرم و استنتون توی قایق
قا ِ
تفریحیشون در فرنچ ریویریا و پدرم درحال انجام وظیفه در شهر اوشنساید در
کالیفرنیا .-چیز دیگه ای که با خودم اورده بودم دسته گلی از گل های شیشه ای
رنگی بود که امروز صبح کری به مناسبت اولین روز کاری بهم هدیه داده بود.
کنار قاب عکس قرارش دادم.
باالخره سر جام نشستم تا به کارم برسم و موثر باشم.
#صفحه_۱۶

"صبح بخیر اوا".سرپا ایستادم و رو به رئیسم گفتم:
"صبح بخیر اقای گریتی""خواهش میکنم فقط مارک صدام کن .بیا بریم به دفتر من".توی راهرو به دنبالش راه افتادم و به این فکر میکردم که رییس جدیدم با اون پوست
تیره ی درخشان ،ریش بزی مرتب و چشمای قهوه ای خندونش واقعا خوش چهره
ست .فکش مربعی و زاویه دار بود و لبخند کج شیرینی داشت .اندامش متناسب و
وزنش ایده آل بود .و همیشه طوری مطمئن و با اعتماد به نفس برخورد میکرد که
باعث میشد حس اعتماد و احترام به آدم القا بشه.
با دست به یکی از دو صندلی مقابل میز شیشه ای اش که قسمتی از اون از جنس
کروم بود اشاره کرد و منتظر موند تا اول من بشینم .پشت سرش پس زمینه ای از
آسمان آبی و ساختمون های بلند و آسمان خراش ها بود و این نما باعث می شد

مارک ،بلندمرتبه و قدرتمند نشون داده باشه .در واقع اون رییس بخش حسابداری
بود که به تازگی استخدام شده بود و دفترش در مقابل دفتر روسا و مدیرای اجرایی
مثل قوطی کبریت میموند ولی به هرحال با وجود این ویوی چشمگیر ،بی عیب و
نقص و فوق العاده بنظر می رسید.
به عقب تکیه داد و لبخند زد:
"توی آپارتمان جدیدت جا گیر شدی؟"از اینکه یادش بود تعجب کردم و درعین حال از توجهش خوشحالم شدم .من مارک
رو توی دومین مصاحبه ام دیده بودم و از همون موقع ازش خوشم اومده بود.
جواب دادم:
"آره بیشتر کارها تموم شده دیگه .فقط چند تا کارتن تک و توک مونده""تو از سان دیگو نقل مکان کردی درسته؟ شهرخوبیه ولی خیلی با نیویورکمتفاوته .دلت واسه درختای نخل اونجا تنگ نشده؟"
"راستش دلم واسه هوای خشکش تنگ شده .طول میکشه تا به رطوبت اینجا عادتکنم".
"پس باید صبرکنی تا تابستون برسه!"لبخند زد.

"خوب اوا امروز اولین روز کاریته و تو اولین دستیار من هستی .به مرور قلقهمدیگه دستمون میاد هرچند من اصال عادت ندارم کارام رو به کسی محول کنم اما
مطمئنم خیلی سریع با این قضیه کنار میام و کم کم یاد میگیرم".
فوری نفس راحتی کشیدم؛ متوجه شدم کارم اینجا خیلی سبک و بی دردسر خواهد
بود.
#صفحه_۱۷

"من خوشحال میشم شما کاراتون رو به من بسپارید"."-اوا بودن تو اینجا واسه من یه قدم بزرگه و تو قراره کمک حال من باشی .دلم
میخواد از بودن و کارکردنت در اینجا احساس رضایت کنی و خوشحال باشی.
راستی تو اهل نوشیدن قهوه هستی؟"
"البته .قهوه یکی از غذاهای اصلی منه""اوه پس مثل خودمی"لبخندش وسیع تر شد.
"من ازت نمیخوام که واسم قهوه بیاری ولی ممنون میشم کمکم کنی یاد بگیرمچطوری باید با این قهوه ساز جدیدی که تو اتاق استراحت گذاشتن کار کنم".
نیشم باز شد:
"-بله حتما".

"چقدر بده که من چیز دیگه ای ندارم تا بهت بگم؟"با خجالت پشت گردنش رو مالش داد.
"آها نظرت چیه حساب هایی رو که االن دارم روشون کار میکنم بهت نشون بدمو از اونجا شروع کنیم؟ هوم؟"

***

بقیه ی روز خیلی سریع گذشت .مارک با دو ارباب رجوع گفتگوی کوتاه و با تیم
خالقی که برای مدارس حرفه ای ایده ها و راهکارهای جالبی داشتند مالقات طوالنی
مدتی داشت .همکاری بخش های مختلف برای اینکه یه طرح و ایده به ثمر بشینه و
نتیجه بده پروسه ی واقعا جالبی بود .تصمیم داشتم ببشتر از ساعت کاری بمونم تا
با محیط شرکت و مسیر دفترهای مختلف به خوبی آشنا بشم ولی ده دقیقه مونده به
پنج تلفن زنگ خورد.
"دفتر مارک گریتی .اوا ترمل هستم .بفرمایید""تن لشتو جمع کن بیا خونه دیگه .یادت که نرفته دیروز قول دادی امروز میریمنوشیدنی میخوریم".
لحن تند و عبوس کری که کامال مشخص بود ساختگیه باعث شد بخندم:
"-خیلی خوب ،باشه دارم میام".

کامپیوترو خاموش و وسایلمو جمع و جور کردم .وقتی به ردیفی از آسانسورا رسیدم
گوشی موبایلمو دراوردم تا به کری پیام بدم که تو راهم .صدای دینگ توجهمو به
اسانسوری که توی طبقه ایستاده بود جلب کرد ،رفتم جلوی دربش ایستادم .دوباره
مشغول گوشی شدم تا دکمه ی ارسال پیام رو بزنم .درب آسانسور باز شد ،یه قدم
به جلو برداشتم و سرمو که باال اوردم نگاهم به یه جفت چشم ابی که به من خیره
شده بود افتاد .نفسم حبس شد!
جناب سکسی تنها توی اسانسور بود! ...
#فصل_۲

#صفحه_۱۸

آبی خوش رنگش رو
کراوات نقره ای و پیراهن تماما سفیدش ،جلوه ی چشمای ِ
بیشتر کرده بود .با یه ژاکت باز و دستایی که خیلی راحت و خودمونی توی جیب
های شلوارش فرو رفته بودند اونجا ایستاده بود .رویارویی باهاش مثل این میموند
که با سرعت به دیواری که نمیدونستم مقابلم قرار داره برخورد کنم.
جا خوردم و فورا مکث کردم .نمیتونستم از مردی که حتی از دفعه ی قبل هم جذاب
تر و گیرا تر بود چشم بردارم .تا حاال موهایی به این سیاهی ندیده بودم .موهای
براق و کمی بلند که تا یقه ی پیراهنش می رسیدند .و این بلندی بیشتر اونو یه مرد
هات و سکسی نشون می داد تا یه تاجر موفق .موهاش مثل خامه ی روی یه بستنی
شیرینی خوشمزه میموند .مادرم همیشه میگفت آدمای شرور و دغل باز همچین مدل
ِ
مویی دارند!

دستامو مشت کردم تا از وسوسه ی لمس موهاش جلوگیری کنم؛ میخواستم ببینم به
نرمی ابریشم هستند یا نه.
درب آسانسور داشت بسته میشد که با یه قدم کوتاه جلو اومد و دکمه ی پنل رو فشار
داد تا درب همچنان باز بمونه.
"به اندازه ی هر دوتامون جا هست ،اِوا!"آوای خش دار و سخت صداش منو از گیجی و بهتی که گرفتارش بودم رها کرد.
چی؟ اون چی گفت؟ اسم منو از کجا میدونست؟
بالفاصله یادم اومد که دیروز تو البی کارت شناساییم رو که روی زمین افتاده بود
برداشت .برای یه لحظه مردد شدم که بهش بگم منتظر کسی هستم .تا بتونم با یه
آسانسور دیگه برم .ولی مغزم خیلی ناخودآگاه منو به حرکت رو به جلو وا داشت.
من چه مرگم شده بود؟ کامال مشخص بود که اون توی کراس فایر کار میکنه .نمیشد
که هربار اون رو می دیدم ازش فاصله بگیرم و دوری کنم .اصال چرا باید اینکارو
کنم؟ اگه قرار بود به مرحله ای برسم که هربار می بینمش نسبت به جذابیتش بی
تفاوت باشم باید اونقدر می دیدمش تا دیگه واسم عادی بشه مثل یه شیء.
هه! البته اگه بتونم!
باالخره وارد آسانسور شدم.
"-ممنون"

دکمه رو رها کرد و به عقب برگشت .درب آسانسور بسته شد و به سمت پایین
شروع به حرکت کرد.
هوف بالفاصله از اینکه باهاش توی یه اسانسور تنها بودم پشیمون شدم..
#صفحه_۱۹

احساس حضورش پوستم رو ملتهب کرده بود و می سوزوند .توی همچین
چهاردیواری کوچیکی مثل یه نیروی قوی میموند که با ساطع کردن یه انرژی
محسوس و جاذبه ی جنسی منو بیقرار کرده بود طوری که دائما تکون می خوردم.
تنفسم هم مثل ضربان قلبم نامنظم شده بود .دوباره همون کشش غیرقابل توجیه رو
نسبت بهش می احساس کردم.
"اولین روز کاری خوب بود؟"با سوالش جا خوردم.
طنین صداش توی آسانسور پیچید و منو کامال اغوا کرد .اینو دیگه از کجا می
دونست که روز اول من بوده؟
به آرومی جواب دادم.
"-بله کامال .روز شما چطور بود؟"

نگاه خیره اش رو روی نیمرخم کامال احساس میکردم ولی سرم رو برنگردوندم و
توجهم رو به درب براق الومینیومی اسانسور معطوف کردم.
با کمی شوخ طبعی جواب داد:
"خوب امروز اولین روز من نبود!ولی موفقیت آمیز بود و گویا هر چی پیش بره بهترم میشه".
سرمو تکون دادم و سعی کردم لبخند بزنم .نمیدونستم لبخندم چه معنایی میتونه داشته
باشه .اسانسور طبقه ی دوازدهم ایستاد و یه گروه صیمیمی سه نفره درحالیکه با
هیجان با هم حرف میزدند وارد شدند .یه قدم به عقب برداشتم تا فضای بیشتری
واسه اونا فراهم بشه .تصمیم گرفتم به گوشه ی آسانسور که نقطه مقابل اقای مرموز
و خطرناکه برم و فاصله بگیرم ولی متاسفانه نشد چون اونم همراه من به همون
سمت اومد! ما خیلی اتفاقی نزدیک تر از قبل کنار هم ایستاده بودیم.
وقتی داشت گره ی کراواتش رو صاف میکرد بازوش با بازوی من تماس پیدا کرد.
نفسم حبس شد .سعی کردم با تمرکز روی مکالمه ی اون چندنفر حواسمو از
حضورش پرت کنم .ولی غیر ممکن بود .اون اونجا بود .دقیقا همونجا کنارمن .با
اونهمه جذابیت و گیرایی و بوی مست کننده اش .فکرم به کلی منحرف شد .توی
رویاهام تصور کردم که چه بدن سفت و محکمی میتونه زیر اون کت و شلوار باشه،
چه احساس لذتی میتونه به آدم بده ،اندام مردونش چطوره و اندازش چقدره؟
وقتی آسانسور به البی رسید ،خیالم راحت شد و نفسمو با صدا خارج کردم .نمیتونستم
صبر کنم تا اسانسور خالی بشه ،با اولین فرصتی که بدست اوردم جلو رفتم .دستش
رو خیلی آروم و با وقار پشتم قرار داد و درحالی که منو به سمت جلو هدایت می
کرد کنارم قدم بر می داشت .لمس دستش روی همچین نقطه ی حساسی مثل یه موج
از بدنم رد شد.

#صفحه_۲۰

به نرده ی گردان که رسیدیم دستشو کنار کشید و با اینکار به طرز عجیبی احساس
تنهایی و ناراحتی کردم .بهش خیره شدم و سعی کردم بفهممش ولی با وجود اینکه
اونم داشت به من نگاه می کرد هیچی رو نمیشد از صورتش خوند.
"اوا"دیدن کری که خیلی راحت به ستون مرمری لم داده بود فضا رو عوض کرد .شلوار
جینی که پاهای بلندش رو به خوبی نشون میداد و سوییشرت سایز بزرگ سبز رنگی
که با رنگ چشماش ست بود پوشیده بود .خیلی راحت توجه همه رو توی البی به
خودش جلب کرده بود .با رسیدن بهش اروم تر قدم برداشتم و اقای سکسی از کنار
ما گذشت .درب چرخان رو هل داد ،وارد پیاده رو شد و عقب همون ماشین سیاهی
که دیروز غروب دیده بودمش سوار شد.
وقتی ماشین دور شد کری سوت زد.
"خوب خوب اینجوری که تو داشتی نگاهش میکردی معلومه همون یارو بود کهراجع بهش گفته بودی ،درسته؟"
"اوه اره ،معلومه که خودشه"."-با هم کار می کنید؟"

بازوشو دور بازوم حلقه کرد .و منو از سمت در ثابت به طرف خیابون کشید.
"نه ".ایستادم تا بین جمعیت عابرای پیاده ای که اطراف ما در حال تردد بودند بهکری تکیه کنم و کفشای پاشنه تختم رو دوباره بپوشم.
"من اصال نمیدونم اون کیه .امروز ازم پرسید اولین روز کاریم چطور بود؟ پسبهتره بفهمم کیه".
"خوب "...لبخند دندون نما زد و آرنجم رو گرفت تا بتونم وسط پیاده رو از این پابه اون پا لی لی کنم و کفشامو بپوشم.
ادامه داد:
"اصال نمیتونم تصور کنم چطور میشه کنار این آدم کار کرد .یه لحظه که دیدمشمغزم اِرور داد!"
"اوه طبیعیه! یه تاثیر جهانیه! دیدنش روی همه همچین اثری میذاره!باالخره صاف ایستادم.
"بزن بریم .واقعا به یه نوشیدنی نیاز دارم".#صفحه_۲۱

صبح روز بعد بخاطر زیاده روی در نوشیدن مشروب پشت سرم یکم درد می کرد
و تیر می کشید .با اینحال وقتی با آسانسور به طبقه ی بیستم رسیدم زیادم بابت این
سرگیجه و خماری پشیمون نبودم .چون باید بین الکل زیاد یا ویبراتور (اسباب بازی
جنسی برای ارضا شدن) یکی رو انتخاب میکردم .و خیلی افتضاح میشد اگه با

رویای آقای مرموز و خطرناک به ارگاسم می رسیدم .نه اینکه اون بدونه یا اصال
اهمیت بده که اونقدر منو شهوتی کرد که حتی نمیتونستم جلوی خودمو ببینم ولی
خودم که میدونستم و نمیخواستم با فانتزی اون حال کنم و ارضا بشم.
وسایلم رو داخل کشوی پایینی میزم قرار دادم .وقتی دیدم مارک هنوز نیومده رفتم
و یه فنجون قهوه واسه خودم ریختم .به اتاقکم برگشتم تا به کارای عقب افتاده ام
برسم.
"اوا".با شنیدن صداش کنار گوشم از جا پریدم .لبخند دندان نمای درخشانش تضاد جالبی
با پوست تیره رنگش داشت.
"صبح بخیر مارک"."اوه خدا ...فکر کنم تو کلید شانس من هستی .پاشو پاشو بیا دفترم .تبلتت رو هم باخودت بیار .میتونی امشب تا دیروقت کار کنی؟"
دنبالش راه افتادم تا بفهمم واسه چی اینقدر هیجان زده ست.
"اره حتما".پشت میزش نشست.
"-میدونستم اینو میگی".

من هم روی همون صندلی که روز قبل نشسته بودم نشستم و فوری برنامه ی نوتپد
رو باز کردم.
"خوب ..ما یه درخواست پیشنهاد پروژه از شرکت وودکا کینگزمن داشتیم و اونااختصاصی اسم منو گفتن و منو درخواست دادن .اولین باره که همچین اتفاقی میفته".
"اوه تبریک میگم"."ممنون ولی بهتره تبریک و جشن رو بذاریم واسه وقتی که این مشتری جدید روجذب کنیم .اگه ما مرحله ی درخواست رو هم رد کنیم هنوز قسمت مزایده مونده.
اونا میخوان فردا غروب یه قرار مالقات با من داشته باشن".
"وای .این یه قرار مالقات مرسومه؟""نه معموال بعد از پایان پروژه مالقات می کنن ولی شرکت کراس اخیرا مالککینگزمن و سی آی شده .میدونی که نمایندگی های زیادی داره .خیلی خوب میشه
اگه بتونیم موفق بشیم .اونا هم اینو میدونن واسه همین باید از هفت خان رستم رد
بشیم که اولین خانش هم همین قرار مالقاته".
"معموال باید گروهی کار کنید ،درسته؟""آره ما در قالب یه تیم کار می کنیم .ولی اونا با پروسه آشنایی دارن-میدونن کهکار با یه مدیر ارشد شروع میشه و با یه تازه کار مثل من به پایان می رسه -بخاطر
همین منو انتخاب کردن و حاال میخوان امتحانم کنن .ولی اگه بخوایم منصف باشیم
درخواست پیشنهاد پروژه واقعا کار سختیه .این مثل یه حکم اداری میمونه ،بخاطر
همین من نمیتونم اونا رو به سختگیری غیرمنطقی متهم کنم ،اونا فقط باریک بین و

دقیق عمل میکنن .وقتی با شرکت کراس سر و کار داشته باشی این یه مسئله ی
عادیه".
#صفحه_۲۲

دستشو توی موهای مجعدش کشید که به خوبی نشان دهنده ی استرس و فشاری بود
که تحمل می کرد.
"راجع به وودکا کینگزمن چی میدونی؟""اممم ...راستش ...تا حاال اسمشو هم نشنیدم".مارک به صندلیش تکیه داد و خندید.
"اوه خدا رو شکر .فکرکردم فقط خودمم که نشنیدم .خوب خوبیش اینه که هیچفشاری رومون نیست .از قدیم گفتن بی خبری یعنی خوش خبری".
"خوب حاال من بجز تحقیق راجع به وودکا و تا دیروقت موندن دیگه چه کمکی ازدستم بر میاد؟"
حین فکرکردن لباشو جمع کرد.
"-هیچی فقط کامال یادداشت برداری کن"..

ما در طول تایم ناهار و حتی مدت طوالنی بعد از اینکه دفتر به کلی خالی شد سخت
مشغول کار بودیم .و سعی میکردیم یه سری اطالعات اولیه بدست بیاریم .ساعت
از هفت گذشته بود که گوشی موبایل مارک زنگ خورد .بخاطر سکوت و آرامش
مطلقی که برقرار بود با صدای تیز و ناگهانی گوشی کامال از جا پریدم.
مارک گوشی رو روی اسپیکر گذاشت و به کارش ادامه داد:
"سالم ،عزیزم".."به اون دختر بیچاره هنوز غذا ندادی ،درسته؟"یه صدای گرم مردونه از اون ور خط به گوشم رسید.
مارک از دیوار شیشه ای به سمت من نگاه کرد:
"اوه ...فراموش کردم"..سریع جهت نگاهمو عوض کردم و سعی کردم با گاز گرفتن لب پایینی ام مانع از
لبخندم بشم.
مرد پشت خط از حرص خر خر کرد و ادامه داد:
دو روزه اومده سرکار بیش از حد ازش کار کشیدی ،حاال هم که داری بهش گشنگیمیدی تا بمیره .من مطمئنم این دختره میره استعفا میده".

"لعنتی ..حق با توئه .استیو عزیزم".."به من نگو استیو عزیزم ..فقط ببین غذای چینی دوست داره یا نه؟"انگشت شستمو به نشونه ی موافقت باال بردم .مارک لبخند زد و گفت:
"اره دوست داره"."خیلی خوب تا بیست دقیقه ی دیگه اونجام .به حراست اطالع بده که دارم میام".#صفحه_۲۳

دقیقا بیست دقیقه ی بعد ،من استیون اِلیسون رو که تو سالن انتظار نشسته بود به
داخل هدایت کردم .استیون یه مرد هیکلی و درشت اندام بود که شلوار جین تیره،
پوتین های کهنه و پیرهن مردانه ی دکمه داری به تن داشت.
موهای قرمز و چشمای آبی خندونش می درخشیدند .مثل پارتنرش ،مارک ،خوش
سیما و خوشتیپ بود با اینکه دو چهره ی کامال متفاوت داشتند .هر سه دور میز
مارک نشستیم و مرغ کونگ پائو و بیف بروکلی رو توی بشقاب های کاغذی ریختیم
و برنج سفید چسبناک رو اضافه و با چاپ استیک (میله های چوبی یا فلزی که
چینی ها برای خوردن برنج از آن استفاده می کنند) غذا رو مخلوط کردیم.
من متوجه شدم که استیو یه پیمانکاره و اون و مارک از دوران کالج با هم رابطه
دارند .غرق تماشای این زوج که بشدت مجذوب همدیگه بودند شده بودم و البته کمی

غبطه میخوردم .رابطه شون بحدی زیبا بود که از بودن در کنارشون واقعا لذت می
بردم.
وقتی سراغ پرس سوم رفتم ،استیو سوت زد و گفت:
"لعنتی ،دختر ..تو اینهمه میخوری کجا میره؟"شونه باال انداختم.
"شاید به باشگاه میره!"مارک درحالیکه می خندید گفت:
"به حرفاش گوش نده .استیون فقط حسادت میکنه .مثال داره ادای دخترا رودرمیاره!"
استیون یه نگاه چپ چپ به مارک انداخت.
"جهنم! من باید اونو همراه کارکنان واسه ناهار ببرم .میتونم سر اینکه چقدر زیادمیتونه بخوره شرط ببندم و کلی پول به جیب بزنم".
لبخند زدم.
"-کار باحالیه!"

"ها! من باید میدونستم تو یه رگ دیوونه بازی و خوی وحشی گری داری .ازلبخندت کامال مشخصه"
به غذام نگاه کردم و سعی کردم مانع منحرف شدن ذهنم به سمت خاطراتی که بهم
یاد آوری می کرد یه زمانی چقدر سرکش و وحشی شده بودم به حدی که خودم رو
داغون می کردم بشم...
مارک به موقع نجاتم داد.
"اینقدر دستیار منو اذیت نکن .اصال تو راجع به یه زن دیوونه و وحشی چیمیدونی؟"
"میدونم که بعضیاشون دلشون میخواد دور و بر مردای همجنسگرا باشن و با اوناوقت بگذرونن .اونا از خط فکری و طرز زندگی ما خوششون میاد".
یه لبخند دندون نما زد و ادامه داد:
"تازه یه چیزای دیگه هم میدونم .هی ...شما دوتا اینقدر شوکه منو نگاه نکنید .منفقط میخواستم بدونم یه هتروسکشوال(کسی که به جنس مخالف گرایش داره و هم
جنس گرا نیست) هم میتونه لذت بخش باشه و به آدم حال بده یا نه!؟"
#صفحه_۲۴

کامال مشخص بود که این حرفا برای مارک تازگی داشت ولی از نیشخندش مشخص
بود که اونقدر به استحکام رابطه شون ایمان داره که بدونه همه ی این حرفای استیو
فقط یه شوخیه.
با شجاعت پرسیدم.
"خوب قضیه ی شما چیه؟ رابطه ی شما چطور پیش رفت؟ خوبه؟"استیون شونه باال انداخت و گفت:
"نمیخوام غلو کنم ،من با اینکه تجربه ی کمی داشتم ولی با اینحال بازم تونستم تاحدی تو این رابطه موفق باشم و خوب عمل کنم".
بنظر میومد مارک هم با گفته ی استیون موافق بود .اونا حتی شغل هاشون رو هم
با هم تقسیم می کردند .از روابط کاریشون باهم حرف می زدند و به هم گوش می
دادند با اینکه دو رشته و شغل کامال متفاوت داشتند.
ساعت هشت بود که غذا خوردن ما تموم شد و نظافتچی ها باال اومدند .مارک
اصرار داشت که واسم تاکسی بگیره.
ازش پرسیدم:
"فردا صبح زود بیام سرکار؟"استیون ضربه ای به شونه ی مارک زد و گفت:

"اوه تو باید تو گذشته یه کار توپ کرده باشی که االن همچین دستیار خوبی گیرتاومده".
مارک درحالیکه سعی میکرد خودشو جدی نشون بده به شوخی گفت:
"فکرکنم همین تحمل کردن تو و کنار اومدن باهات توی این زندگی همون کارخوب منه".
استیون اعتراض کرد.
"هی! پسر به این خوبی .من اونی ام که همیشه درپوش توالت رو میبندم".مارک نگاه با جذبه ای که از عشق به پارتنرش گرم و پر عاطفه شده بود به من
انداخت و خطاب به استیو گفت:
"چه کار با ارزشی واقعا!"#صفحه_۲۵

من و مارک تمام روز سه شنبه رو تالش کردیم تا برای قرار مالقات ساعت ، ۴
کامال آماده بشه .وقت ناهار به همراه دو نیروی خالق که قرار بود بعدها در طول
پروژه اضافه بشوند اطالعات رو مرور کردیم .و به یادداشت های روی وبسایت
کینگزمن و پیج های این شرکت در شبکه های اجتماعی یه نگاه اجمالی انداختیم.

وقتی ساعت سه و نیم شد یکم مضطرب شدم چون می دونستم ترافیک میتونه باعث
تاخیر بشه ولی با اینکه ساعت رو به مارک یادآوری کردم بازم به کارش ادامه داد.
یه ربع به چهار بود که با یه لبخند گشاد از دفترش بیرون اومد و درحالیکه ژاکتش
رو می پوشید گفت:
"اوا ،تو هم با من بیا".از پشت میز به مارک که باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم.
"واقعا؟؟؟""هی تو سخت کار کردی و بهم کمک کردی تا اماده بشم ،نمیخوای ببینی چطوریپیش میره؟"
سرپا ایستادم.
"خوب معلومه اره"از اونجایی که می دونستم ظاهرم بازتابی از ظاهر رئیسمه ،سعی کردم با صاف
کردن دامن نوک مدادی و مرتب کردن سر استین های بلوز حریر آستین بلندم خودم
رو کمی مرتب و آراسته کنم .و جالب اینجاست که کامال اتفاقی پیرهن زرشکی من
با رنگ کراوات مارک ست شده بود.
"-ممنونم"

به سمت آسانسور رفتیم .وقتی بجای اینکه اسانسور رو به پایین حرکت کنه باال رفت
یکه خوردم .به طبقه ی آخر رسیدیم .سالن انتظارش خیلی شیک تر و بزرگ تر از
طبقه ی بیستم بود .سبدهای اویزون سرخس و گل های زنبق و سوسن فضا رو
بشدت خوش عطر و دالویز کرده بود .و روی گیت امنیتی که از جنس شیشه بود،
کلمات "شرکت کراس" با خط درشت و بولد ،سانبالست شده بود.
بهمون اجازه ی ورود دادند و خواستند چندلحظه صبرکنیم .هر دوی ما تعارف آب
کنفرانس در بسته
و قهوه رو رد کردیم و کمتر از پنج دقیقه بعد به سمت اتاق
ِ
راهنمایی شدیم.
وقتی متصدی پذیرش دسته ی در رو گرفت مارک بهم نگاه کرد و چشمک زد.
"آماده؟"لبخند زدم.
"آماده".در باز شد و اشاره کردند اول من وارد بشم .وقتی قدم به داخل اتاق گذاشتم سعی
کردم یه لبخند ملیح و زیبا بزنم .لبخندی که با دیدن مردی که به محض ورودم داشت
از جاش بلند می شد روی صورتم خشک شد..
با توقف ناگهانی و غیرمنتظره ام راه سد شد و مارک بشدت به پشت من برخورد
کرد و باعث شد به سمت جلو سکندری بخورم .آقای مرموز و خطرناک نیم خیز
شد و کمرم رو گرفت طوری که روی نوک پاهام بلند شده بودم و به سینه اش چسیده
بودم .حس میکردم هوا برای نفس کشیدنم وجود نداره .طبق معمول خیلی سریع

تحت تاثیر قرار گرفتم و مات و مبهوت موندم .با وجود لباس های بینمون عضالت
بازوهاشو که مثل سنگ بودن زیر کف دستام و شکم ماهیچه ایشو مقابل شکمم به
خوبی حس میکردم .با نفس صدادار و سریعی که کشید متوجه شدم اونم شوکه شده.
و با اینکار و فراخ شدن سینه اش نوک سینه هام تحریک و سفت شدند.
#صفحه_۲۶

وای نه .لعنت به من .بازم گند زدم .یه سری تصویر به سرعت از ذهنم رد شد.
سر خوردنم مقابل اقای سکسی
تصاویری از تلو تلو خوردنم ،افتادنم ،سکندری یا ُ
که احتماال قراره در طول روزها ،ماه ها و سال های آینده اتفاق بیفته!
زیر لب زمزمه کرد:
"دوباره سالم!"با لرزش صداش تمام وجودم بی تاب شد.
"مایه ی افتخاره که همیشه خیلی اتفاقی با تو برخورد میکنم ،اِوا!"از خجالت و شهوت قرمز شدم .و علیرغم اینکه دو نفر دیگه هم تو اتاق بودند
نمیتونستم خودمو کنار بکشم .اونم تمام توجهش معطوف به من بود .بدن سفت و
سختش میل جنسیمو باال برده بود و جدا شدن ازش رو سخت تر کرده بود.
مارک از پشت سرم گفت:

"آقای کراس .متاسفم بابت این اتفاق"."نباش! یه اتفاق خاطره انگیز و بیاد ماندنی بود!"کراس منو به آرومی پایین گذاشت .روی پاشنه های بلندم کمی تلو تلو خوردم.
زانوهام از این تماس بدنی می لرزیدند .بجز پیراهن و کراواتش که هر دو خاکستری
رنگ بودند بازم تیپش مشکی بود .و البته مثل همیشه جذاب و نفس گیر.
اصال چه حسی داره که آدم اینقدر فوق العاده باشه؟ بعید میدونم جایی بره بدون اینکه
حواس مردم رو پرت نکنه.
مارک بهم نزدیک شد ،نگهم داشت و به آرومی منو عقب کشید.
نگاه خیره ی کراس روی دست مارک که دور آرنج من حلقه شده بود موند.
"بسیارخوب .این دستیار من اِوا ترمله"."میدونم! قبال مالقات کردیم".کراس صندلی کناری خودش رو عقب کشید و به من اشاره کرد.
"-اوا".

سکسی خوش پوش
هنوز تو شک لحظاتی بودم که مست و مدهوش به آقای ابر
ِ
چسبیده بودم .به مارک نگاه کردم تا نظرشو برای نشستنم بفهمم.
کراس نزدیک تر شد و به حالت دستوری ،شمرده گفت:
"اوا ،بشین".مارک سرشو به نشونه ی موافقت تکون کوچیکی داد ولی من از قبل به محض
شنیدن لحن دستوری کراس روی صندلی خم شده بودم .میشه گفت حتی قبل از اینکه
ذهنم پردازش کنه و بفهمه چی به چیه ،بدنم خیلی غریزی عکس العمل نشون داده
بود.
#صفحه_۲۷

یک ساعتی که مارک زیر فشار سواالت کراس و دو مدیر کینگزمن بود سعی
میکردم زیاد سر جام وول نخورم و تمرکز کنم .مدیرای کینگزمن دو خانم جذاب
سبزه رو بودند که کت و شلوار شیک زنانه ای به تن داشتند .اونی که تیپ زرشکی
داشت تمام حواسش معطوف به کراس بود و سعی داشت توجهش رو جلب کنه .و
اون کرم رنگه به دقت روی حرف های رئیسم تمرکز کرده بود .به نظر میرسید،
هرسه نفر تحت تاثیر مهارت مارک در توضیح این موضوع قرار گرفته بودند که
چطور کار آژانس تبلیغاتی کراس فایر ،برای برند مشتری ،ارزش و اعتبار ایجاد
کرده.

واقعا مارک رو تحسین میکردم که با وجود استرس و فشار حاکم ،خیلی خونسرد و
آروم برخورد می کرد .مخصوصا فشاری که از جانب کراس احساس می شد ،کسی
که در صدر این جلسه بود و روی همه چی تسلط کامل داشت.
پایان جلسه درحالیکه همه پوشه ها و فایل ها رو می بستند ،کراس از مارک تمجید
کرد.
"بسیار عالی آقای گریتی .مشتاقم هر چه زودتر نتیجه ی این درخواست رو ببینم.خوب اوا نظر تو چیه؟"
شوکه از جا پریدم .چندبار با گیجی پلک زدم.
"ببخشید؟؟"نگاه خیره اش منو می سوزوند .احساس میکردم تمام تمرکزش روی منه .حس
احترام و تحسینم نسبت به مارک چندبرابر شده بود چون تونسته بود حدود یه ساعت
زیر سنگینی همچین نگاهی دوام بیاره.
از اونجایی که صندلی های من و کراس دو طرف راس میز بودند نگاهش مستقیم
روبه روی من بود .بازوی راستش رو به سطح چوبی و صیقلی صندلی تکیه داد
بود و با انگشتای کشیده اش روی انتهای دسته صندلی با ریتم ضربه می زد .نگاهم
به مچ دستش که از انتهای سرآستینش بیرون زده بود افتاد .احتماال خیلی مسخره و
دیوونه کننده ست اگه بگم نمای پوست طالیی و موهای ریز سیاه روی مچ دستش
باعث شد بین پاهام احساس نبض کنم .تقصیر من نیست .اون زیادی ..مردونه بود!
#صفحه_۲۸

دوباره پرسید:
"با کدوم ایده ی پیشنهادی مارک موافقی؟""فکر میکنم همگی عالی بودن".صورت زیباش بی حس و کامال خونسرد بود:
"اگه الزم باشه اتاق رو به کلی خالی میکنم تا نظر اصلیتو بفهمم ،اوا"انگشتامو دور انتهای دسته ی صندلی حلقه کردم.
"آقای کراس من نظرمو صادقانه گفتم .ولی حاال که خیلی اصرار می کنید باید بگملوکس مقرون به صرفه افراد بیشتری رو جذب می کنند .ولی من
بنظرم کاالهای
ِ
در جایگاهی"...
"موافقم".با گفتن این حرف وسط حرفم پرید ،ایستاد و دکمه ی کتش رو بست.
"خوب آقای گریتی ،شما روند کارتون مشخص شد .هفته ی دیگه دوباره همومیبینیم".

شوکه از اتفاقات پی در پی و سرسام آور برای یه لحظه نشستم تا یکم حالم جا بیاد.
به مارک نگاه کردم که بنظر می رسید هم سرخوش و مسروره و هم متحیر و
سردرگم.
بلند شدم و به طرف در رفتم .از اینکه کراس هم کنارم قدم بر می داشت کامال
محتاط بودم .طرز راه رفتنش با اون غرور و محکم قدم برداشتنش آدم رو تحریک
می کرد .به راحتی میتونستم تصور کنم که سکس باهاش چقدر میتونه عالی باشه.
اونقدر پر حرارت هست که میتونه یه زن رو مجبور کنه هرچیزی رو که میخواد
در اختیارش بذاره.
کراس تا کنار آسانسورا همراه ما اومد .فکر میکنم راجع به ورزش یه چیزایی رو
به مارک می گفت ولی من اونقدر هوش و حواسم درگیر خودش بود که اهمیتی به
این گپ و گفت کوتاه ندادم .وقتی آسانسور رسید نفس راحتی کشیدم و با عجله همراه
مارک به سمت جلو قدم برداشتم ولی..
" یه لحظه ،اِوا!"کراس با دستش آرنجمو گرفت و منو عقب کشید و وقتی درب آسانسور داشت روی
قیافه ی مات و مبهوت رئیسم بسته می شد بهش گفت:
"چند دقیقه ی دیگه میاد پایین".#صفحه_۲۹

تا وقتی که آسانسور به سمت پایین حرکت نکرد حرفی نزد .بعد دوباره دکمه ی
آسانسور رو زد و پرسید:
️"-اوا تو با کسی دوستی؟ با کسی میخوابی؟"
سوالش اینقدر ناگهانی بود که هنگ کردم .چند لحظه طول کشید تا به خودم اومدم
و فهمیدم چی گفته.
نفس لرزونی کشیدم و گفتم:
"به شما چه ربطی داره که من با کسی رابطه دارم یا نه؟"دقیقا مثل بار اولی که همدیگرو مالقات کردیم بهم نگاه کرد .پر نفوذ و کنترل گر با
نگاهی سخت و تیز .که باعث شد دقیقا مثل دفعه ی اول خیلی ناگهانی و غریزی یه
قدم به عقب بردارم ولی خدارو شکر این دفعه پخش زمین نشدم .خوبه دارم پیشرفت
می کنم!
"بخاطر اینکه میخوام حسابی تو رو بکنم ،اِوا .باید بدونم کسی یا چیزی سر راهمهست یا نه!"
بخاطر درد و حس ناگهانی که بین پاهام احساس کردم مجبور شدم برای حفظ تعادلم
خودمو به سمت دیوار بکشونم .نزدیکم شد تا کمکم کنه و نگهم داره ولی دستمو باال
بردم و مانع شدم.
"-شاید من هیچ تمایلی نداشته باشم آقای کراس".

لبخند محوی روی لبش شکل گرفت که اونو بیشتر از همیشه جذاب کرد .خدای
من...
صدای دینگ آسانسور از جا پروندم .بشدت داغ کرده بودم .تا حاال هیچوقت اینقدر
تحریک نشده بودم ،تا حاال هیچوقت به این شدت و حدت مجذوب هیچ بنی بشری
نشده بودم ،تا حاال هیچوقت توسط کسی که نسبت بهش شهوتی ام اینقدر رنجیده و
ازرده خاطر نشده بودم .تا حاال هیچوقت...
وارد آسانسور شدم و به سمتش رو کردم.
لبخند زد:
"تا بعد ،اوا!"#صفحه_۳۰

درب آسانسور که بسته شد ،از شدت ضعف به سمت نرده ی دستگیره ی آسانسور
خم شدم تا بتونم خودمو کنترل کنم .وقتی درب باز شد به سختی خودمو جمع و جور
کردم .مارک رو دیدم که توی سالن انتظار طبقه ی خودمون از این ور به اون ور
قدم میزد.
یهو ایستاد و متعجب غرولند کرد:

"یا عیسی مسیح! اوا! این دیگه چی بود؟!""نمیدونم .واقعا نمیدونم".ای کاش میشد االن از این گیجی و بهت و اون مکالمه ی آزار دهنده ای که با کراس
داشتم با کسی حرف بزنم ولی به خوبی میدونستم که رئیسم مارک گزینه ی خوبی
واسه درد و دل کردن درمورد این قضایا نیست.
"ولش کن اصال ،مهم نیست .مهم اینه که اون میخواد کار رو به تو بسپاره".یه لبخنده گنده رو لبش نشست و اخم رو از صورتش پاک کرد.
"آره فکر میکنم همین کارو بکنه""به قول هم اتاقیم تو االن باید جشن بگیری .میخوای واسه تو و استیون قرار شامرزرو کنم؟"
"چرا که نه! ساعت هفت تو رستوران  .pure food and wineالبته اگه جا داشتهباشن .اگه نه هم که یجور دیگه غافلگیرمون کن".
هنوز به دفتر مارک نرسیده بودیم که رییس روسا ریختن سرش! -مایکل واترز
رییس کل ،کریستین فیلد رییس هیئت مدیره و والتر لیمن نایب رییس هیئت مدیره-
سعی کردم خیلی آهسته و آروم از کنارشون رد بشم و به اتاقکم برم.

با رستوران تماس گرفتم و کلی برای رزرو یه میز دونفره اصرار کردم .باالخره
بعد از کلی التماس و استدعا پیشخدمت رستوران کوتاه اومد".
بالفاصله یه پیام روی پیغامگیر صوتی مارک گذاشتم:
"هی شک نکن که امروز روز شانس توئه .قرارشام ساعت هفت رزرو شد .حسابیخوش بگذره!"
با پایان رسیدن وقت اداری ،ساعت خروجمو تو سیستم ثبت کردم و مشتاقانه به
سمت خونه راه افتادم.
#صفحه_۳۱

"چی؟؟؟؟ اون چی گفت؟؟؟"کری گوشه ی مبل ال مانند ،روبه روی من نشست و از تعجب سرشو تکون داد.
"میدونم .خیلی عجیبه نه؟"یه جرعه ی دیگه از شرابمو خوردم .یه شراب انگور سفید که سرد و تند و تیز بود
و تو راه خونه گرفته بودمش.

"عکس العمل منم دقیقا مثل تو بود .اصال مطمئن نیستم ،شاید بخاطر ترشح زیا ِدهورمون های جنسی ،اوردوز کردم و اون مکالمه رو توهم زدم ،ها؟"
"خوب؟"چهارزانو نشستم و به گوشه ی مبل تکیه دادم.
"چی خوب؟""منظورمو میدونی اوا".نوت بوکش رو از روی میز قهوه برداشت و رو پاش گذاشت و ادامه داد:
"میخوای باهاش سکس کنی یا نه؟""چی میگی تو؟ من اصال اونو نمی شناسم ،من حتی اسم کوچیکشو هم نمیدونم،اون با حرفاش شوکه و عصبیم کرد".
"ولی اون تو رو خیلی خوب می شناسه".در حالی که شروع به تایپ روی کیبوردش کرد ادامه داد:
"پس قضیه ی وودکا کینگزمن چی؟ اینکه دقیقا رئیس تو رو واسه این پروژهانتخاب کردن؟"

دستی که باهاش داشتم با موهام بازی می کردم با حرف کری از حرکت ایستاد.
"خوب ..مارک با استعداده ،اگه کراس ذره ای شم تجاری داشته باشه میدونه کهانتخاب مارک کار درستیه و میتونه ازش استفاده کنه".
"البته که اون تجارت رو خیلی خوب بلده!"نوت بوکش رو به سمت من چرخوند و صفحه ی اصلی وبسایت شرکت کراس که
یه عکس فوق العاده و پر ابهت از ساختمون کراس فایر روش بود رو بهم نشون
داد.
"کراس فایر ساختمون اونه اوا .گیدیِن کراس صاحبشه".#صفحه_۳۲

لعنتی ..چشمامو بستم .گیدین کراس! فکرکردم که چقدر اسمش بهش میاد .به همون
جذابیت و مردونگی خودشه و واقعا برازندشه.
"اون کلی ادم داره تا کسب و کارش رو توی شعبه های مختلف راه بندازن ،چرامارک؟"
"-بسه کری ،دیگه چیزی نگو".

"اون هاته ،ثروتمنده و میخواد با تو حال کنه .مشکلت چیه پس؟"بهش نگاه کردم.
"من نمیخوام دائما با این آدم برخورد داشته باشم .کری من دلم میخواد تا مدتطوالنی این شغل رو حفظ کنم .شغلمو واقعا دوست دارم .مارک رو دوست دارم.
اون منو توی پروژه مشغول کرد .خیلی چیزا ازش یاد گرفتم".
"یادت میاد دکتر تراویس درمورد ریسک های حساب شده چی گفت؟ وقتیروانپزشکت بهت گفته که میتونی تا یه حدی ریسک پذیر باشی تو باید اینکارو کنی.
تو میتونی باهاش کنار بیای اوا .تو و کراس دوتا آدم عاقل و بالغید".
دوباره مشغول جستجو در اینترنت شد و ادامه داد:
"اوه تو می دونستی اون بیست و هشت سالشه؟ فکرکن تو این سن اینهمه موفق وقدرتمنده".
"مهم نیست .به گستاخی و بی ادبیش فکر کن .حرفش واقعا آزارم داد .متنفرم ازاینکه کسی منو به شکل یه واژن و دوتا پا ببینه".
مکث کرد و بهم خیره شد .نگاهش از حس همدردی ،نرم شد.
"متاسفم دختر کوچولو .تو خیلی قوی هستی ،خیلی قوی تر از من .تو حتی کمتراز من با یادآوری خاطرات تلخ گذشته خودتو ناراحت می کنی".

"آره فکرکنم همینطور باشه".به یه سمت دیگه نگاه کردم .نمیخواستم راجع به اتفاقاتی که تو گذشته برامون افتاده
حرف بزنم.
#صفحه_۳۳

"ببین کری من منظورم این نیست که اون باید خیلی محترمانه ازم درخواست میکرد که قرار بذاریم .ولی خوب مسلما راه های بهتری هم وجود داره که به یه زن
بفهمونی میخوای اونو به تختخواب ببری".
"حق با توئه .اون یه عوضی مغروره .اصال ولش کن ،بذار اینقدر با فکر و خیالتتحریک بشه تا بیضه هاش باد کنن و درد بکشه .خالیق هر چه الیق".
از حرف کری خندیدم .اون همیشه میتونه منو بخندونه.
"بعید میدونم تا حاال تو زندگیش بیضه هاش باد کرده باشن ،اون هرموقع که بخوادمیتونه با هرکسی که میخواد سکس کنه .ولی فانتزی خنده داریه!"
با ضربه ی محکم نوت بوکش رو بست و گفت:
"-خوب برنامه ی امشب چیه؟"

"احتماال یه سر برم به سالن کراو ماگا توی بروکلین".بعد از گپ و گفتی که با پارکر اسمیت توی باشگاه داشتم راجع به کارو ماگا یکم
تحقیق کردم .و با هفته ی پرتنشی که سپری کردم بنظرم این رشته ی رزمی ،اهرم
خوبی برای تخلیه ی استرس وفشارهای روحی بود.
البته می دونستم که لذتش اصال قابل مقایسه با یه سکس عالی با گیدین کراس نیست
ولی مسلما خطرش برای سالمتی خیلی خیلی کمتر از اونه!
#فصل_سوم
#صفحه_۳۴

درحالیکه هوا چندانم خنک نبود کری ژاکت جین مد روزش رو دور کمرش بست
و گفت:
"امکان نداره مادرت و استنتون اجازه بدن چندشب در هفته بیای اینجا".انبار کاالیی که پارکر اسمیت اونو به سالن ورزشی تبدیل کرده بود یه ساختمون
آجری تو منطقه صنعتی قدیمی بروکلین بود که در حال حاضر سعی می کردند اون
ناحیه رو بازسازی کنند .فضای خیلی وسیعی داشت ،و درهای بزرگ فلزی که از
بیرون اصال نمیشد تشخیص داد داخلشون چه خبره .من و کری وارد سالن شدیم و

روی صندلی های سفید ارزون و بدون تاق نشستیم و به شش مبارزی که پایین،
روی تشک درحال مبارزه بودند نگاه کردیم.
"آخ"...با ضربه ی محکمی که به کشاله ران یکی از اونا خورد از دلسوزی خودمو عقب
کشیدم و لرزیدم .با وجود الیه ی سفت و ایمنی توی لباسش ،حتما کلی دردش گرفته.
"کری اصال استنتون چجوری قراره بفهمه که من میام اینجا؟""چون قراره کارت به بیمارستان بکشه!"بهم نگاه کرد و ادامه داد:
"جدی میکم اوا .کراوماگا یه رشته ی وحشی و خشنه .ببین اونا دائما ضربه هایخیلی سخت بهم میزنن .حتی اگه کبودی هات هم از بین برن بازم پدرخوندت یجوری
میفهمه .اون همیشه میفهمه".
"بخاطر اینکه مادرم همه چیزو بهش میگه ولی من در این مورد باهاش حرفنمیزنم".
"-چرا نه؟"

"چون اون درک نمیکنه .فکر میکنه بخاطر اتفاقی که واسم افتاد میخوام از خودممحافظت کنم ،بعد احساس گناه و عذاب وجدان میکنه و بازم گریه زاری راه میندازه.
اون باور نمیکنه که انگیزه ی اصلیم ،خود ورزش و رهایی از استرسه".
دستمو زیر چونم گذاشتم و به پارکر اسمیت که همراه یه زن به وسط زمین اومد
نگاه کردم .اون واقعا مربی خوبی بود ،با حوصله و دقیق .همه ی مسائل رو خیلی
راحت توضیح می داد تا فهمش آسون باشه .با اینکه از همسایگی سالن صداهای
گوشخراش و ناهنجار به گوش می رسید ولی بنظرم فضا با چیزی که پارکر
آموزشش می داد تناسب داشت .اون انبار بزرگ و خالی واقعا به یه مکان مناسب
تبدیل شده بود.
کری زمزمه کرد:
"این یارو ،پارکر واقعا جذابه"."اره حلقه ی ازدواج هم دستشه"." خوب مسلمه .آدم خوبا رو همیشه رو هوا می زنن".بعد از اینکه کالس تموم شد پارکر پیش ما اومد .چشمای تیره اش ،درخشان و
لبخندش درخشان تر شده بود.
"خوب اوا ،چطور بود؟""-هوم کجا باید ثبت نام کنم؟"

لبخند سکسیش باعث شد کری نزدیکم بیاد و دستمو فشار بده .پارکر راه رو نشون
داد و گفت:
"از این طرف!"#صفحه_۳۵

روز جمعه خیلی خوب شروع شد .مارک کار جمع آوری اطالعات راجع به یه
درخواست رو بهم محول کرده بود و در عین حال درمورد شرکت کراس و خود
گیدین کراس بیشتر واسم صحبت کرد .به این نکته هم اشاره کرد که اون و کراس
هم سن و سال هستند.
"من دائما باید این قضیه رو به خودم یادآوری کنم چون از اونجایی که دائما باهاشبرخورد دارم عادی شده و فراموشم میشه که هم سن منه".
"اوهوم موافقم".از اینکه تا دو روز آینده که جلسه داشتیم نمیتونستم کراس رو ببینم احساس نا امیدی
می کردم .هرچقدر هم به خودم می گفتم که اصال اهمیتی نداره بازم غمگین بودم.
تازه وقتی که فهمیدم قرار نیست ببینمش متوجه شدم چقدر از اینکه ممکن بود دوباره
باهاش برخورد کنم هیجان زده بودم .بودن در کنارش یه شور و حرارت خاصی
ایجاد می کرد .اون حتی باحال و سرخوش بنظر می رسید .برای اخر هفته هیچ
برنامه ای مهیج تر از کراس نمیتونستم داشته باشم!

توی دفتر مارک داشتم یادداشت برداری می کردم که صدای زنگ تلفن روی میزم
رو شنیدم .از مارک عذرخواهی کردم و فوری به سمت اتاقکم رفتم و گوشی رو
برداشتم.
"دفتر مارک گریتی"-------"اوا عزیزم .حالت چطوره؟"به محض شنیدن صدای پدرخواندم روی صندلی نشستم .استنتون همیشه در نظر من
دار با اصل و نسب بود ،بافرهنگ ،محق ،مغرور و متکبر.
یه میراث ِ
"ریچارد .همه چی رو به راهه؟ مامانم حالش خوبه؟""آره ،همه چی خوبه .مامانتم مثل همیشه عالی".وقتی از زنش صحبت می کرد تن صداش نرم و با مالیمت می شد و من بابت این
قضیه واقعا خوشحال و سپاسگزار بودم .البته من بخاطر خیلی چیزای دیگه هم ازش
سپاسگزار بودم ولی بعضی اوقات سخت می شد بین احساساتم تعادل برقرار کنم
چون حس می کردم دارم به پدرم خیانت می کنم .به خوبی می دونستم که پدرم از
اینکه درآمد اون و ریچارد اختالف خیلی زیادی داره خجالت می کشید و شرمزده
می شد.
#صفحه_۳۶

"خوبه".خیالم راحت شد و ادامه دادم:
"خوشحالم .راستی شما و مامان یادداشت تشکرم بخاطر لباس خودم و تاکسیدویکری رو گرفتید؟"
"اره لطف کردی ولی تو خیلی خوب می دونی که نباید بخاطر همچین چیزایی ازما تشکر کنی .ببخشید یه لحظه"..
با یه نفر دیگه صحبت کرد ،به احتمال خیلی زیاد منشیش بود.
"اوا عزیزم میخوام که امروز ناهار همدیگه رو ببینیم .کلنسی رو میفرستم تا بیاددنبالت".
"امروز؟ ولی ما که فردا شب همدیگرو می بینیم .نمیشه تا اون موقع صبر کرد؟""نه حتما باید امروز باشه"."ولی من فقط یه ساعت واسه ناهار وقت دارم".ضربه ای به شونه ام خورد .چرخیدم و مارک رو دیدم که کنارم توی اتاقک ایستاده.
زمزمه کرد:

"دو ساعت اوا .تو لیاقتشو داری".آه کشیدم و با حالت لبخونی ازش تشکر کردم.
"ریچارد ساعت  ۱۲خوبه؟""عالیه .مشتاقم هرچه زودتر ببینمت".ولی من هیچ دلیلی نداشتم که برای یه مالقات خصوصی با استنتون مشتاق باشم .از
اونجایی که دختر مطیع و وظیفه شناسی بودم قبل از ظهر دفتر رو ترک کردم و
ماشینی رو که منتظر من کنار خیابون پارک شده بود دیدم .با کلنسی راننده و محافظ
استنتون احوالپرسی کردم .در رو برام باز کرد .بعد پشت فرمون نشست و به سمت
مرکز تجاری شهر روند .بیست دقیقه ی بعد من پشت میز کنفرانس یکی از دفترهای
استنتون نشسته بودم .روی میز انواع و اقسام غذا ها دیده می شد .اینهمه غذای
خوشگل و متنوع فقط برای دو نفر!
#صفحه_۳۷

یکم بعد از اینکه من رسیدم استنتون هم اومد ،مثل همیشه شیک و متشخص .موهاش
یکدست سفید بودند .با اینکه صورتش چروکیده شده بود ولی بازم خوش قیافه بود.
جین رنگ و رو رفته ،آبی بودند؛ با یه نگاه زیرک و باهوش .هیکل
چشماش مثل یه ِ
ورزیده و تنومندی داشت .حتی قبل از اینکه با همسر جوون و خوشگلش یعنی مادرم
ازدواج کنه گاهی اوقات از روزهای پر مشغله اش فاصله می گرفت و تمرین می
کرد تا همچنان روی فرم بمونه.

وقتی نزدیکم اومد سرپا ایستادم .خم شد تا گونه ام رو ببوسه.
"چقدر زیبا و دوست و داشتنی هستی ،اوا""ممنون".من کامال شبیه مادرم بودم؛ یه بلوند طبیعی .ولی چشمای خاکستری رنگمو از پدرم
به ارث برده بودم.
استنتون صدر میز نشست ،مطمئنا به خوبی می دونست که پس زمینه ی پشت سرش
که نمایی از افق و ساختمان های نیویورک هست اونو با نفوذ و تاثیرگذار نشون
میده.
"بخور"این لحن دستوری همیشه بوسیله ی مردان قدرت بکار می رفت .مردهایی مثل گیدین
کراس.
یعنی استنتون هم وقتی هم سن کراس بود همینقدر پشتکار داشت و تالش می کرد؟
چنگالم رو برداشتم و شروع به خوردن ساالد مرغ ،کران بری ،گردو و پنیرفتا
کردم .خوشمزه بود و منم خیلی گشنه بودم .واقعا خوشحال شدم که استنتون همون
لحظه سر صحبت رو باز نکرد چون اینجوری میتونستم کامال از غذام لذت ببرم
ولی خوب مهلتش چندانم طول نکشید.
"-اوا عزیزم .من میخواستم بدونم تو چه عالقه ای به کراو ماگا داری؟"

خشکم زد.
"ببخشید؟؟؟"یه جرعه از آب یخش رو خورد و به عقب تکیه داد .از سفت شدن فکش فهمیدم از
حرفی که میخواد بزنه به هیچ وجه خوشم نخواهد اومد.
#صفحه_۳۸

"وقتی دیشب به اون سالن توی بروکلین رفتی مادرت خیلی آشفته و پریشون شد.کلی طول کشید تا تونستم آرومش کنم و بهش اطمینان بدم که با تو حرف میزنم و
قانعت میکنم که عالیقت رو توی یه راه ایمن تر و درست تر دنبال کنی .اون نمیخواد
که"------
"صبرکن"چنگالم رو به ارومی پایین گذاشتم .اشتهام به کلی از بین رفت.
"اون چطوری فهمید که من کجا بودم؟""-موبایلت رو ردیابی کرد".

"شوخی میکنی"..نفس گرفتم .مچاله شده توی صندلیم فرو رفتم .از اینکه استنتون این مسئله رو بحدی
راحت ادا کرد که انگار یه موضوع طبیعی و عادیه احساس درد می کردم .شکمم
بهم پیچید و غذا رو پس میزد .یهو احساس کردم دلم میخواد تموم اون غذا رو باال
بیارم بجای اینکه پایین بدم و هضمش کنم.
"پس بخاطر همین بود که اصرار داشت یکی از موبایل های کارخونه ی تو استفادهکنم اره؟ پس انداز کردن پول هام همش بهانه بود اره؟"
"البته که اونم که یکی از دالیل اصلیش بود ولی اینجوری تو احساس ارامشمیکردی"
"آرامش؟؟ اینکه دختر عاقل و بالغش رو زیر نظر بگیره و تعقیبش کنه آرامشه؟؟این مسئله طبیعی نیست ریچارد .اون بیماره .تو باید اینو بفهمی .هنوز پیش دکتر
پیترسون میره یا نه؟"
از قیافه ی ناراضیش مشخص بود که از حرفم ناراحت شده.
"معلومه که میره""به دکتر میگه داره چیکار میکنه؟"به خشکی گفت:

"نمیدونم .این مسئله ی شخصی خود مونیکاست .من دخالت نمیکنم".البته که دخالت نمیکنه .فقط لوسش میکنه ،زیادی بهش میدون میده ،نازشو میکشه.
اجازه میده وسواسی که مادرم راجع به امنیت و سالمتی من داره اونو به یه زن بی
منطق تبدیل کنه.
"اون باید تمومش کنه و بیخیال بشه دیگه"."تو بیگناه و معصوم بودی اوا .اون از اینکه نتونست از تو محافظت کنه احساسگناه می کنه .ما باید راحتش بذاریم ،یکم بهش آزادی عمل بدیم".
"آزادی عمل؟؟؟ اون دائما داره منو کنترل میکنه".#صفحه_۳۹

مخم هنگ کرده بود .چطور مادرم تونسته بود اونجوری به حریم شخصی من تجاوز
کنه؟ اصال چرا باید اینکارو کنه؟؟ اون داشت خودشو دیوونه میکرد و البته منو هم
مثل خودش دیوونه میکرد".
"این قضیه باید تموم بشه دیگه"."راه حلش آسونه .من با کلنسی صحبت کردم .وقتی که میخوای ریسک کنی و بهمنطقه ی خطرناک بروکلین بری اون تو رو می رسونه .همه چی هماهنگ شده.
اینجوری خیلی واست راحت تره".

"یجوری نگو که انگار راحتی و سود و منفعت من مهمه".چشمام و گلوم از اشکایی که از سر عجز و درموندگی جمع شده بودند می سوختند.
از اینکه راجع به بروکلین طوری حرف میزد که انگار یه کشور جهان سومیه متنفر
بودم.
"من یه زن بالغم .خودم برای خودم تصمیم می گیرم .اینو قانون لعنتی میگه""صداتو برای من باال نبر اوا ،من فقط سعی دارم از مامانت مواظبت کنم .همینطوراز تو".
از پشت میز بلند شدم.
"تو زیادی بهش رو میدی .تو داری اونو مریض نگه می داری .تو داری منو هممریض میکنی"
"بشین .غذاتو بخور .مونیکا از اینکه درست و حسابی غذا نمیخوری دائما نگرانه"."اون راجع به همه چیز نگرانه .همه چیز .مشکل دقیقا همینجاست".دستمال سفره رو روی میز انداختم و ادامه دادم.
"-من باید برگردم سرکار".

چرخیدم و با قدم های بلند به سمت در رفتم تا هرچه سریعتر از اونجا خارج بشم.
کیف دستیمو از منشی استنتون پس گرفتم و گوشی موبایلم رو همونجا روی میزش
رها کردم.
کلنسی توی قسمت پذیرش منتظرم بود .دنبالم اومد .خیلی خوب میدونستم که نمیتونم
دست به سرش کنم چون اون از هیچکس بجز استنتون دستور نمی گرفت.
#صفحه_۴۰

در حالیکه روی صندلی عقب خودخوری میکردم و هنوز عصبی بودم کلنسی منو
به مرکز شهر برگردوند .من هرچقدر که میخواستم میتونستم غر بزنم و گله کنم
ولی میدونستم که درنهایت بهتر از استنتون رفتار نخواهم کرد چون باالخره کوتاه
می اومدم و به مادرم اجازه میدادم هرکاری دلش میخواد بکنه .برای اینکه نمیخواستم
بیشتر از گذشته عذاب بکشه و خودشو آزار بده .قلبم می شکست و نمیتونستم تحمل
کنم .اون خیلی شکننده و ضعیف بود و بحدی عاشق من بود که گاهی اوقات دیوونه
بازی درمیاورد.
وقتی به کراس فایر رسیدیم هنوزم اعصاب درست و حسابی نداشتم .کلنسی که دور
شد توی پیاده روی شلوغ ایستادم و باال و پایین خیابون رو از نظر گذروندم تا بتونم
یه مغازه برای خریدن یکم شکالت یا یه خدمات موبایلی برای تهیه ی یه گوشی
جدید پیدا کنم.
اطراف ساختمون دور زدم و سر نبش خیابون کراس فایر از دوئین رید چندتا شکالت
تخته ای خریدم .هنوز یه ساعت از وقتی که مارک بهم مرخصی داده بود مونده بود

ولی ترجیح میدادم برگردم سرکار .چون نیاز داشتم کار کنم تا حواسم از خانواده ی
دیوونم پرت بشه.
وقتی سوار آسانسور خالی شدم جلد شکالت رو پاره کردم و با حرص و اشتیاق گاز
زدم .داشتم ته شکالتمو در می اوردم که آسانسور قبل از اینکه به طبقه ی بیستم
برسه توی طبقه ی چهارم متوقف شد .خوشحال شدم که وقت بیشتری دارم تا از
شکالت تلخ و کاراملی که روی زبونم آب میشد لذت ببرم.
با باز شدن درب آسانسور گیدین کراس رو دیدم که همراه دو مرد دیگه در حال
صحبت کردن بودند .طبق معمول ،با دیدنش نفس کشیدن از یادم رفت .ولی یاد
توهینش افتادم و از ناراحتی و رنجشی که کم کم داشتم فراموشش میکردم دوباره
گر گرفتم .چرا اون اینقدر روم اثر میذاشت؟ پس کی قرار بود جذابیتش واسم عادی
بشه؟
یه نگاه به داخل آسانسور انداخت و به محض دیدنم لبخند آروم آروم رو لبش شکل
گرفت ،یه لبخند نفس گیر!
عالیه .اینم از شانس گند من.
#صفحه_۴۱

اخم کمرنگی کرد و بدون اینکه نگاهش رو از روم برداره به همراهاش گفت:
"-این بحث رو بعدا تموم کنیم".

درحالیکه یه قدم به داخل آسانسور میذاشت دستشو باال برد و اونا رو از اینکه دنبالش
وارد آسانسور بشن منع کرد .اون دو نفر از تعجب چندبار پلک زدند ،یه نگاه به من
انداختند یه نگاه به کراس ،دوباره یه نگاه به من یه نگاه به کراس!
از اونجایی که میدونستم با وجود این آدم یه آسانسور دیگه واسم امن تر خواهد بود
قصد بیرون رفتن کردم که--
"عجله نکن اوا !"کراس آرنجمو گرفت و منو عقب کشید .درب آسانسور بسته شد و شروع به حرکت
کرد.
غریدم:
"داری چیکار میکنی؟"بعد از جر و بحثی که با استنتون داشتم واقعا آخرین چیزی که میخواستم یه مرد
مستبد دیگه بود که بخواد بهم فشار بیاره و اذیتم کنه.
کراس باالی بازوهامو گرفت و با اون نگاه خیره و خوش رنگ آبیش به دقت نگاهم
کرد.
"-مثل اینکه از چیزی ناراحتی .مشکل چیه؟"

با لمسش همون حس الکتریستیه ی آشنا برقرار شد .ولی این بار با وجود کششی که
داشتم با بدخلقی جواب دادم:
"تو .مشکلم تویی".با انگشتای شستش روی شونه هامو نوازش کرد.
"من؟"رهام کرد و یه کلید تکی از توی جیبش در اورد و توی پنل آسانسور فرو کرد.
چراغ دکمه های همه طبقات بجز آخرین طبقه روشن شد.
#صفحه_۴۲

بازم تیپش مشکی بود ،با راه های باریک خاکستری .دیدنش از پشت ،جالب بود و
تازگی داشت .شونه های پهن و عریضش کمر باریک و پاهای بلندش رو به خوبی
نشون میداد .و موهای براقی که تا روی یقه ی لباس کشیده شده بودند و منو وسوسه
می کردند که اونا رو تو مشتم بگیرم و بکشم! دلم میخواست اونم مثل من عصبانی
و خشمگین بود .هوس دعوا کرده بودم!
"آقای کراس ،من االن حال و حوصله ی شما رو ندارم".به عقربه ی آنتیک مانندی که باالی درب آسانسور بود و گذر از طبقات مختلف رو
نشون میداد خیره شد.

"میتونم حوصلتو سر جاش بیارم""تمایلی ندارم"از باالی شونه اش بهم نگاه کرد .کراوات و پیراهنش مثل عنبیه های فوق العاده ش،
آبی رنگ بودند و بیش از پیش اونو جذاب و گیرا نشون میدادند.
"هیچوقت دروغ نگو اوا !""دروغ نمیگم .اصال فرض کنیم من مجذوب شما شدم ،خوب که چی؟ مسلما اینحس مشترک خیلی از خانماست .ولی من هیچ تمایلی ندارم در این مورد کاری
کنم!"
جلد شکالت رو روی باقیمونده ی اون کشیدم و بسته رو توی کیفم گذاشتم .مطمئنا
وقتی کنار گیدین کراس نفس می کشیدم نیازی به شکالت نداشتم.
با تانی و بیخیالی خاصی روی پاشنه ی پا چرخید و باالخره روبه روم ایستاد .یه
لبخند محو روی اون لبای معصیت دار و خبیثش شکل گرفته بود .خونسردی و
القیدی اش بدتر خونمو به جوش می اورد.
"اصال فکر کن من دیوونم ولی من باید به یه نفر عالقه پیدا کنم تا بتونم واسشلخت بشم و حال کنم باهاش"

"دیوونه نیستی ولی منم وقت و حوصله برای قرار گذاشتن و آروم پیش رفتنندارم".
"منم همینطور .خوب پس قضیه متنفیه .خدا رو شکر به نتیجه رسیدیم".#صفحه_۴۳

یه قدم نزدیک تر شد ،دستشو به سمت صورتم باال اورد .خیلی جلوی خودمو گرفتم
تا تکون نخورم و خوشحالش نکنم که تونسته منو بترسونه .انگشت شستش رو گوشه
ی لبم کشید و بعد اون رو به دهان خودش برد ،انگشتش رو مکید و کامال پاکش
کرد.
"شکالت و تو ...ترکیب خوشمزه ایه!"لرزه ای به بدنم افتاد .و با تصور لیسیدن شکالت از روی بدن سکسی اون ،بین
پاهام تیر کشید و حس داغی تموم بدنم رو فرا گرفت.
نگاه خیره اش تیره تر و تن صداش صمیمی تر و آروم تر شد:
"عشق بازی تخصص من نیست اوا ولی هزاران راه بلدم که تو رو به اوج لذتبرسونم و ارضات کنم .بذار بهت نشون بدم".
آسانسور به آرومی توقف کرد .کراس کلید رو از پنل خارج کرد تا در باز بشه.

به گوشه ی آسانسور عقب گرد کردم و دستمو به نشونه ی نه تند تند تکون دادم.
"من هیچ عالقه ای به این کار ندارم"."حرف میزنیم"جلو اومد آرنجمو گرفت و به آرومی و در عین حال با سماجت منو به بیرون هدایت
کرد.
در نهایت همراهش رفتم چون لذت و هیجانی که با بودن در کنارش حس می کردم
رو دوست داشتم و همچنین کنجکاو بودم ببینم اگه بیشتر از پنج دقیقه از وقتمو بهش
بدم چی میخواد بگه.
بدون اینکه الزم باشه لحظه ای مکث کنه از گیت امنیتی عبور کرد .موقرمز زیبایی
که پشت میز پذیرش نشسته بود با عجله سر پا ایستاد و یه سری اطالعات رو واسش
بازگو کرد .وقتی کراس سرشو بی حوصله تکون داد فورا دهنش رو بست و به من
زل زد .و به محض اینکه با گام های پرشتاب از کنارش گذاشتیم شوکه و با چشمای
گشاد شده نگاهمون کرد.
#صفحه_۴۴

مسیر دفتر کراس کوتاه بود .منشی به محض دیدن رییسش سرپا ایستاد ولی وقتی
متوجه شد که اون تنها نیست و من همراهشم سکوت کرد.

کراس درحالیکه از بین درهای شیشه ای به داخل دفترش هدایتم می کرد گفت:
"اسکات هیچ تماسی رو وصل نکن".با اینکه هنوز یکم عصبی بودم ولی نمیتونستم از مقر بزرگ فرماندهی کراس شگفت
زده نشم! پنجره های تمام قدی که از دو طرف ،به شهر مشرف بودند .و یه دیوار
شیشه ای که بقیه ی دفتر رو احاطه کرده بود .روبه روی میز بزرگش دیوار کدری
قرار گرفته بود که با نمایشگرهای مسطح پوشیده شده بود و کانال های خبری
سرتاسر جهان رو نشون میداد .سه فضای نشیمن مجزا وجود داشت که هر کدوم از
کل دفتر مارک بزرگ تر بودند .و یه بار که ویترینی از بطری های کریستال نگین
دار و البته تنها قسمت رنگارنگ دفتر بود درصورتیکه بقیه ی فضا ترکیبی از رنگ
های مشکی ،خاکستری و سفید بود.
کراس دکمه ای رو روی میزش زد که درها رو بست .و بعد با زدن یه دکمه ی
ای شفاف فورا مات شد و مثل یه پوشش ما رو از دید کارکنانش
دیگه دیوار شیشه ِ
خارج کرد .و در نهایت با وجود پنجره هایی با شیشه ی رفلکس که از بیرون به
زیبایی یاقوت کبود ،آبی رنگ بودند ،یه فضای کامال خصوصی فراهم شد .کراس
کتش رو دراورد و از چوب رختی کرومی آویزون کرد .بعد به سمت من که هنوز
نزدیک در ایستاده بودم اومد.
"اوا نوشیدنی؟ ""نه ممنون".لعنتی .بدون کت جذاب ترم بنظر می رسید .چون بهتر میتونستم ببینم که چقدر خوش
هیکله .چقدر شونه هاش استوار و محکم هستند .و وقتی حرکت میکنه چقدر عضالت
بازو و باسنش زیبا و ورزیده هستند.

به یه مبل چرمی مشکی اشاره کرد و گفت:
"بشین""باید برگردم سرکار"."منم ساعت دو یه جلسه دارم .هرچقدر زودتر یه راه حل پیدا کنیم زودتر میتونیمبریم به کارمون برسیم .حاال بشین".
#صفحه_۴۵

"برای چی قراره راه حل پیدا کنیم؟"نفسشو بیرون داد .به سمتم اومد ،بازوشو دور بازوم حلقه کرد ،مثل یه عروس تا
مبل اسکورتم کرد و روی باسن انداختم  .و بعد کنارم نشست.
"واسه دالیل مخالفت تو .وقتشه ببینیم چه چیزی الزمه تا تو زیر من بخوابی؟""یه معجزه!"ازش فاصله گرفتم و فاصله ی بینمون رو بیشتر کردم .لبه ی دامن سبز زمردیم رو
به زور پایین تر کشیدم و آرزو کردم ای کاش شلوار پوشیده بودم.

"رفتار تو خیلی گستاخانه و توهین آمیز بود".و همینطور شدیدا تحریک کننده! ولی مسلما هیچوقت حاضر نبودم اینو اقرار کنم.
با چشمای تنگ شده منو زیر نظر گرفته بود و فکر می کرد.
"شاید رک و بی پرده حرف بزنم ولی حداقل صادقانه ست .نمیخوای که فکر کنمتو از اون دسته خانمایی هستی که چاپلوسی و مزخرفات رو به حقیقت ترجیح
میدن؟"
"چیزی که من میخوام اینه که اونقدر واسم ارزش قائل بشن که بهم محترمانهپیشنهاد بدن نه اینکه منو به چشم یه عروسک پالستیکی فقط برای سکس ببینن".
ابروهاش باال پریدند.
"بسیار خوب".سرپا استادم و گفتم:
"تموم شد؟ میتونم برم؟"انگشتاشو دور مچ دستم حلقه کرد و دوباره منو پایین کشید.

"نه هنوز .ببین اونچه که مسلمه اینکه ما نسبت به هم یه کشش جنسی شدید داریمو هیچکدوممون هم اهل قرار گذاشتن نیستیم .پس تو دقیقا چی میخوای؟ اغوا شدن،
اوا؟ میخوای که وسوست کنم و گولت بزنم؟"
#صفحه_۴۶

نسبت به مکالمه ای که داشتیم وحشت زده بودم و ذهنمو کامال درگیر کرده بود .در
عین حال وسوسه هم شده بودم .خیلی سخت بود که در کنار همچین مرد پر جالل و
جبروت و جذابی باشی و تحریک نشی و دمای بدنت اوج نگیره .ولی همچنان اون
ترس و وحشتی که نسبت به کل این ماجرا داشتم غالب بود و اجازه نمیداد وا بدم.
"رابطه ای که مثل االن به شکل یه صورتجلسه و معامله برنامه ریزی بشه مدنظرمن نیست و دلسردم میکنه".
"تعیین کردن یه سری پارامتر همون اول کار باعث میشه که در آخر کمتر انتظاراتبیجا و نهایتا دل شکستگی بوجود بیاد .از قدیم گفتن جنگ اول به از صلح آخره".
اخم کردم و با ترشرویی گفتم:
"داری شوخی میکنی دیگه؟؟؟ اصال چرا اسمش رابطه ست؟ چرا بهش میگنسکس؟ یه دفعه بگو رابطه از نظر تو فقط همون انزال منی جنابعالی تو سوراخ
طرفه دیگه".
سرشو عقب برد و قهقهه زد .با خندیدنش واقعا عصبی شدم .صدایی که از گلوم
خارج کردم مثل صدای بجوش اومدن آب داغ بود .اینکه مثل یه آدم زمینی سرگرم

شده بود و میخندید اونو بیشتر یه انسان معمولی نشون میداد تا اون جناب سکسی
همیشگی .انگار واقعا یه آدم بود .از گوشت و خون درست شده بود .مثل همه!
سر پا ایستادم و کمی عقب رفتم.
"درسته یه سکس معمولی به شراب و گل های رز نیازی نداره .ولی محض رضایخدا ،هر چیز دیگه ای که هست ،باید انسانی و دوستانه باشه .با یه احترام متقابل"
به محض اینکه ایستاد آثار خنده و خوش خلقی از صورتش کامال پاک شد و چشماش
تیره تر از همیشه شدند.
"روابط خصوصی من یه سیر کامال مشخص و واضح دارن ولی تو میخوای کهمن تغییر رویه بدم .منم هیچ دلیل خوبی نمیبینم که بخاطرش اینکارو کنم".
"نه من نمیخوام که تو هیچ کاری کنی .فقط میخوام برگردم سرکارم".با قدم های بلند به سمت در رفتم و تند تند دستگیره رو کشیدم .لعنتی باز نمیشد.
"کراس! بذار من برم بیرون".#صفحه_۴۷

از پشت سر حس می کردم که بهم نزدیک شده .کف دستاشو از کنار شونه هام روی
شیشه گذاشت و منو بین خودش و در حبس کرد .وقتی اینقدر بهم نزدیک بود
نمیتونستم به هیچی حتی خودم فکر کنم.
اطرافم رو یه نیروی محسوس از جاذبه و خواستنش فرا گرفته بود .وقتی به اندازه
ی کافی نزدیک شد کامال منو احاطه کرد .حس میکردم هرچیزی اطراف این حلقه،
از هستی ساقط شده و وجود نداره ولی از درون ،تمام وجودم به سمت اون کشش
داشت .از اینکه هم از دستش شکار بودم و هم عمیقا و غریزی تحت تاثیر و نفوذش
بودم گیج شده بودم .چطور میتونستم توسط مردی تحریک بشم که قاعدتا باید با
حرفاش کامال دلسرد می شدم؟
"اوا ،بچرخ"از تن صدای آمرانه و محکمش حالم منقلب شد و چشمامو بستم .خدایا چه بوی خوبی
میداد .اون بدن قدرتمندش حس گرما ،میل و اشتیاق رو بهم القا و خواستنش رو
تشدید میکرد.
میخواستمش .خیلی هم بد میخواستمش .ولی اون به هیچ وجه گزینه ی خوبی واسم
نبود .با بودن باهاش میتونستم به تنهایی و بدون اینکه به کمک شخص دیگه ای نیاز
باشه زندگیمو خراب و نابود کنم.
پیشونی ملتهبم رو به شیشه ی خنک چسبوندم.
"کراس ،ولم کن"."-باشه ولی فعال گیر افتادی!"

#صفحه_۴۸

با لباش پشت گوشم رو لمس کرد .یکی از دستاشو روی شکمم گذاشت و منو به
سمت خودش می فشرد .اونم به اندازه ی من تحریک شده بود .آلت سخت و برجسته
شو پشتم احساس می کردم.
"بچرخ و خدافظی کن اوا".متاثر و مایوس توی چنگش چرخیدم و با زانوهایی سست به در تکیه دادم تا از
التهاب پشت و کمرم کاسته بشه .روم خم شده بود .موهای جذابش صورت زیباشو
قاب گرفته بود .ساعدش رو روی در نگه داشت تا بهم نزدیک تر بشه .هیچ فضایی
برای نفس کشیدن نداشتم .دستی که دور کمرم بود حاال روی قوس باسنم قرار داشت
و فشارش میداد و منو دیوونه تر از قبل میکرد .بهم خیره شده بود و با نگاهش تمام
وجودمو می سوزوند.
با صدای گرفته و خفه ای گفت:
"منو ببوس"به سختی نفس کشیدم و لبای خشکمو لیسیدم .ناله ای کرد .سرش به سمتم خم شد.
لباشو محکم روی لبام قرار داد و مهر و موم شون کرد .تو شوک لبای نرمش و
مالیمتی که به خرج می داد بودم .با آهی که کشیدم زبونش رو وارد دهنم کرد و
عمیق و آهسته درون دهنم رو لیس می زد .بوسه اش مطمئن ،ماهرانه و بقدری پر
شور و حرارت بود که منو دیوانه وار تحریک میکرد.

ناخودآگاه کیف دستیم از دستم رها شد و به زمین افتاد .دستامو تو موهای نرمش
فرو کردم و اونا رو کشیدم تا لبشو مستقیما رو لبم هدایت کنم .آه و اوهی کرد و
بوسه ش عمیق تر شد .زبونمو با لیس های عمیق و پر آب می مکید .ضربان قلب
تندش رو مقابل سینه ام حس میکردم.
از در فاصله گرفت ،دستاشو زیر باسنم گذاشت و بلندم کرد.
"میخوامت اوا ،بخوای یا نخوای نمیتونم جلوی خودمو بگیرم".تموم بدنم بهش فشرده می شد و اینچ اینچ بدن داغ و سفتش رو بطرز دردناکی حس
می کردم .منم می بوسیدمش .پوستم داغ و حساس ،و سینه هام سنگین و تحریک
شده بودند .کلیتم هم مثل ضربان قلبم ،از شدت نیاز نبض میزد.
#صفحه_۴۹

خیلی متوجه اطرافم نبودم ولی یکم بعد منو روی کاناپه انداخت .یه پاشو روی زمین
گذاشت و زانوی دیگشو کنارم روی کوسن قرار داد و روم خیمه زد.
بازوی چپش رو حائل نیم تنه اش کرد و با دست دیگش پشت زانومو گرفت و آروم
آروم دستشو تا باالی رونم لغزوند .وقتی دستش به کش جوراب ساق بلند ابریشمیم
رسید هیسسسس کرد .ازم چشم برداشت و پایین رو نگاه کرد .دامنم رو باالتر اورد
تا جایی که از کمر به پایین لخت بودم.

لرزش سینش رو حس میکردم .با صدای بلندی گفت:
"خدایا اوا".از صداش خشنش تمام پوستم مور مور شد.
"لعنتی رئیست واقعا شانس اورد که همجنسگراست!"تو یه چشم بهم زدن پایین رفت .پاهامو بازتر کردم تا راحت تر باشه .تمام ماهیچه
هام تقال می کردند که به سمتش برم و اون تماسی رو که از اولین روزی که چشمم
بهش افتاده بود میخواستم رو برقرار کنم .دوباره سرشو خم کرد و لب گرفت .حس
میکردم لبام از خشونت کمی که بکار میبره کبود شدند.
یهو خودش رو عقب کشید و سعی کرد سر پا بایسته.
و منم همونطور خیس و نفس زنان درحالیکه کامال مشتاق و اماده بودم دراز کشیده
بودم .یکم بعد متوجه شدم که چرا اونقدر سخت و حریصانه عکس العمل نشون داد
و ازم جدا شد.
یه نفر پشت سرش بود!
#فصل_چهارم

#صفحه_۵۰

شوکه و آزرده از تجاوزی که به حریم خصوصیمون شده بود به زور عقب تر رفتم
به دسته ی مبل تکیه کردم و دامنو پایین کشیدم.
"...........جلسه ساعت دو آماده برگزاریه"....چند لحظه طول کشید تا متوجه شدم من و کراس همچنان توی اتاق تنهاییم و اون
صدایی که شنیدم صدای اسپیکری بود که مالقات کراس رو اعالم میکرد.
کراس اون سمت مبل ،گلگون و ملتهب ،با اخم و تخم ایستاده بود و نفس نفس میزد.
کراواتش شل و ول شده بود و جلوی شلوارش بخاطر آلت شق شدش برآمده شده
بود.
یه کابوس وحشتناک تو ذهنم بود که االن خودم چه شکلی هستم و چقدر واسه برگشتن
سر کار دیرم شده.
دستاشو توی موهاش فرو کرد و محکم کشید.
"گندش بزنن .االن دقیقا وسط روزه! توی دفتر لعنتیم! این چه کاری بود؟!"سر پا ایستادم و سعی کردم ظاهرمو یکم مرتب کنم.

بهم نگاه کرد نزدیکم اومد و دامنم رو دوباره باال زد.
عصبانی از اتفاقی که نزدیک بود بیفته اونم وقتی که باید سر کار می بودم ،رو
دستش زدم و گفتم:
"بسه دیگه ،ولم کن"جدی و عبوس گفت:
"خفه شو اوا "انتهای بلوز حریرم که زیر دامنم بود رو کشید و مرتبش کرد طوری که ردیف دکمه
ها دوباره صاف بین سینه هام قرار گرفت .بعد دامنم رو آروم پایین کشید.
"دم اسبیتو هم مرتب کن".کراس کتش رو برداشت و قبل از اینکه کراواتش رو مرتب کنه پوشیدش .همزمان
با هم به کنار در رسیدیم .وقتی روی دو زانو نشستم تا کیفم رو بردارم .اونم پایین
اومد.
چونه ام رو گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم .و با مالیمت گفت:
"-هی ..تو خوبی؟"

#صفحه_۵۱

گلوم میسوخت .تحریک شده بودم ،دیوونه شده بودم و بشدت خجل و شرمزده بودم.
هیچوقت تو زندگیم مثل امروز عقلم رو از دست نداده بودم .از کاری که نزدیک
بود با اون بکنم متنفر بودم .با کسی که فقط یه خلوت سکسی واسش مهمه بدون
کمترین عاطفه و وابستگی .حتی فکر کردن به این قضیه دپرسم میکرد.
چونمو از دستش خالص کردم.
"بنظرت خوبم؟""زیبا و سکسی بنظر می رسی .االن اونقدر میخوامت که دارم اذیت میشم .دوستدارم همین االن برگردونمت رو کاناپه و چنان لذتی بهت بدم که التماسم کنی تا
تمومش کنم".
میل و اشتیاقی که برای بودن باهام داشت شهوتم رو بیشتر میکرد .بند کیفمو محکم
گرفتم و روی پاهای لرزونم ایستادم .نیاز داشتم هرچه سریعتر ازش فاصله بگیرم.
والبته بعد از تموم شدن روز کاری به تنهایی و یه لیوان بزرگ شراب نیاز داشتم.
کنارم ایستاد و گفت:
"کارم ساعت پنج تموم میشه .میام دنبالت"."-نه تو اینکارو نمیکنی .چون چیزی تغییر نکرده"

"معلومه که فرق کرده"."کراس اینقدر خودخواه نباش .من یه لحظه کنترلمو از دست دادم ،همین .هنوزماون چیزی که تو میخوای رو نمیخوام".
انگشتاش رو دور دستگیره ی در حلقه کرد.
"میخوای ولی نه به روش من .پس ما دوباره مالقات می کنیم و به یه نتیجه میرسیم".
بازم هدفش مثل یه قرار کاری و معامله بود .همونطور که انتظار می رفت .جراتم
بیشتر شد.
دستمو روی دستش گذاشتم ،دستگیره رو کشیدم و از زیر بازوش رد شدم و بیرون
رفتم.
منشی و یه خانم و دو مردی که منتظر کراس بودند سر پا ایستادند .از پشت سرم
صداشو شنیدم.
"اسکات شما رو به دفترم راهنمایی می کنه .چندلحظه دیگه بهتون ملحق میشم".نزدیک پذیرش دستشو پشتم انداخت و باسنم رو گرفت .از اونجایی که نمیخواستم
جلوی بقیه حرکت تند و شتاب زده ای از خودم نشون ندم صبر کردم تا به آسانسور
رسیدیم و بعد سریعا کنار کشیدم.

#صفحه_۵۲

آروم ایستاد و دکمه ی احضار آسانسور رو زد.
"ساعت پنج ،اوا".به دکمه ی روشن شده خیره شدم.
"سرم شلوغه"."اوکی فردا"."کل هفته سرم شلوغه".مقابلم ایستاد و جدی و محکم پرسید:
"با کی؟""به شما هیچ ر"------دستشو رو دهنم گذاشت و گفت:

"شششش .فقط بگو کی همو ببینیم .و قبل از اینکه بگی هیچوقت یه نگاه به منبنداز .بنظرت مردی هستم که کوتاه بیام و منصرف بشم؟"
صورتش سفت و سخت بود .چشماشو باریک کرده بود و مصمم و مطمئن بهم نگاه
میکرد .لرزیدم چون مطمئن نبودم در مقابل گیدین کراس پیروز میدون باشم.
آب دهنمو قورت دادم و منتظر موندم تا دستشو پایین اورد .ادامه داد:
"فکر کنم هر دومون نیاز داریم تا یکم آروم بشیم .چندروز وقت داری فکر کنی".و دوباره اصرار کرد:
"دوشنبه بعد از کار".آسانسور رسید .وارد شدم ،به سمتش رو کردم و جواب دادم:
"دوشنبه وقت ناهار".اینجوری ما فقط یه ساعت وقت داشتیم و من مطمئن بودم که سر وقت میتونم از
دستش فرار کنم.
درست قبل از اینکه در بسته بشه گفت:
"-ما با هم خواهیم بود اوا".

و حرفش که بیشتر رنگ و بوی تهدید داشت تا یه وعده وعید!
#صفحه_۵۳

وقتی حدود دو و ربع رسیدم دفتر ،مارک گفت:
"نگران نباش اوا .چیز خاصی رو از دست ندادی .یه ناهار دیر وقت با آقای لیمنداشتم .خود منم تقریبا همین االن برگشتم".
"ممنون".مهم نبود اون چی میگه ،به هرحال احساس خیلی بدی داشتم .صبح جمعه ی داغونی
که گذرونده بودم انگار چند روز پیش اتفاق افتاده بود.
ما تا ساعت پنج مداوم کار کردیم -بحث و گفتگو با یه ارباب رجوع فست فودی و
در نظر داشتن یه سری تغییرات جزئی واسه آگهی های تبلیغاتی فروشگاه های
زنجیره ای مواد غذایی ارگانیک-
"هم خواب های عجیب غریبو بگو!"مارک داشت در مورد پارتنر های عجیب غریب سر به سرم میذاشت بدون اینکه
بدونه درحال حاضر چقدر این قضیه با زندگی شخصی من تناسب داشت.

کامپیوترو خاموش کردم و کیف دستیمو از توی کشو بیرون کشیدم .تلفن زنگ
خورد .یه نگاه به ساعت انداختم ،دقیقا پنج بود و از اونجایی که ساعت کاریم بطور
رسمی تموم شده بود تصمیم گرفتم زنگ تلفن رو نادیده بگیرم.
ولی چون هنوزم بابت تایم ناهار طوالنی مدت و تاخیرم احساس بدی داشتم ،اینو
بعنوان یه مجازات در نظر گرفتم و جواب دادم:
"دفتر مارک گر"-----"اوا عزیزم ،ریچارد میگه گوشی موبایلت رو توی دفترش جا گذاشتی".نفسمو با فشار بیرون دادم و توی صندلی فرو رفتم .به خوبی میتونستم چلوندن
دستمالی که جفت همیشگی اضطراب و دلواپسی مادرم بود رو تصور کنم .و این
قضیه در عین حال که دیوونم میکرد قلبمو هم می شکوند.
"سالم مامان .حالت چطوره؟""من عالی ام .ممنون"صدای مامانم هم دخترونه بود هم آروم و زمزمه وار .یه چیزی بین مارلین مونرو
و اسکارلت یوهانسون.
"کلنسی گوشیتو برد و به نگهبان آپارتمانت تحویل داد .تو نباید بدون گوشیت جاییبری .هیچوقت نمیدونی ،ممکنه نیاز داشته باشی با کسی تماس بگیری".

#صفحه_۵۴

داشتم فکر میکردم گوشی رو نگه دارم ولی تماسام رو به یه شماره ی جدید که به
مادرم نمیدادمش فوروارد کنم .ولی در واقع این نگرانی اصلی من نبود .من نگران
خودش بودم.
"نظر دکتر پیترسون درمورد اینکه گوشی منو ردیابی میکنی چیه؟"سکوت پشت خط بهم فهموند که:
"دکتر پیترسون میدونه که من چقدر نگران توام".تیغه ی بینیمو مالیدم و گفتم:
"مامان فکر کنم وقتشه که یه قرار مالقات مشترک دیگه باهاش داشته باشیم و باهم بریم پیشش".
"اوه البته ..اونم گفت که دوست داره تو رو دوباره ببینه".با خودم گفتم بله پس احتماال اونم حدس زده که باهاش صادق نیستی .موضوع رو
عوض کردم.
"-راستی شغل جدیدمو واقعا دوست دارم".

"فوق العاده ست .اوا رییست باهات خوب رفتار میکنه؟""آره .عالیه .نمیتونستم کسی رو بهتر از اون پیدا کنم"."خوشتیپه؟"لبخند زدم.
"آره خیلی .و البته سینگل نیست"."لعنتی .معلومه که آدم خوبا هیچوقت سینگل نمیمونن".خندید و لبخند منم پهن تر شد.
از اینکه مامانم خوشحال بود لذت میبردم و آرزو میکردم که ای کاش اکثر اوقات
همینطور شاد بود.
"مامان نمیتونم تا فردا که تو رو واسه شام انجمن میبینم صبر کنم".مونیکا ترمل بارکر میشل استنتون تو فعالیت های اجتماعی ،نقش خاص خودش رو
داشت .یه زن زیبا و درخشان و بور که همیشه تو زندگیش توجه مردا رو جلب
میکرده.

"اوا بیا یه روز فوق العاده بسازیم .من  ،تو  ،کری .میریم سونا ،خوشگل میکنیم،به خودمون می رسیم .من مطمئنم بعد از اینهمه کار کردن میتونی ریلکس کنی و
خوش بگذرونی".
"خوب مطمئنا اینو دیگه نمیتونم رد کنم .کری هم حتما خوشش میاد"."وای من واقعا هیجانزدم .ماشین رو ساعت یازده حدودا میفرستم دنبالتون"."اوکی ما آماده میشیم".#صفحه_۵۵

بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم به صندلی تکیه دادم و نفسم رو خارج کردم.
درحالیکه شدیدا به دوش آب گرم و یه ارگاسم نیاز داشتم .اصال هم واسم مهم نبود
که گیدین کراس بفهمه با فکر و خیال اون خودارضایی کردم .اینکه از نظر جنسی
ناکام و عاجز باشم ضعیفم می کرد .ضعفی که فقط مختص خودم بود و اون به هیچ
وجه دچارش نمیشد .شک ندارم کراس تا قبل از اینکه شب بشه چندبار حال میکنه
و ارضا میشه.
وقتی داشتم کفشای پاشنه بلندم رو با پاشنه تخت ها عوض میکردم تلفن دوباره زنگ
خورد .مادرم به این راحتی ها حواسش پرت نمیشد .همین پنج دقیقه ای که از
تماسمون گذشته بود واسش کافی بود تا بفهمه مشکل گوشی موبایل حل نشده .بازم
تصمیم گرفتم زنگ تلفن رو نادیده بگیرم ولی از طرف دیگه نمیخواستم هیچکدوم
از اتفاقات گند امروز رو با خودم تا خونه ببرم.

با همون لحن همیشگی جواب دادم ولی صدام اون سرزندگی و روح معمول رو
نداشت.
"هنوزم دارم به تو فکر میکنم".با آرامشی که از شنیدن صدای مخملی و خش دار کراس نصیبم شد متوجه شدم
چقدر امیدوارم بودم دوباره این صدا رو بشنوم .همین امروز.
خدایا .میل و عطشم نسبت بهش بحدی شدید و حاد بود که انگار مواد به بدنم رسیده.
مثل تخدیر نعشه ام میکرد و منو به فضا میبرد.
"هنوزم میتونم حست میکنم اوا .میتونم مزت کنم .از وقتی رفتی هنوز آلتم سفت وسخته با اینکه دوتا جلسه و یه تلکنفرانس داشتم .اوکی تو بردی .حاال خواسته هات
رو بگو".
زمزمه کردم:
"عه صبر کن فکرکنم".منتظرش گذاشتم و به یاد حرفای کری درمورد بیضه های باد کرده لبخند زدم.
"هوممم چیزی به ذهنم نمیرسه .ولی یه سری نصیحت دوستانه واست دارم .برو بایه زن خوش بگذرون .زنی که با دیدن تو آب از دهنش سرازیر میشه و حس خدا
بودن رو بهت القا میکنه .و اونقدر بکنش که دیگه هیچکدومتون نتونید راه برید.

اینجوری وقتی دوشنبه منو ببینی این حس و حال از سرت پریده و به همون زندگی
نرمال و مستبدانت برگشتی".
از صدای غژ غژ چرم حدس زدم دوباره به صندلی پشت میزش تکیه کرده.
#صفحه_۵۶

"این آخرین فرصتت بود اوا ،یه بار دیگه به من توهین کنی تو رو روی زانوم خمو اسپنکت میکنم!"
"خوشم نمیاد از اینکار".با اینحال اون هشدار درون صداش تحریکم کرد .واقعا صفات مرموز و خطرناک
برازندش بود.
"درموردش حرف میزنیم .فعال بگو از چی خوشت میاد؟"سرپا ایستادم:
"از صدات مشخصه که هوس یه سکس تلفنی کردی ولی من باید برم .اخه یه قراربا لرزاننده ام (اسباب بازی جنسی برای خود ارضایی) دارم".

بهتر بود بعد از این حرف گوشی رو قطع می کردم تا کامال ضایع بشه و بفهمه که
حتی در حد یه ویبراتور واسم نیست ولی نتونستم بیخیال صدای درمونده و حسرت
آمیزی که تصور میکردم قراره ازش بشنوم بشم .ضمن اینکه داشت بهم خوش
میگذشت!
"اوه اوا"با یه زمزمه ی هرزه گونه اسمم رو صدا زد و ادامه داد:
"تو قصد کردی منو به زانو دربیاری ،آره؟ اصال نظرت چیه یه سکس سه نفره بادیلدو داشته باشیم؟ من  ،تو و اون اسباب بازیت؟"
درحالیکه کیفم رو روی شونم میذاشتم هر دو سوالش رو نادیده گرفتم ،و خدا رو
شکر کردم که نمیتونست ببینه دستم چطوری می لرزید .من اینکار رو نمیکردم! من
با گیدین کراس راجع به دیلدو بحث نمیکردم! تا حاال با هیچ مردی بی پروا و رک
راجع به خودارضایی حرف نزده بودم! اونم مردی که نیت و قصد و غرضش واسم
غریبه بود .میخواستم روی اونو کم کنم ولی خودم بدتر ضایع شدم.
"دیلدو و من زمان زیادی داریم تا به تفاهم برسیم .بعد از اینکه کارمون با هم تمامشد ،میفهمیم که دقیقا از کدوممون سواستفاده شده و اون من نیستم مسلما! شب بخیر،
گیدین".
تلفن رو قطع کردم و تصمیم گرفتم کل بیست طبقه رو از پله ها پایین برم و اینجوری
با یه تیر دو نشون بزنم .هم اینکه حواسم به کلی پرت میشد و هم اینکه یه جایگزین
خوب واسه باشگاه رفتن بود.

#صفحه_۵۷

اونقدر از بودن تو خونه اونم بعد از یه روز گند ،خوشحال بودم که عمال با رقص
و آواز وارد آپارتمون شدم .و از ته دل احساس میکردم که واقعا هیچ جا خونه
نمیشه .سروصدا و جنب و جوشم بحدی بود که زوجِ نشسته روی کاناپه شوکه از
جا پریدند.
"اوه"...از خریت و حماقتم لرزیدم و تند خودمو عقب کشیدم .درسته وقتی سرزده وارد شدم
کری و طرف تو لب و لوچه ی هم نبودند ولی فاصله ی بینشون اونقدر کم بود که
بشه حدس زد یه خلوت صمیمی با هم داشتند.
از روی لجبازی به گیدین کراس فکر کردم .کسی که توی یه رابطه ی جنسی هیچ
اعتقادی به صمیمیت و عشق بازی نداشت و این قسمت از رابطه رو نادیده می
گرفت .خود من معشوقه های یه شبه داشتم و خیلی خوب میدونستم که سکس و عشق
بازی دو مقوله ی کامال جدا هستند .و هیچوقت نمیتونستم سکس رو مثل یه برنامه
ی کامپیوتری ببینم .بنظرم ناراحت کننده بود که کراس اینطوری فکر میکرد هرچند
آدمی نبود که بشه واسش افسوس خورد.
کری درحالیکه بلند میشد صدام کرد:
"هی دختر کوچولو ..دوست داشتم قبل از اینکه تِ ِری بره برسی خونه و ببینیش".تری توضیح داد:

"آخه یه ساعت دیگه کالس دارم".وقتی کیفم رو رو زمین و کیف دستیم رو روی یکی از صندلی های پایه ی بلند بار
صبحانه گذاشتم ،تری هم میز قهوه رو دور زد به سمتم اومد و ادامه داد:
"و خیلی خوشحالم قبل از رفتن تو رو دیدم"."منم همینطور".#صفحه_۵۸

دستی که به سمتم دراز کرده بود رو گرفتم و یه نگاه اجمالی بهش انداختم .بنظر می
رسید هم سن خودم باشه .یه پسر با قد متوسط و بدن ظریف عضله ای .موهای بلوند
سرکشی داشت .رنگ چشماش قهوه ای متمایل به سبز و زرد بودند .و بینی که کامال
مشخص بود یه زمانی شکسته.
ازش پرسیدم:
"اشکالی نداره من برم یه لیوان شراب بخورم؟ روز سختی داشتم".تری جواب داد:

"نه خواهش میکنم".کری هم پیش ما کنار بار صبحانه اومد و گفت:
"منم یه لیوان میخوام".یه شلوار جین گل و گشاد مشکی و به سوییشرت سایز بزرگ مشکی به تن داشت.
تیپش راحت و مطابق مد روز بود و بصورت چشمگیری رنگ موهای قهوه ای
روشن و چشمای زمردیش رو خنثی کرده بود.
سراغ یخچال شراب ها رفتم و یه بطری رو شانسی بیرون کشیدم.
تری دستاشو توی جیب های شلوار جینش فرو کرد و با پاشنه ی کفشاش روی زمین
ضربه میزد .درحالیکه چوب پنبه ی بطری رو درمی اوردم و توی لیوان ها شراب
می ریختم اونا رو دیدم که خیلی آروم با هم حرف می زدند.
تلفن زنگ خورد .گوشی دستی رو از دیوار برداشتم.
"الو""هی اوا ،پارکر اسمیتم".#صفحه_۵۹

روی باسنم به کانتر تکیه کردم و جواب دادم:
"سالم پارکر .حالت چطوره؟""امیدوارم از اینکه باهات تماس گرفتم ناراحت نشده باشی ،پدرخواندت شمارتو بهمداد".
پوووف .امروز به اندازه ی کافی از دست استنتون کشیده بودم.
"نه به هیج وجه .چه خبر؟""راستش؟ همه چیز عالیه االن .پدرخونده ی تو هم مثل پدر تعمیدی من خیلی خوبه.پدرخوندت داره یه بودجه ی مالی به سالن اختصاص میده تا امنیتش رو بیشتر کنیم
و نیاز های باشگاه رو رفع کنیم و بهبود ببخشیم .واسه این زنگ زدم .بخاطر همین
کالسا این هفته برگزار نمیشن .و از دوشنبه ی بعد ادامه میدیم".
چشمامو بستم و سعی کردم از شدت خشم و عصبانیت از کوره در نرم .تقصیر
پارکر نبود که استنتون و مادرم بیش از حد من رو کنترل و ازم محافظت می کردند.
واقعا مسخره نبود که اونا میخواستن تو سالنی ازم دفاع کنند که آدماش تو دفاع بهتر
از هرکسی عمل میکردند؟
"خیلی خوبه .نمیتونم صبر کنم .واقعا دوست دارم هرچه زودتر باهات تمرین کنمو آموزش ببینم".

"منم همینطور .خیلی سخت باهات کار میکنم اوا و والدینت نتیجه و ارزش پولشونرو می بینن"
یه لیوان پر جلوی کری گذاشتم و یه قلپ بزرگ از شراب خودم سر کشیدم .همیشه
از اینکه پول و ثروت چقدر میتونه موثر باشه و احترام و همراهی رو بخره شگفت
زده میشدم .ولی بازم تقصیر پارکر نبود.
"ممنونم"."هفته ی دیگه شروع میکنیم .رانندت برنامه ی کالسا رو داره"."اوکی میبینمت پس".#صفحه_۶۰

وقتی تلفن رو قطع کردم مچ تری رو گرفتم که به کری زل زده بود و فکر میکرد
هیچکدوم از ما اونو نمیبینیم .نگاهش نرم و مهربان بود و با یه حسرت خاص و
شیرینی به کری خیره شده بود .فکر کردم مشکالتم میتونند صبر کنند ،فعال اینا مهم
ترند.
"تری چهارشنبه شب وقت داری پیتزا بخوریم؟ دوست دارم بیشتر از یه سالم وخداحافظی باهات آشنا بشم".
یه لبخند متاسف زد و گفت:

"کالس دارم".دوباره از گوشه ی چشم به کری نگاه کرد و ادامه داد:
"ولی میتونم سه شنبه بیام".لبخند زدم:
"عالیه .میتونیم غذا از بیرون سفارش بدیم و شب هم فیلم ببینیم"."حتما .موافقم".کری درحالیکه تری رو به سمت در بدرقه میکرد یه بوس واسم فرستاد و اینجوری
ازم بخاطر دعوت از تری تشکر کرد .وقتی به آشپزخونه برگشت شرابش رو
برداشت و گفت:
"خیلی خوب بگو ببینم چی شده اوا .داغون بنظر میرسی"."اوهوم".بطری رو برداشتم و به اتاق نشمین رفتم.
"-بخاطر گیدین کراسه ،درسته؟"

"اوه البته ولی نمیخوام درموردش حرف بزنم".با وجود اینکه از سماجت و پیگیری گیدین کیفور میشدم ولی به هرحال قصد و
غرضش خیلی مزخرف بود.
"بیا بجاش درمورد تو و تری حرف بزنیم .چجوری با هم آشنا شدین؟"
"سر یه کار باهم برخورد کردیم .نیمه وقت بعنوان دستیار عکاس کار میکرد.سکسیه ،نه؟"
چشماش درخشان و شاد شدند و ادامه داد:
"یه جنتلمن واقعی .و البته کامال سنتی".قبل از اینکه لیوان اولم رو خالی کنم زمزمه کردم:
"مگه هنوزم از این آدما داریم؟""منظورت چیه؟"#صفحه_۶۱

"هیچی .ببخشید کری .بنظرم اون عالیه .و کامال واضح بود که تو رو دوست داره.رشته اش چیه؟ عکاسی؟"
"دامپزشکی"."وای .عالیه"."آره .حاال یه دقیقه تری رو فراموش کن .بگو چی اذیتت میکنه".آه کشیدم.
"مامانم .راجع به سالن پارکر فهمیده و خیلی آشفته شده"."چی؟؟؟ چطوری فهمید؟ قسم میخورم من به کسی نگفتم"."میدونم .به ذهنم هم خطور نکرد که تو اینکارو کرده باشی".بطری رو از روی میز برداشتم و لیوانم رو دوباره پر کردم.
"فکر کن! گوشیمو ردیابی میکرده".ابروهای کری باال پریدند.
"-جدی؟؟؟ این کار واقعا ...زشته".

"میدونم .منم همینو به استنتون گفتم ولی اون نمیخواد قبول کنه".دستشو توی موهای بلندش کشید.
"خوب ،به جهنم .حاال میخوای چیکار کنی؟""یه گوشی جدید بگیرم و با دکتر پیترسون حرف بزنم ببینم میتونه یکم عقل و منطقبه مامانم حالی کنه یا نه".
"کار خوبی میکنی .اونو به روانپزشکش بسپار .خوب ...کارت چطوره؟ هنوزمدوسش داری؟"
سرمو روی کوسن های مبل گذاشتم و چشمامو بستم.
"کامال .درحال حاضر تو و شغلم تنها امید و لذت من توی زندگی هستین"."پس اون بیلیونر سکسی که میخواد باهات حال کنه چی؟ یاال اوا ،تو که میدونیدارم میمیرم تا بفهمم چی شده .بگو چه اتفاقی افتاده؟"
واسش تعریف کردم .میخواستم اونم عصبانی بشه و سر و صدا راه بندازه .ولی
وقتی حرفام تموم شد کری ساکت بود .سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم .چشماش
برق می زدند و لباشو گاز می گرفت.

"کری؟ به چی فکر میکنی؟""احساس میکنم با شنیدن داستانت گرمم شده".بعد زد زیر خنده .از صدای خنده ی گرم و کامال مردونش سوزش و ناراحتیم تا حد
زیادی ازبین رفت.
#صفحه_۶۲

"اون باید خیلی گیج شده باشه .حاضر بودم پول بدم تا قیافشو وقتی که میخواستبخاطر حرفات اسپنکت کنه می دیدم".
"هنوزم باور نمیشه که اینو گفت".با یادآوری صدای کراس وقتی که اون تهدید رو کرد کف دستام بحدی عرق کردند
که بخار روی لیوان از بین رفت.
"از چی خوشش میاد لعنتی؟ اسپنک زدن؟""اوا اسپنک زدن انحراف جنسی نیست که .ولی از پوزیشنی که رو کاناپه میخواستهباهات سکس کنه معلومه که با یکم درد تو رابطه مشکلی نداره پس میشه گفت تا
حدودی منحرفه".

روی کاناپه دراز کشید و درحالیکه یه لبخند درخشان صورت جذابشو زینت بخشیده
بود ادامه داد:
"تو واسش یه چالش بزرگی ،واسه مردی که همیشه تو روابطش موفق بوده .اونحتی مشتاقه که بهت آوانس و امتیاز بده تا تو رو داشته باشه ،کاری که حاضرم
شرط ببندم بهش عادت نداره و همیشه هر کسی رو خواسته راحت بدست آورده.
پس فقط بهش بگو چی میخوای".
باقیمونده ی شراب رو بینمون تقسیم کردم .با وجود یه مقدار الکل توی رگام احساس
بهتری داشتم .واقعا من چی میخواستم؟ جدا از اونچه که واضحه چی میخواستم؟
"ما اصال بهم نمیایم ،کامال ناسازگاریم"."واسه همینه که اون اتفاقات رو کاناپه افتاد؟! "البی طبقه ی همکف منو بلند کرد و چند روز
" اوه کری بیخیال ..اون یه روز توِ
بعد ازم خواست که منو بکنه .همش همینه .حتی اون یارویی که من از بار ،واسه
یه شب اوردم خونه معمولی تر از کراس رفتار میکرد .باهام حرف میزد .هی اسمت
چیه؟ اغلب میای اینجا؟ دوستت کیه؟ نوشیدنی چی دوست داری؟ مایلی برقصیم؟
این اطراف کار میکنی؟"
"باشه باشه .فهمیدم".لیوانش رو روی میز گذاشت و ادامه داد:

"بیا بریم بیرون .بریم به یه بار و اونقدر برقصیم تا بیهوش بشیم .شایدم با چندتایارو آشنا بشیم که باهات حرف بزنن و ازت تعریف کنن".
"یا حداقل یه نوشیدنی واسم بگیرن"."هی ،کراس هم که تو دفترش همین پیشنهاد رو داد".سرمو تکون دادم و ایستادم:
"حاال هرچی .بذار یه دوش بگیرم بعد بریم".#صفحه_۶۳

من و کری به همه ی کلوب های پایین شهر سرک کشیدیم ،از تری ِبکا گرفته تا دهکده
ی شرقی .و پول لعنتیمون رو بابت میز و خوراک و نوشیدنی و داشتن یه شب فوق
العاده هدر می دادیم .اونقدد رقصیده بودم که حس میکردم پاهام االن کنده میشن ولی
حرفی نزدم و تحمل کردم تا وقتی که کری خسته شد و بخاطر بوت های پاشنه
دارش می نالید و غر میزد.
وقتی تلو تلو خوران از یه کلوب تکنوپاپ خارج شدیم تا واسه ی من از نزدیکی
والگرینز یه جفت دمپایی ال انگشتی بگیریم ،با یه دوره گرد برخورد کردیم که یه
سالن استراحت رو که چند بلوک اون طرف تر بود ،تبلیغ می کرد.

بدون لبخند نمایشی و لحن هیجان زده ی اغراق آمیزی که اکثر دوره گرد ها از
خودشون نشون می دادند گفت:
"یه مکان عالی برای اینکه چندلحظه استراحت کنید و بشینید".لباساش -جین مشکی و بافت یقه اسکی -اعیانی و شیک بودند و منو کنجکاو میکرد.
جالب اینجاست که هیچ آگهی کاغذی یا کارت های تبلیغاتی دستش نبود .اون چیزی
که به من داد یه کارت تجاری بود که از کاغذ پاپیروس تهیه شده بود و با یه خط
طالکوب دست نویس شده بود طوری که زیر تابلوهای نوری اطراف ما می درخشید.
بنظرم رسید که این کارت رو بعنوان یه نمونه ی عالی از تبلیغات چاپی نگه دارم.
شاید توی کارم به دردم میخورد.
جریانی از عابرای پیاده که به سرعت حرکت می کردند اطراف ما رو فرا گرفت.
کری با وجود اینکه الکل بیشتری نسبت به من تو بدنش بود یه نگاه جزئی به کارت
انداخت و گفت:
"بنظر عالیه".فروشنده اصرار کرد:
"کارت رو بهشون نشون بدین .اجازه ی ورود بهتون میدن".#صفحه_۶۴

کری با گفتن "خیلی خوب" بازوشو دور بازوم حلقه کرد و منو همراه خودش کشید.
" بزن بریم .ممکنه تو اون ساختمون پر طمطراق یه آدم توپ پیدا کنی".به معنای حقیقی از درد پاهام داشتم میمیردم ولی وقتی به اون مکان و ورودی
جذابش رسیدیم دست از غر زدن برداشتم.
ساختمون بزرگی بود ،تا پایین خیابون و نبش کشیده شده بود .وقتی مشتری های
خوش لباس با لبخندای عریض از اونجا خارج میشدند صدای پر احساس امی
در باز سالن به گوش می رسید.
واینهاوس از ِ
حق با دوره گرد بود .اون کارت تجاری مثل یه کلید طالیی عمل کرد و تونستیم
مجانی و خیلی سریع وارد بشیم .یه مهماندار شیک و جذاب ما رو به باالی پله ها،
قسمت وی آی پی بار که آروم تر بود و به استیج و پیست رقص کامال مشرف بود
راهنمایی کرد .و فضای نشیمن کوچیکی رو نزدیک بالکن بهمون نشون داد که
شامل یه میز و دوتا مبل هاللی شکل مخملی بود .منوی نوشیدنی ها رو وسط میز
قرار داد و گفت:
"شما مهمون ما هستید .امیدوارم از غروب لذت ببرید".کری سوت زد:
"واو! چه شانسی"."-بنظرم اون دوره گرد تو رو از تبلیغات مدلینگ شناخته بود".

"فوق العاده نیست؟!"نیشش باز شد و ادامه داد:
"خدایا امشب چه شب توپیه .خوش گذرونی با دختر عزیزم و خاطرخواهی با یهمرد خوش هیکل و جذاب .اون واقعا تیکه ی خوبیه".
"اوه؟ جدی؟""آره تصمیم گرفتم ببینم با تِری چطور پیش میریم".#صفحه_۶۵

از شنیدن این خبر خوشحال شدم .همیشه احساس میکردم قراره تا آخر عمر منتظر
بمونم تا باالخره آدمی پیدا بشه که مناسب کری باشه و باهاش خوب رفتار بکنه.
"ازت خواسته که قرار بذارید؟""نه هنوز ولی بنظرم اینکه هنوز نگفته به این خاطر نیست که دلش نمیخواد".شونه باال انداخت و تیشرت مدل پاره و زیباشو مرتب کرد .با وجود شلوار چرم
مشکی و مچ بند های میخی واقعا سکسی و وحشی بنظر می رسید.

"میدونی اوا من فکر میکنم اون سعی داره اول با تو کنار بیاد .وقتی بهش گفتم بایه زن زندگی میکنم و از اون سمت کشور فقط بخاطر تو به اینجا اومدم حالش گرفته
شد .نگرانه که نکنه من بایسکشوال(کسی که هم به جنس مخالف گرایش داره هم به
همجنس خودش) باشم و یه رابطه ی پنهانی هم با تو داشته باشم .بخاطر همین
میخواستم که امروز شما دوتا همو ببینید تا متوجه بشه که رابطه ی من و تو
چجوریه".
"اوه کری من متاسفم .سعی میکنم حتما خیالشو از این بابت راحت کنم"."تقصیر تو نیست که .نگران نباش .حل میشه".با وجود اطمینان و دلگرمی کری هم احساس بهتری نداشتم .باید یه راهی پیدا میکردم
تا بتونم کمک کنم.
دوتا مرد نزدیک میز ما اومدند .قد بلنده گفت:
"ایرادی نداره کنار شما بشینیم؟"یه نگاه به کری و بعد به اونا انداختم .بنظر می رسید برادر باشند و البته خیلی
جذاب .هر دو با لبخند و مطمئن ،ریلکس و راحت ایستاده بودند.
داشتم می گفتم "البته" که یه دست گرم روی شونه ی لختم قرار گرفت و محکم
فشارش داد و گفت:

"نه نمیتونید"..#صفحه_۶۶

مقابل من کری با دهانی باز به گیدین کراس که مبل رو دور زد و دستشو به سمتش
دراز کرد خیره شده بود.
"تیلور درسته؟ گیدین کراس هستم".کری با یه لبخند پهن بهش دست داد.
"بله کری تیلور .ولی شما اسم منو می دونستی .خوشحالم میبینمت .خیلی درموردتشنیده بودم".
من کری رو می کشتم! واقعا با شنیدن این حرفش قصد کردم بکشمش!
"خوشحالم اینو میشنوم".گیدین کنار من نشست و دستشو از پشت سرم رد کرد و با انگشتاش خیلی راحت و
مالکانه بازومو نوازش میکرد.
"-شاید هنوز جای امیدواری واسم هست!"

از کمر چرخیدم تا بتونم بهش نگاه کنم .با حرص زمزمه کردم:
"داری چیکار میکنی؟"یه نگاه اجمالی و قاطع بهم انداخت و گفت:
"هرکاری که الزمه".کری با یه لبخند موذی و بدجنسانه ایستاد و گفت:
"من میرم برقصم .زود بر میگردم".بهترین دوستم درحالیکه با اون لبخند شیطانیش ،خواهش و التماس توی نگاهم رو
نادیده می گرفت ،یه بوس واسم فرستاد و رفت .اون دو مرد هم به دنبالش روانه
شدند .بهشون نگاه میکردم که همگی رفتند و همینطور ضربان قلبم باالتر میرفت.
بعد از یه دقیقه بنظرم بی اعتنایی به گیدین ،مسخره شده بود و البته غیرممکن!
نگاهم روش لغزید .یه شلوار نوک مدادی و سوییشرت یقه هفت مشکی تنش بود و
به طرز دلفریبی اونو به شکل یه آدم بیخیال و بی قید درآورده بود .تیپش رو دوست
داشتم ،یجورایی اونو لطیف و مهربون نشون میداد هرچند به خوبی میدونستم که این
یه خیال واهیه .اون از هرلحاظ مرد سخت و قاطعی بود.
یه نفس عمیق کشیدم .بنظرم اومد باید سر صحبت رو باهاش باز کنم .بعد از اونهمه
گله و شکایت راجع به اینکه میخواست بیخیال شناختن همدیگه بشیم و مستقیما بپریم
تو تخت ،بهتر بود االن یکم معاشرت کنیم.

"تو " ....مکث کردم .چی بگم؟ تو جذاب هستی؟ معرکه هستی؟ فوق العاده هستی؟ زیادی
سکسی هستی؟  ...درنهایت با لحنی که سعی میکردم کامال عادی باشه گفتم:
"ظاهرتو دوست دارم".یه ابروش باال پرید.
"اوه باالخره یه چیزی که تو درمورد من دوست داری! بعد این عالقت کلی هست؟یعنی کل پکیج رو دوست داری؟! یا فقط لباسام؟ یا فقط سوییشرت؟ شایدم فقط
شلوارم؟"
#صفحه_۶۷

از متلک و خنده ی توی صداش دلخور شدم.
"اگه فقط سوییشرتت باشه چی؟""اونوقت من دو جین ازش میخرم و هر روز می پوشمشون!""-واقعا که".

"سوییشرت دوست نداری؟"دامنم رو بیقرار توی دستام می چلوندم.
"از سوییشرت خوشم میاد ولی با کت و شلوارم خوبی".یه لحظه بهم خیره شد و بعد سرشو تکون داد.
"راستی قرارت با دیلدو چطور بود؟"اوه گندش بزنن .به یه سمت دیگه نگاه کردم .پشت تلفن راجع به خودارضایی حرف
ت رو در رو بود .واقعا خجالت آور بود .زیر نگاه
زدن خیلی راحت تر از صحب ِ
خیره و نافذ آبی رنگش دست و پامو گم کرده بودم.
"من درمورد روابط شخصیم هیچوقت حرف نمیزنم".با پشت انگشتاش گونمو نوازش کرد و آروم گفت:
"از خجالت قرمز شدی!"متوجه تفریح توی صداش شدم و سریع بحث رو عوض کردم.
"-اغلب میای اینجا؟"

لعنتی .این چه سوال کلیشه ای بود من پرسیدم؟
یکی از دستامو گرفت و انگشتاشو کف دستم حلقه کرد.
"هروقت که نیاز باشه".یه لحظه سوزش حسادت رو احساس کردم .درحالیکه از دست خودم بخاطر اهمیت
دادن به این موضوع عصبانی بودم بهش زل زدم.
"یعنی چی؟ میای اینجا مخ بزنی؟"لبش به یه لبخند خالص و بی ریا باز شد.
"هروقت که الزم باشه تصمیمات مهم گرفته بشن میام اینجا .من مالک اینجا هستماوا".
اوه صد البته که صاحبشه .ای بابا !
یه پیشخدمت زیبا دوتا لیوان مربعی شکل که از نوشیدنی صورتی رنگ پر شده
بودند روی میز قرار داد .به گیدین نگاه کرد و یه لبخند پر کرشمه تحویلش داد.
"-بفرمایید آقای کراس .دوتا استولی الیت و کرن بری .چیز دیگه ای الزم ندارید؟"

"نه فعال کافیه .ممنون".#صفحه_۶۸

حواسم پرت چیزی شد که واسمون ِسرو کرده بودند .نوشیدنی که همیشه توی کلوب
ها انتخاب اولم بود و البته چیزی که تمام طول شب نوشیده بودم! حس میکردم
اعصابم تحریک شدند .آخه چطور ممکنه؟ لیوانش رو برداشت ،یه قلپ سر کشید و
مثل یه مشروب عالی اونو تو دهنش چرخوند و درنهایت قورتش داد .حرکت گلوش
گرمم کرده بود هرچند اصال قابل مقایسه با اثری که جاذبه ی نگاه خیره ش روم
داشت نبود.
زمزمه کرد:
" بدک نیست .امتحان کن ،بگو ببینم خوب درستش کردیم یا نه".داشتم بهش نگاه میکردم که ...منو بوسید .درسته سریع عمل کرد ولی با اینکه متوجه
حرکتش شده بودم ،خودمو عقب نکشیدم .دهنش سرد بود و مزه ی نوشیدنی الکلی
کرن بری میداد .لذیذ و دلچسب .اونهمه انرژی و احساسات مختلفی که درونم شکل
گرفته بود و وول میخورد یهو بحدی زیاد شد که دیگه نتونستم تحمل کنم .دستمو
توی موهای جذابش فرو کردم و محکم گره زدم تا وقتی که داشتم زبونشو می مکیدم
ثابت نگهش دارم .ناله ای که کرد شهوانی ترین صدایی بود که تا حاال شنیده بودم
و باعث شد بین پاهام داغ بشه و اونا رو سخت به هم فشار بدم.
شوکه از عکس العمل شدید و دیوانه وارم سریع جدا شدم و تند تند نفس کشیدم.

گیدین رهام نکرد؛ درحالیکه بینیشو به صورتم میمالید ،با لباش کنار گوشمو نوازش
میکرد .اونم تند و سنگین نفس می کشید .صدای جلنگ جلنگ برخورد یخ با دیواره
های لیوان توی دستش بین اونهمه احساسات پرشور و شعله ورم شنیده شد.
سخت و خشن زمزمه کرد:
"اوا من نیاز دارم خودمو داخل تو فرو کنم .دردم گرفته".نگاهم به نوشیدنی روی میز افتاد .افکار درهمم توی سرم میچرخیدند؛ ملغمه ای از
احساسات ،افکار ،گیجی و بهت.
"از کجا میدونستی؟"با زبونش روی گوشم کشید .لرزه ای به بدنم افتاد ،احساس میکردم تک تک سلول
های بدنم به سمتش کشیده میشن .مقاومت در مقابل اون ،انرژی بیش از حدی الزم
داشت طوریکه تحلیل رفته بودم و بشدت احساس خستگی میکردم.
#صفحه_۶۹

پرسید:
"-چی رو؟"

"اینکه نوشیدنی موردعالقه ی من چیه؟ اسم کری رو از کجا میدونستی؟"نفسشو با فشار خارج کرد و عقب کشید .لیوانش رو روی میز گذاشت .چرخید و یه
زانوشو باال اورد و روی مبل ،بینمون قرار داد و اینطوری مستقیما مقابل من قرار
گرفت .دستشو یه بار دیگه از باالی مبل رد کرد و با سرانگشتاش روی برامدگی
شونه ام دایره هایی می کشید.
"قبلش به یکی دیگه از کلوب های من سر زده بودی .از کارت اعتباریت استفادهکردی و سفارش نوشیدنیات ثبت شده بود .اسم کری تیلور هم که توی لیست قرارداد
اجاره ی نامه ی آپارتمانت هست".
اتاق دور سرم چرخید .امکان نداره ....گوشی موبایلم .کارت اعتباریم .آپارتمون
لعنتیم .نمیتونستم نفس بکشم .حس میکردم بین مادرم و گیدین یه فضای تنگ و بسته
هست و من دقیقا اونجا گیر افتادم و دارم خفه میشم.
" اوا ،خدایا .مثل روح سفید شدی".لیوان رو تو دستم گذاشت و گفت:
"بخور".استولی و کرن بری بود .تکونش دادم و تا ته لیوان سر کشیدم .برای یه لحظه دلم
زیر و رو شد ولی بعد آروم گرفتم.
به زحمت نفس کشیدم و گفتم:

"تو مالک آپارتمونی هستی که من توش زندگی میکنم؟؟؟"بلند شد و مقابلم روی میز نشست .پاهاشو کنار پاهام قرار داد .لیوانم رو از دستم
گرفت و کنار گذاشتش و بعد با دستاش دستای یخ زدمو گرم کرد.
"عجیبه ولی اره"."گیدین تو دیوونه ای؟؟؟"خندید.
"سوال جدیه؟"#صفحه_۷۰

"آره .آره .مامانمم مثل توئه .اطرافم کمین کرده و همه جا کنترلم میکنه ولی اونمیره پیش روانپزشک .تو هم روانپزشک داری؟!"
"در حال حاضر نه ولی اینجوری که تو داری منو دیوونه میکنی احتماال در آیندهبهش نیاز پیدا کنم! "

"پس موافقی که این رفتارت نرمال نیست؟"قلبم به تندی میزد .میتونستم جریان خون رو تا پس پرده ی گوشم حس کنم.
"یا هست؟"یه دستشو توی موهاش که من حین بوسیدنش شلوغ و بهم ریختشون کرده بودم فرو
کرد و سعی کرد مرتبشون کنه.
"من فقط به اطالعاتی که خودت داوطلبانه در اختیار گذاشته بودی دسترسی پیداکردم"
"من اون اطالعات رو واسه تو نذاشته بودم .نه واسه راهی که تو ازشون استفادهکردی .این کارت یعنی نقض قوانین حریم خصوصی".
بهش خیره شدم .بیشتر از همیشه گیج بودم.
"چرا اینکارو کردی؟"ناراضی و بدخلق جواب داد:
"تا بیشتر بشناسمت .لعنتی"."-چرا از خودم نمیپرسی؟ اینقدر سخته که بپرسی ؟"

"درمورد تو آره .سخته"نوشیدنی شو از روی میز برداشت و بیشترشو سر کشید .ادامه داد:
"من همیشه فقط چند دقیقه میتونم تنها گیرت بیارم"."چون تنها چیزی که میخوای اینه که چطوری منو زیر خودت بخوابونی"."لعنتی! اوا"هیس کرد و دستمو فشار داد.
"صداتو بیار پایین".#صفحه_۷۱

با دقت نگاش کردم .همه ی خط و خطوط صورتشو جز به جز زیر نظر گرفتم.
حتی دیدن جزییات صورتش از نزدیک ذره ای از شگفتی و بهتم نسبت به نفس گیر
بودنش ،کم نکرد .کم کم داشتم به خودم شک می کردم و به این نتیجه می رسیدم که
هیچوقت قرار نیست نسبت به نگاه های خیرش بی تفاوت بشم و تحت تاثیرش قرار
نگیرم.

و من تنها کسی نبودم که این حس رو داشتم .می دیدم که بقیه ی زن ها هم وقتی
اطرافش بودند چطور رفتار می کردند .اون فوقالعاده پولدار بود ،طوریکه حتی
مردای پیر و کچل و شکم گنده هم با وجود همچین ثروتی جذابیت پیدا میکردند.
تعجبی نداشت که عادت کرده بود با یک بشکن و اشاره به ارگاسم برسه.
خیره ی صورتم شد و گفت:
"چرا اینجوری نگام میکنی؟""دارم فکر میکنم"."درباره چی ؟"فکش سفت شد و ادامه داد:
" ببین دارم بهت هشدار میدم اگه دوباره بخوای از سکس قراردادی و انزال منیو سوراخ طرف و این جور چیزا حرف بزنی ...قول نمیدم که مسئولیت کارهامو به
عهده بگیرم".
حرفش باعث شد تقریبا لبخند بزنم.
" یه چیزایی رو می خوام بدونم .چون فکر میکنم نمیتونم زیاد روت حساب بازکنم".
زیر لب گفت:

"خودمم میخوام یه چیزایی رو بدونم"."حدس میزنم با همین روش --من میخوام بکنمت --موفقیت های بسیاری بدستاورده باشی! "
صورتش خونسردی غیر قابل خوندنی داشت.
"درباره اون قضیه حرفی نمیزنم اوا"."اوکی .تو میخوای بفهمی چجوری میتونی منو به تختخواب بکشونی؟ بخاطر همیناالن توی این کلوبی؟ بخاطر من؟ لطفا چیزی رو که من دلم میخواد بشنوم نگو.
حقیقت رو بگو".
#صفحه_۷۲

نگاهش شفاف و مطمئن بود.
"آره من بخاطر تو اینجام .خودم ترتیبشو دادم".یهو یاد اون دوره گرد خیابونی افتادم .االن میشد گفت لباسای گرون قیمتش با عقل
جور در میومد .ما بوسیله ی یکی از حقوق بگیران شرکت کراس گول خوردیم و
به اینجا سوق داده شدیم.

"نکنه فکر کردی با کشوندن من به اینجا میتونی امشب باهام حال کنی؟"لباش رو به حالت بامزه ای به هم فشار داد تا نخنده:
"خوب همیشه جای امیدواری هست .ولی واقعا انتظار نداشتم با یه میتینگ ونوشیدنی همچین موهبتی نصیبم بشه".
"اوکی ولی چرا حاال؟ چرا صبرنکردی تا دوشنبه ناهار؟""چون تو داشتی همینطور اون بیرون ول میچرخیدی .درسته نمیتونم در رابطه بااسباب بازی های خودارضاییت کاری بکنم ولی میتونم جلوتو بگیرم تا چندتا عوضی
از بار و دیسکوها برنداری و نبری خونه باهاشون سکس کنی .تو یه سری حق و
حقوق میخواستی اوا ،من االن اینجام .بگو".
"من ول نمی چرخیدم .فقط میخواستم بعد از یه روز افتضاح استرس و فشار رواز خودم دور کنم و ریلکس بشم".
"فقط تو نبودی که یه روز پر استرس داشتی".با انگشتش گوشواره ی چندشاخه ی نقره ام رو لمس کرد .تن صداش مالیم شد و با
یه لحن تحریک کننده و هشدار دهنده ادامه داد:
"پس تو وقتی عصبی و ناراحتی مشروب میخوری و میرقصی .ولی من در اولینفرصت روی مشکلی که عصبیم کرده کار میکنم".

"چی؟ منظورت از مشکل منم؟"با لبخند محوی که روی لبش شکل گرفته بود جواب داد:
"دقیقا !"#صفحه_۷۳

گیدین کراس آدمی نبود که راحت نه رو بپذیره وکوتاه بیاد ،اگه اینطور بود که تو
این سن کم ،به جایی که االن هست نمی رسید.
"تعریفت از قرار گذاشتن چیه؟"اخمی رو پیشونی اش نشست.
"مدت زمان طوالنی که با یه زن میگذره بدون اینکه سکس کنیم"."تو از معاشرت کردن با زنا لذت نمی بری؟"اخمش عمیق تر شد و ابرو درهم کشید.

"البته که می برم .اما تا جایی که توقع های آنچنانی یا درخواست های فوقالعادهزیادی در کار نباشه و وقتم رو هدر نده .بهترین راه واسه اینکه از این جور چیزا
دور باشی اینه که یه رابطه ی متقابل فقط جنسی و یا فقط دوستانه داشته باشی".
خواسته های آنچنانی! دوباره همون مسئله ی آزاردهنده .گویا نکته ی اصلی همین
بود.
ت خانم هم داری؟"
"پس تو دوس ِ"البته".درحالی که پاهاش رو دور پاهام تنگ تر میکرد و گیرم انداخته بود ادامه داد:
"با این حرفا میخوای به کجا برسی؟""تو سکس رو از بقیه زندگیت جدا کردی .اونو از رابطه دوستانه ،کاری و  ...همهچیز جدا کردی".
"دالیل خوبی واسه این کار دارم" ."مطمئنا همینطوره .اُکی و حاال نظر من" ...با اینکه تمرکز کردن وقتی که اینقدر نزدیک گیدین بودم سخت میشد ولی ادامه دادم:

"بهت گفتم که اهل قرار گذاشتن و دوستی جدی نیستم و نخواهم بود .اولویت اولمن کارمه و اولویت دومم زندگی شخصیم به صورت یه زن مجرده .نمیخوام هیچ
کدوم از اونا رو توی یه رابطه قربانی کنم و واقعا تو برنامه ام جایی واسه یه دوست
پسر نمیمونه که بخوام به زور تو روزمرگی هام قرارش بدم".
"دقیقا منم همینطورم"."ولی من سکس رو دوس دارم" .با لبخندی که مثل یه دعوتنامه تحریک کننده و شهوانی بود جواب داد:
"خوبه .با من داشته باشش!"#صفحه_۷۴

شونه اشو هل دادم و گفتم:
"من نیاز دارم با مردی که شبا باهاش میخوابم یه رابطه ی شخصی و انسانی همداشته باشم .الزم نیست که این رابطه شدید یا عمیق باشه .ولی سکس واسه من یه
چیزی بیشتر از معامله ی بدون احساسه".
"-چرا؟"

جالب بود واسم که شوخی نمیکرد .انتظار داشتم که این مکالمه واسش نا مانوس و
بی اهمیت باشه ولی اون حرفام رو کامال جدی گرفته بود.
"خوب فکر کن یکی از خصلت های عجیب غریب منه .و البته بی دلیل نیست .ازاینکه یه نفر منو فقط بخاط سکس بخواد و ازم سواستفاده بشه واقعا عصبی و شاکی
میشم .اینجوری احساس میکنم خیلی بی ارزشم و شان وشخصیتم رو پایین میاره".
"خوب نمیتونی از این زاویه به قضیه نگاه کنی که تو هم منو فقط بخاطر سکسمیخوای؟ اینجوری برابریم؟"
خیلی مصر بود و کوتاه نمیومد.
"نه درمورد تو"...وقتی نقطه ضعفی که درموردش داشتم رو واسش آشکار کردم یه جرقه ی گرم و
درخشان و درنده توی چشماش روشن شد.
سریع ادامه دادم:
"درضمن ،اینا همش بازی با کلماته .من دلم میخواد تو رابطه ی جنسیم یه رابطهی پایاپای و برابر داشته باشم .یا حداقل اینکه من باالتر باشم و رابطه رو کنترل
کنم".
"-اوکی".

"اوکی؟ تو خیلی سریع اوکی رو دادی با اینکه دارم بهت میگم من نیاز دارم سکسرو در کنار یه رابطه ی دوستانه داشته باشم .چیزی که تو خیلی سخت ازش پرهیز
میکنی".
"درسته من با این قضیه راحت نیستم و نمیتونم هم ادعا کنم که درک میکنم .ولیدارم بهت گوش میدم .این یه مسئله ست همین .حاال بگو چطور میشه حلش کرد".
نفسم یه لحظه گرفت .انتظار نداشتم اینطور برخورد بکنه .اون مردی بود که
نمیخواست کوچکترین پیچیدگی توی سکسش باشه و من زنی بودم که بنظرم سکس
به خودی خود پیچیده ست .ولی با وجود اینهمه اختالف ،حاضر نبود کوتاه بیاد .نه
هنوز.
#صفحه_۷۵

"گیدین ما باید یه رابطه ی دوستانه داشته باشیم .حاال نه در حد بهترین دوست ومحرم اسرار و اینا .ولی دوتا آدم باشیم که همدیگرو فقط برای آناتومی بدن هامون
نخوایم و بیشتر همو بشناسیم .از نظر من یعنی اینکه بجز واسه سکس هم همدیگرو
ببینیم و باهم وقت بگذرونیم .و البته متاسفم که بعضی جاها مجبوریم خودمونو
کنترل کنیم و سکس نکنیم!"
"یعنی تو االن میخوای باهام حال کنی ولی نمیتونی؟""آها ببین .واسه همین نمیتونستم زیاد روت حساب باز کنم .چون خیلی حال بهم زناز این حرفا میزنی".

وقتی سعی کرد وسط حرفم بپره انگشتام رو جلوی لبش گذاشتم و مانع شدم:
"ولی از اینکه یه تایمی رو ترتیب دادی تا بتونیم حرف بزنیم خوشم اومد".دهنش رو باز کرد و با دندوناش انگشتام رو گاز گرفت .از درد جیغ زدم و سریع
دستم رو عقب کشیدم.
"هی ..این چه کاری بود؟"دست دردناکم رو به سمت لبش برد و بوسید .با زبونش روی انگشتام کشید و
نوازششون کرد .داشت تحریکم میکرد.
برای اینکه خودداری کنم دستم رو عقب کشیدم .هنوز اونقدر مطمئن نبودم که مسئله
حل شده باشه.
"فقط محض اطالعت بگم که من هیچ توقع آنچنانی و انتظار بیجایی ندارم .وقتیمن و تو یه تایمی رو بدون سکس با هم بگذرونیم ،اینطوری فکر نمیکنم که یه قرار
و رابطه ی جدیه .خوبه؟"
"خوبه".با لبخندی که زد تصمیمم واسه بودن باهاش جدی و محکم تر شد .لبخندش مثل نوری
در تاریکی بود؛ خیره کننده ،زیبا و مرموز .من اونو بطرز دردناکی میخواستم.

دستاش پشت رون هام لغزید و یکم جلوترم کشید .لبه ی پیرهن مشکی و کوتاه
گردنی ام به طرز ناشایستی باال رفت و نگاه خیره اش رو بدنم میخکوب شد .با
زبونش لباش رو خیس کرد .این کارش بحدی شهوانی و وسوسه آمیز بود که تقریبا
احساس کردم روی پوست من زبون کشیده.
صدای دافی و آهنگش-التماس برای بخشش -از طبقه پایین شنیده میشد .یهو درد
ناخوشایندی توی سینه ام پیچید و شروع به مالش دادنش کردم.
با اینکه مشروب زیاد خورده بودم ولی دیگه نتونستم فضا رو تحمل کنم و گفتم:
"به یه نوشیدنی دیگه نیاز دارم".#فصل_پنجم

#صفحه_۷۶

فردای اون روز ،صبح شنبه بخاطر اینکه شبش زیادی مشروب خورده بودم ،سردرد
و خماری ناجوری داشتم که البته کمتری از چیزی که سزاوارش بودم ،نبود .با
وجود اینکه از اصرار و سماجت گیدین برای مذاکره راجع به سکس بدم می اومد
ولی در نهایت مجبور شدم منم مثل خودش رفتار کنم .چون اونقدری میخواستمش
که کمی حساب شده ریسک کنم و قانون هامو زیر پا بذارم.

و دونستن این که اونم یه سری از قوانین خودش رو شکسته حس بهتری بهم میداد
و آرومم میکرد.
بعد از یه دوش داغ و طوالنی به سمت اتاق نشیمن رفتم ،کری رو دیدم که سرحال
و بانشاط روی کاناپه نشسته بود و با نوت بوکش کار می کرد .با بوی قهوه ای که
از آشپزخونه به مشام می رسید راهمو به سمت اشپزخونه کج کردم و بزرگ ترین
لیوانی که می تونستم پیدا کنم رو از قهوه پر کردم.
کری صدام زد:
"صبح بخیر  ،خوشگله".با کافئین زیاد و موردنیازم که بین کف دستام جا گرفته بود ،روی کاناپه بهش ملحق
شدم.
به یه جعبه روی میز اشاره کرد و گفت:
"وقتی حموم بودی واست رسید".لیوانمو روی میز قهوه گذاشتم و جعبه رو برداشتم .با کاغذ قهوه ای و نخ تابیده،
بسته بندی شده بود و باالی اون اسمم بصورت اریب و با پیچ و قوس ها و ریزه
کاری های خوشنویسی ،به زیبایی هرچه تمام تر نوشته شده بود .داخل جعبه یه
بطری شیشه ای کهربایی رنگ قرار داشت که روی اون کلمات "داروی خماری و
کسالت الکلی" با خط قدیمی و سفید مصور شده بود و یه یادداشت که بوسیله ی
الیاف رافیا دور گردن بطری گره خورده بود و روش نوشته شده بود:

"منو بنوش!"کارت تجاری گیدین هم الی یه دستمال تزئینی ،جا گرفته بود.
#صفحه_۷۷

وقتی هدیه رو به خوبی بررسی کردم بنظرم اومد که پیشکش درخور و زیرکانه
ایه .از وقتی با گیدین آشنا شدم احساس میکنم وارد یه دنیای فریبنده و وسوسه انگیز
شدم ،مثل این میموند که توی یه سرزمین مبهم و نا شناخته پا گذاشته باشم ،جایی که
هم حس هیجان رو بهم القا میکرد و هم حس ترس.
به کری نگاه کردم که با یه نگاه پر تردید به بطری خیره شده بود.
"نوش!"در چوب پنبه ای بطری رو بلند کردم و بدون اینکه بخوام دوباره
با گفتن این حرف ِ
ت سرفه و بیماری میداد .معده
بهش فکر کنم محتویاتش رو سر کشیدم .مزه ی شرب ِ
ام یه لحظه از بدمزگی و اکراه لرزید ولی بعد بهتر شدم .با پشت دست دور لبم رو
پاک کردم و چوب پنبه رو روی شیشه ی خالی هل دادم.
کری پرسید:
"-چی بود؟"

"دوای خماری .از طرف جناب هات و سکسی".بینیش رو چین داد و گفت:
"هدیه مفید و موثریه ولی یجوریه!"واقعا داشت اثر میذاشت چون احساس میکردم حالم یکم بهتر شده.
کری جعبه رو برداشت و کارت گیدین رو نگاه کرد .اون رو برگردوند و بعد به
سمت من گرفتش .پشت کارت با خط خوش و درشت نوشته شده بود "باهام تماس
بگیر" و شماره ای که پایین کارت یادداشت شده بود.
کارت رو گرفتم و دستمو دورش حلقه کردم .هدیه اش نشون میداد که به فکر من
بود .سرسختی و توجهش واقعا وسوسه انگیز بود .و البته تملق آمیز!
مشتاق اون احساسی بودم که وقتی لمسم کرد بهم دست داد و همینطور عکس العمل
اون وقتی که من لمسش کردم .حاضر بودم هرکاری کنم تا دوباره دستاش رو روی
بدنم احساس کنم.
وقتی کری تلفن رو به سمتم گرفت دستم رو به نشونه ی نه تکون دادم و گفتم:
"االن نه .برای سر و کله زدن باهاش الزمه ذهنم آزاد باشه .االن هنوز یکم گیجم"."شما دوتا دیشب خیلی گرم و دوستانه بنظر می رسیدین .اون واقعا مجذوب توشده".

درحالیکه به گوشه ی کاناپه می خزیدم گفتم:
"منم واقعا مجذوب اون شدم".#صفحه_۷۸

گونه ام رو روی پشتی مبل گذاشتم و زانوهامو بغل کردم.
"ما قراره با هم بیرون بریم ،همدیگرو بشناسیم ،سکس کنیم و از طرف دیگه کامالمستقل از هم باشیم .نه ارتباطی ،نه انتظاری و نه مسئولیتی".
کری یه دکمه روی نوت بوکش زد و پرینتر اون طرف اتاق شروع به خارج کردن
یه سری برگه کرد .بعد در رایانه اشو بست ،اونو روی میز گذاشت و درنهایت تمام
توجهش رو معطوف به من کرد و گفت:
"شاید یه روز قضیه جدی بشه".با تمسخر گفتم:
"شایدم نه"."-بدبین".

"کری من دنبال یه زندگی ابدی عاشقانه نیستم ،مخصوصا با یه آدم بزرگ وپرنفوذی مثل کراس .چون زندگی مامانم رو با یه مرد قدرتمند دیدم .مشغله ها و
درگیری های تمام وقت و هم صحبتی و همنشینی کوتاه مدت .درسته که پول و
ثروت مامانم رو خوشحال و راضی نگه میداره ولی برای من کافی نیست".
خوب یادمه که پدرم عاشق مادرم بود .ازش درخواست ازدواج کرد تا زندگیشون
رو با هم شریک بشن ولی مادرم بهش جواب رد داد چون اون یه مقام بلندمرتبه و
حساب بانکی پر و پیمون که جز معیارهای مادرم واسه انتخاب شوهر بود رو
نداشت .عشق و عالقه جزء مالک های ازدواج مونیکا استنتون نبود .و از اونجایی
که مردها هیچوقت نمیتونستند درمقابل اون چشمای گرم و سوزنده ،صدای نوازشگر
و زیبایی اش مقاومت کنند ،طبیعی بود که هیچوقت به کمتر از چیزی که میخواست
رضایت نمیداد .بخاطر همین متاسفانه پدرم رو برای یه مدت طوالنی نخواسته بود.
یه نگاه به ساعت انداختم ،ده و نیم بود.
"فکر کنم بهتره برم آماده بشم"."من عاشق روزایی ام که با مامانت میریم اسپا* .وقتی کارمون تموم میشه احساسخدا بودن بهم دست میده".
کری لبخند زد و با لبخندش اون حس و حال بدم ازم دور شد.
"-منم همینطور .مثل یه الهه ی یونانی!"

*مراکز استحمام درمانی و ماساژ در آب های گرم برای تقویت روحیه و رسیدگی
به پوست و مو.
#صفحه_۷۹

بحدی مشتاق رفتن به اسپا بودیم که ترجیح دادیم بریم پایین منتظر ماشین بمونیم تا
اینکه صبرکنیم بهمون اطالع بدن ماشین اومده.
وقتی به بیرون قدم گذاشتیم دربان بهمون لبخند زد -من با صندل های پاشنه بلند و
پیراهن ماکسیم و کری با یه جین فاق کوتاه و تیشرت استین بلند.
"صبح بخیر خانم ترمل .آقای تیلور .به تاکسی نیاز دارین؟"کری لبخند زد.
"نه پائول ممنون منتظر ماشینیم .امروز روز اسپاست! سالن پِرینی"."اوه اسپای پرینی".سرشو به نشونه ی آشنایی تکون داد و گفت:

"برای سالگرد ازدواجمون به همسرم ،کارتش رو هدیه کردم .اونقدر لذت برد کهتصمیم گرفتم همیشه ببرمش".
در جوابش گفتم:
"کار خوبی کردی پائول .لوس کردن همسر هیچوقت جای دوری نمیره".یه لیموزین مشکی درحالیکه کلنسی پشت فرمون بود رسید .پائول در عقب رو
واسمون باز کرد و ما سوار شدیم .به محض دیدن یه جعبه از شکالت های
 Knipschildt’s Chocopologieروی صندلی از سر ذوق جیغ کشیدیم .برای
پائول دست تکون دادیم و سراغ باکس شکالت رفتیم .و شروع کردیم به گازهای
کوچولو از ترافل های فوق العاده خوشمزه گرفتن چون واقعا می ارزید آروم اروم
بخوری و از مزه ی بی نظیرشون لذت ببری.
کلنسی مستقیم به سمت پرینی روند .جایی که از همون لحظه ای که وارد میشدی
احساس ارامش و تمدد اعصاب میکردی .به محض عبور از درهای ورودی فکر
میکردی که به دنیای دیگه سفر کردی .درگاه های هاللی شکل با پارچه های
ابریشمی راه راه و باشکوه قاب گرفته شده بودند و بالشتک های نگین داری که به
صندلی های تاشوی مجلل و مبل های راحتی بزرگ جلوه داده بودند.
پرنده ها از داخل قفس های طالیی آویزون جیک جیک میکردند و گلدون هایی که
در هرگوشه پر از برگ های با طراوت بودند .درحالیکه صدای سازهای سیمی و
فلوت از بلندگوهایی که به زیرکی پنهان شده بودند شنیده میشد ،صدای جریان آب
هم از چشمه های کوچک تزئینی به گوش می رسید .هوا با ترکیبی از بوی ادویه
های کم نظیر و شرقی و عطرهای خوشبو ،معطر شده بود طوریکه فضای یه شب
عربی رو برات مجسم میکرد.

درمانی
پرینی هم عجیب و خارق العاده بود و هم الکچری .میشد گفت یه شیوه ی
ِ
پر از ناز و نعمت برای مرفهین بی دردی که میتونستند از پس هزینش بربیان .مثل
مادرم که وقتی ما رسیدیم تازه از حمام عسل و شیر بیرون اومده بود.
لیست مراقبت های در دسترس رو دقیق بررسی کردم .تصمیم گرفتم امروز بیخیال
اون گزینه ای که همیشه انتخاب میکردم یعنی "اسپای زن مبارز" بشم و در عوض
زیبایی پر احساس و پر حرارت" رو انتخاب کنم .درسته که هفته ی پیش
"اسپای
ِ
موهای زائدم رو وکس کرده بودم .ولی بقیه مراقبت های این نوع اسپا -سکسی و
زیبا ساختنت بطوریکه کسی نتونه در مقابلت مقاومت بکنه -دقیقا چیزی بود که من
بهش نیاز داشتم!
#صفحه_۸۰

باالخره تونستم ذهنم رو از گزینه های لیست اسپا دور بکنم و روی آرامشی که
داشتم از فضا بدست می اوردم متمرکز بشم  .البته تا قبل از اینکه کری از صندلی
پدیکور کناری من شروع به حرف زدن بکنه.
"خانم استنتون شما گیدین کراس رو میشناسید؟"شوکه و با دهانی باز بهش خیره شدم .اون لعنتی خیلی خوب میدونست مادرم با
شنیدن کوچکترین خبری راجع به روابط عاشقانه ی من -والبته در بعضی موارد نه
خیلی عاشقانه! -چقدر دیوونه بازی درمیاره.

مادرم که سمت دیگه ی من روی صندلی نشسته بود ،طبق معمول با مطلع شدن از
یه مرد خوشتیپ و ثروتمند ،با ذوق و هیجان دخترونه اش به سمت جلو خم شد
گفت:
"البته که میشناسم! یکی از ثروتمند ترین مردای دنیاست .اگه اشتباه نکنم بیست وجوان پر تالشه و البته تو
پنجمین نفر توی لیست مجله فوربزه .مشخصه که یه مرد
ِ
اکثر موسسات خیریه ی کودکانی که من پشتیبانی میکنم یه خَیر سخاوتمنده .خیلی
شایسته و برازندست کری .ولی من باورم نمیشه همجنسگرا باشه .به این مشهوره
که همه ی زن ها واسش میمیرن".
کری نیشش باز شد و سر تکون دادن های خشن من رو کامال نادیده گرفت:
"به هرحال بقیه ی خانما دیگه شانسی ندارن چون کراس خاطرخواه اوا شده!""اوا!!! باورم نمیشه که بهم چیزی نگفتی .چطور تونستی همچین چیزی رو ازمپنهون کنی؟"
به مادرم نگاه کردم که صورت پاکسازی شدش جوون ،بدون چین و چروک و بسیار
شبیه به من بود .کامال تابلو بود که من دختر مادرمم ،حتی با توجه به نام خانوادگیم.
اون تنها امتیازی که واسه پدرم قائل شده بود این بود که اجازه داد پدرم اسم مادرشو
رو من بذاره.
"مامان چیزی واسه گفتن وجود نداره".با اصرار ادامه دادم:

"ما فقط دوستیم"...مونیکا با یه قیافه ی حسابگر که بشدت منو می ترسوند گفت:
"ما میتونیم کارمون رو بیشتر پیش ببریم .نمیدونم چطور از دستم در رفت که توو اون توی یه ساختمون کار میکنید .مطمئنم از همون لحظه ای که دیدت تحث تاثیر
قرار گرفت .هرچند میگن که از سبزه روها خوشش میاد ...هوممم ...به هرحال.
البته اینو هم میگن که سلیقه ی فوق العاده ای داره .پس واضحه از اونجایی که تو
بلوندی ،در رابطه با تو سلیقش کار دستش داده".
"اینطور نیست .خواهشا دخالت نکن تو این قضیه .با رفتارت داری منو عصبی وخجالت زده میکنی".
#صفحه_۸۱

" وا چه حرفیه! اگه فقط یه نفر بدونه که با مردا باید چیکار کرد ،اون منم".ماهیچه های بدنم منقبض شدند و از اکراه وناراحتی شونه هام تا پیش گوشم جمع
شدند .وقتی نوبت ماساژم رسید ،احساس کردم که واقعا بهش نیاز داشتم .روی میز
دراز کشیدم و چشامو بستم .سعی کردم یه چرت کوتاه داشته باشم تا بتونم شب
طوالنی که درپیش دارم رو راحت بگذرونم.

دوست داشتم خوشتیپ کنم و به زیبایی دختر بغل دستیم بشم ولی ضیافت های خیریه،
طوالنی و سخت می گذشتند .گپ و گفت های کوتاه و طاقت فرسا ،بی وقفه لبخند
زدن ،تجارت و صحبت راجع به افرادی که اصال نمی شناختم واقعا خسته کننده
بود .اگه بخاطر کری و سود و منفعتی که از شرکت توی یه خیریه در انظار عمومی
بدست میاره نبود مسلما برای نرفتن جدی تر بحث می کردم.
آه کشیدم .کی رو داشتم گول میزدم؟ به هرحال آخرش می رفتم که .مادرم و استنتون
همیشه از مراکز خیریه ی کوکان آسیب دیده حمایت می کردند چون یه بار از
نزدیک با این مسئله برخورد کرده بودند .هرچند رفتن گهگاه به این دورهمی های
خسته کننده هزینه ی خیلی کمی بود برای جبران اتفاقی که افتاد.
با نفس عمیقی که کشیدم ،ریلکس شدم .توی ذهنم یادداشت کردم که وقتی رسیدم
خونه با پدرم تماس بگیرم و فکرکردم که چطور یه یادداشت تشکر بخاطر داروی
خماری واسه گیدین بفرستم .بنظرم اومد به آیدی که روی کارت تجاریش بود ایمیل
بدم ولی نه اینجوری خوب نیست .بعالوه نمیدونستم کی جعبه ی ایمیل هاش رو چک
میکنه.
وقتی رسیدم باهاش تماس میگیرم .چرا که نه؟ اون خودش ازم 'در خواست' کرد--
--نه ،بهم 'گفت' که باهاش تماس بگیرم! به هرحال روی کارتش نوشته بود .و منمدلم میخواست دوباره صدای خواستنی و شهوت امیزش رو بشنوم.
در باز شد و ماساژور اومد داخل.
"هی اوا ،آماده ای؟"نه چندان ولی کم کم اوکی میشدم.

#صفحه_۸۲

ت لذت بخش توی اسپا ،مادرم و کری منو جلوی آپارتمان
بعد از گذروندن چند ساع ِ
پیاده کردند و خودشون رفتند چندتا دکمه سراستین جدید واسه ی استنتون تهیه کنند.
ترجیح دادم از لحظات تنهاییم برای تماس با گیدین استفاده کنم .حتی با وجود خلوتی
که داشتم شمارشو بارها و بارها وارد کردم تا باالخره راضی شدم تماس رو برقرار
کنم.
با اولین بوق جواب داد:
"اوا".شوکه از اینکه میدونست کی تماس گرفته ،ذهنم یه لحظه هنگ کرد .چطور اسم و
شماره ی من تو لیست مخاطبینش بود؟؟
"اووم ...سالم ..گیدین"."اوا یه بلوک از آپارتمانت فاصله دارم .به پذیرش اطالع بده که دارم میام".احساس کردم اشتباه شنیدم.
"-چی؟؟؟ کجا بیای؟؟"

"به خونت .االن دارم نبش خیابون رو دور میزنم .با پذیرش تماس بگیر".گوشی رو قطع کرد .به تلفن خیره شده بودم و سعی میکردم این حقیقت رو که گیدین
فقط به اندازه ی چند لحظه باهام فاصله داره هضم کنم .مات و مبهوت از طریق
اینترکام (دستگاه مخابره ی داخل ساختمان) با پذیرش تماس گرفتم و بهشون گفتم که
منتظرشم .وقتی داشتم باهاشون حرف میزدم وارد البی شد و چند لحظه ی بعد جلوی
در خونه بود...
ابریشمی باالی زانو تنمه و
تازه اون موقع بود که یادم افتاد فقط یه ربدوشامبر
ِ
صورتم و موهام واسه قرار شب درست شدند .یعنی ظاهرم قراره چه تاثیری روش
بذاره؟!
قبل از اینکه درو باز کنم کمربند ربدوشامبرو سفت کردم .نمیخواستم به داخل
دعوتش کنم تا اغوا و از راه به درش کنم که!
گیدین برای چند لحظه ی طوالنی توی کریدور ایستاد ،نگاه خیره اش از نوک سر
مانیکور فرانسوی شده ام کشیده شد .منم خیره و میخکوب ظاهر اون
تا انگشتان پای
ِ
شده بودم .با شلوار جین مدل کهنه و تیشرت طوری بنظر می رسید که دلم میخواست
با دندونام لباساشو از تنش دربیارم.
#صفحه_۸۳

"-می ارزید اینهمه راه رو بیام تا تو رو اینجوری ببینم!"

به داخل قدم گذاشت و در رو پشت سرش قفل کرد و ادامه داد:
"حالت چطوره؟""خوبم .ممنون .ممنون".دلم می لرزید چون اون اینجا بود ،پیش من ،و باعث میشد احساس گیجی و البته
هیجان داشته باشم.
"احتماال نیومدی که حالمو بپرسی؟""اینجام چون خیلی طول کشید تا باهام تماس بگیری"."نمیدونستم ضرب االجل دارم"."باید تا قبل از شب یه چیز مهمی رو بهت میگفتم ولی مهم تر از اون میخواستمببینم بعداز شبی که گذروندیم حالت کامال خوبه".
وقتی چشماش دوباره روی بدنم پیچ و تاب خوردند نگاهش تیره شد .صورت نفس
گیرش با اون موهای مشکی فوق العاده جذابش قاب گرفته شده بودند.
"-خدایا .اوا تو واقعا زیبایی .یادم نمیاد تا حاال چیزی رو تا این حد خواسته باشم!"

با همین چند کلمه ی ساده ای که گفت داغ شدم و احساس نیاز کردم.
"کار ضروریت چی بود؟""امشب باهام به قرار شام انجمن بیا".شوکه و غافلگیر از درخواستش عقب کشیدم.
"مگه تو میری؟؟؟""همونطور که تو میری! چک کردم ،مادرت قراره بیاد .پس بیا باهم بریم".ت اینکه اون اینهمه از من
دستم رو روی گلوم گذاشتم .ذهنم کامال از شگفتی و حیر ِ
میدونه و نگرانی بابت درخواستی که ازم داشت آشفته شده بود.
"گیدین منظور من از اینکه گفتم باید با هم وقت بگذرونیم این نبود"."چرا که نه؟"#صفحه_۸۴

سوال سادش چالش برانگیز بود .ادامه داد:

"مشکلش چیه با هم به جایی بریم که از قبل هرکدوممون تصمیم داشتیم جداگونهتوش شرکت کنیم؟"
"این کار محتاطانه نیست .توجه ها رو خیلی به خودش جلب میکنه".نزدیک تر شد و حلقه ای از موهام رو با انگشتش لمس کرد.
"خوب که چی؟"لذت خطرناکی توی تن صداش بود که رعشه ای به بدنم انداخت .به خوبی میتونستم
گرمای اون بدن سفت و سخت ،و بوی خوش-عطر و مردونه ی پوست و بدنش رو
احساس کنم .کامال مجذوب و مسحورش شده بودم و با هر دقیقه که می گذشت این
سحر و افسون عمیق تر می شد..
"اینجوری مردم واسه خودشون فکر و خیال میکنن ،مخصوصا مامانم .اون همیناالنشم کلی واست برنامه ریخته".
گیدین سرش رو پایین اورد و لباش رو روی گردنم حرکت داد.
"واسم مهم نیست مردم چی فکر میکنن .ما خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم.مادرتم با من".
در حالی که از کارش نفس نفس میزدم گفتم:

"تو فکر میکنی که میتونی .تو اونو خوب نمی شناسی"."ساعت هفت میام دنبالت".زبونش رو روی رگ گردنم که وحشیانه نبض میزد کشید و من احساس ضعف
کردم .وقتی منو نزدیک تر کشید بدنم کامال شل و رها شده بود.
با اینحال توانمو جمع کردم و گفتم:
"من هنوز نگفتم آره"."تو نه نمیگی!"الله ی گوشم رو بین دندوناش گرفت و گفت:
"بهت اجازه نمیدم که نه بگی!"#صفحه_۸۵

دهنمو باز کردم تا دوباره اعتراض کنم ولی لباش محکم روی لبام نشستند و با یه
بوسه ی خیس و پر آب وادار به سکوتم کرد .حرکت آروم زبونش و لیس های
عمیقش بحدی منو به هیجان آورد که میخواستم همین کارش رو بین پاهام احساس
کنم .دستام رو تو موهاش فرو بردم و کشیدمشون .بازوهاش دور من پیچیدند و از
زمین بلندم کرد.

درست مثل اون روز توی دفترش ،قبل از اینکه متوجه بشم منو روی کاناپه انداخت.
نفس بریده و تندم رو خفه کرد .با انگشتای ماهرش ربدوشامبرم رو
دوباره با لباش ِ
کنار زد و دستاشو روی سینه هام قرار داد و با فشارهای موزون و مالیم اونا رو
می مالید.
"گیدین"----"شششششش".درحالیکه لب باالییم رو میمکید ،با انگشتاش نوک سینه های حساسم رو نوازش می
کرد و می کشیدشون.
"دونستن اینکه زیر این ربدوشامبر لختی داشت دیوونم میکرد"."تو بدون اینکه از قبل اطالع بدی اومده ------اوه ،اوه ،خدا"...لبش رو روی نوک سینه هام گذاشت و موجی از گرما وارد بدنم کرد .تمام پوستم
خیس از عرق شد.
عصبی و آشفته نگاهم به ساعت تلویزیون کابلی افتاد.
"-گیدین ،نه!"

سرش باال اومد و با نگاه طوفانی آبی رنگش بهم خیره شد.
"دیوونگیه .میدونم .من نمیخوام----من نمیتونم توضیحی بدم اوا ولی باید تو رو بهاوج لذت برسونم .االن چند روزه که دائما این فکر تو سرمه".
#صفحه_۸۶

دستش بین پاهام رفت .پاهام بی اراده و بی شرمانه از هم فاصله گرفتند .بدنم بشدت
تحریک شده بود و ملتهب و هیجان زده بودم .با دست دیگش همچنان سینه هام رو
فشار میداد و بیش از پیش سنگین و حساسشون می کرد.
نگاهش به پایین بدنم -جایی که با انگشتاش بازی میکرد -کشیده شد و زمزمه کرد:
"تو بخاطر من خیس شدی اوا! اینجات واقعا زیباست .صورتی و مخملی .نرم.امروز موهاتو نزدی نه؟!"
سرمو به نشونه ی نه تکون دادم.
"خدا رو شکر .حتی نمیتونم تصور کنم که ده دقیقه تحمل میکردم و بهت دستنمیزدم ،چه برسه به ده ساعت".
یکی از انگشتاشو با احتیاط واردم کرد.

چشمام بخاطر ضعف غیر قابل تحملی که نسبت بهش داشتم بسته شد .کامال لخت
بودم و توسط مردی که به خوبی از شرایط وکس برزیلی به لطف دانسته های
بیشمارش از زنان آگاه بود انگشت میشدم .مردی که هنوز کامال پوشیده در لباساش
بود و روی زمین کنار من زانو زده بود.
"تو خیلی تنگی اوا!"انگشتش رو بیرون کشید و بار دیگه با فشار وارد کرد .با شور و حرارت به سمتش
متمایل شدم.
"و خیلی هات .از اخرین سکست چقدر میگذره؟"به سختی آب دهنم رو بلعیدم و گفتم:
"خیلی سرم شلوغ بود .پایان نامم ،دنبال کار گشتن ،نقل مکانم به اینجا"..."پس مدت زیادیه".دوباره بیرون کشید و این بار دو انگشتش رو وارد کرد .با این کارش نتونستم آ ِه از
سر لذتم رو نگهدارم .این مرد دستای ماهر ،مطمئن و باتجربه ای داشت! و هرچیزی
رو که میخواست با همین دستا بدست می اورد.
#صفحه_۸۷

"اوا قرص ضد بارداری مصرف میکنی؟""اره".با دستام بالشتک های مبل رو چنگ زدم و ادامه دادم:
"معلومه"."من بهت ثابت میکنم که سالمم ،تو هم همین کارو میکنی .بعد میذاری که خودموداخلت ارضا کنم".
"خدایا .گیدین".تندتند نفس می کشیدم و لگنم رو بی شرمانه به سمت فشار انگشتاش حرکت میدادم.
احساس میکردم اگه منو به ارگاسم نرسونه ،از حرارت زیاد می سوزم.
هیچوقت تو زندگیم تا این حد تحریک نشده بودم .اصال واسم مهم نبود اگه کری
همین االن وارد میشد و میدید من توی سالن نشیمنمون درحالیکه گیدین با انگشتاش
منو میکرد پیچ و تاب میخوردم.
اونم خیلی سخت نفس می کشید .صورتش از شهوت ملتهب و قرمز شده بود .بخاطر
من .درحالیکه من هیچ کاری بجز واکنش نسبت به کاراش واسش نکرده بودم.
دستش رو از روی سینم برداشت و روی گونه ام گذاشت و نوازشش کرد.

"از شرم قرمز شدی .من تو رو دارم میکنم و تو خجالت میکشی!""اوهوم".لبخندش هم شرورانه بود و هم خوشحال و سراسر لذت.
"اوا بعدا همه ی راه هایی که میتونی منو به اوج لذت برسونی رو بهت میگم و توقراره همه ی اونا رو انجام بدی ...باهاش کنار بیا ،ما قراره سکس های فوق العاده،
وحشیانه ،آزاد و بدون محدودیت داشته باشیم .متوجهی ،نه؟ میتونی چیزی که قراره
بینمون بگذره رو احساس کنی".
"اوهوم".#صفحه_۸۸

نفس گرفتم و به سینه هام چنگ زدم تا نوک سفت شده و دردناکشون رو آروم کنم.
"اوه گیدین لطفا"."ششش ..دارمت".با انگشت شستش خیلی اروم و دَ َورانی کلیتوریسم رو لمس و نوازش میکرد.

"وقتی ارضا میشی تو چشمام نگاه کن اوا".وقتی کلیتوریسم رو ماساژ میداد و انگشتاش رو با یه ریتم آروم و مداوم در می
اورد و دوباره درونم فرو میکرد تمام ماهیچه های بدنم منقبض شدند و به اوج
نزدیک شدم.
"واسم ارضا شو اوا".و با یه حالت دستوری ادامه داد:
"همین االن".با صدا و ناله ی نازکی به اوج رسیدم .باسنم رو به انگشتاش فشار میدادم و با هیجان
و حرارت به دو طرف مبل چنگ میزدم .ذهنم فراتر از شرم و حیا بود .نگاه خیرم
روش قفل کرده بود و نمیتونستم به جایی غیر از اون نگاه کنم .میخکوب پیروزی
و تسلط مردونه و حریصانه ای شده بودم که تو چشماش شعله ور بود .اون لحظه
گیدین صاحب و مالک من بود .کاری رو که اون خواسته بود کرده بودم .و اون
خیلی خوب اینو می دونست.
باالخره لذت و رضایت تو وجودم جاری شد .جریان خون رو تا پشت گوشام حس
میکردم .صدای خشن و گرفتشو که حرف میزد می شنیدم .متوجه نبودم چی میگفت
ولی وقتی یه پامو روی کاناپه باال برد و دهنش رو روی شکاف بین پام گذاشت ذهنم
از هر چیزی خالی شد و کلمات رو گم کردم.
"-نه"-----

سرش رو با دستام هل دادم و گفتم:
"نمیتونم".#صفحه_۸۹

شل و رها شده بودم و اعصابم تحریک و حساس .نمیتونستم دیگه ادامه بدم ولی
وقتی زبونش رو بین پاهام گذاشت و تند تند تکونش میداد شهوت و اشتیاقم دوباره
به اوج رسید .شدیدتر از بار اول .دهانه ی لرزون واژنم رو لیس میزد .و به منی
که اصال فکر نمیکردم دوباره به اوج برسم طعنه مینداخت و بهم نوید یه ارگاسم
دیگه رو میداد.
زبونش رو که واردم کرد ،برای اینکه جیغ نکشم لبم رو گاز گرفتم .برای بار دوم
ارضا شدم ،بدنم به تندی لرزید و ماهیچه های بین پام بشدت منقبض شدند .صدای
ناله اش به گوشم رسید .توانی نداشتم از خودم دورش کنم .دوباره به سمت کلیتوریسم
برگشت و با مالیمت ...بدون خستگی ...اونقدر مکیدش تا بازم ...به اوج رسیدم و
اسمشو بریده بریده صدا زدم.
پام رو که صاف کرد هنوزم بی حال بودم و وقتی بوسه هاشو تا شکم و سینه هام
ادامه میداد هنوزم به سختی نفس می کشیدم .نوک سینه هام رو حسابی لیس زد بعد
بازوشو دور کمرم حلقه کرد و منو باال کشید .شل و بیحال تو بغلش قرار گرفتم .لبم
رو با خشونت سرکوب شده ای دوباره بوسید و فکر کنم حسابی کبودش کرد.
باالخره کمربند ربدوشامبرم رو بست ،سر پا ایستاد و از باال بهم خیره شد.

"ساعت  ۷اوا".دستش پایین تر رفت و به مچ پام رسید .با سرانگشتاش روی پابند الماسم که برای
شب به مچ پام انداخته بودم دست کشید.
"و اینو نگهدار .وقتی میخوام بکنمت نمیخوام هیچ چیز دیگه ای به تنت باشه".#فصل_ششم

#صفحه_۹۰

"سالمبابا .صداتو دارم .حالت چطوره؟"صندلی بار صبحانه رو کشیدم و نشستم .دلم حسابی واسه پدرم تنگ شده بود .تو
چندسال گذشته ما اونقدر نزدیک به هم زندگی میکردیم که در طول هفته حداقل یه
بار همو ببینیم .ولی االن اون توی او ِشنساید ،یه ایالت کامال دور زندگی می کرد و
من اینجا توی نیویورک.
صدای تلویزیون رو کم کرد و گفت:
"-عزیزم تو که زنگ زدی بهترم .هفته ی اول کارت چطور بود؟"

روزای دوشنبه تا جمعه رو یه مروری کردم و البته بیخیال قسمتای گیدین دار شدم!
"من واقعا رییسم رو دوست دارم ،مارک .جو و فضای آژانس خیلی پر انرژی ویجورایی متفاوت و باحاله .هر روز که میرم سرکار خوشحالم و وقتی که باید برگردم
خونه احساس سرگردونی میکنم".
"امیدوارم همیشه همینطوری بمونه .ولی تو باید یه تایمی رو هم واسه استراحت واوقات فراغت داشته باشی .برو بیرون ،جوونی کن ،خوش بگذرون .البته تو خوش
گذرونی زیاده روی نکن!"
"اوهوم .البته دیشب یه کوچولو زیاده روی کردم .با کری رفته بودیم کلوب و صبحبا یه سردرد و خماری بدی بیدار شدم".
غرغر کرد:
"لعنتی! اینو نگو بهم! بعضی شبا وقتی به این فکر میکردم که تو توی نیویورکی،با عرق سرد از خواب می پریدم .ولی باهاش کنار اومدم چون دائما به خودم میگفتم
تو اونقدر باهوش هستی که مراقبت کنی و خودتو به خطر نندازی .به لطف والدین
حساست که ضوابط امنیتی رو به کروموزم تزریق کردن عاقلی" .
خندیدم و گفتم:
"-دقیقا .بخاطر همینه که دارم میرم تمرین کراو ماگا".

"واقعا؟"چند لحظه مکث کرد و ادامه داد:
"یکی از نیروهای ما کارش حرف نداره تو کراو ماگا .شاید یکم ازش اطالعاتبگیرم تا وقتی اومدم پیشت واست بگم".
"داری میای نیویورک؟؟؟؟"#صفحه_۹۱

نمیتونستم هیجانم رو کنترل کنم.
"وای بابا عاشقتم اگه اینکارو بکنی .با اینکه دلم واسه سوکال(جنوب کالیفرنیا) تنگشده ولی منهاتن واقعا فوق العاده ست .فکرکنم خوشت بیاد ازش".
"من هرجایی از این دنیا رو دوست دارم به شرطی که تو اونجا باشی".چند لحظه صبر کرد بعد پرسید:
"مادرت چطوره؟""-خوب ...اون مامانه دیگه .خوشگل .جذاب .و وسواسی".

سینه ام از درد تیر کشید .مالشش دادم .فکرکردم پدرم احتماال هنوز عاشق مادرمه.
اون هیچوقت ازدواج نکرد .یکی از دالیلی که باعث شد هیچوقت بهش نگم چه
اتفاقی واسم افتاد همین بود .بعنوان یه افسر پلیس ،حتما این اتهام رو مطبوعاتی
میکرد و رسوایی که به بار می اومد مادرم رو داغون میکرد .از یه طرفم نگران
بودم با فهمیدن این موضوع مادرم رو بشدت سرزنش کنه یا دیگه واسش احترام
قائل نشه درصورتی که اون واقعا تقصیری نداشت .به محض اینکه فهمید
پسرخوندش باهام چیکار میکرده سریع شوهرش رو با وجود یه زندگی خوب و شاد
رها کرد و فرم طالق رو پر کرد.
واسه کری که با یه کیف کوچیک آبی رنگ مارک تیفانی وارد شد دست تکون دادم
و به حرف زدن ادامه دادم:
"امروز رفته بودیم اسپا .واسه حسن ختام یه هفته ی پرکار عالی بود".میتونستم لبخند رو توی صداش احساس کنم وقتی که گفت:
"خیلی خوشحالم که تو و مامانت برنامه می ریزین تا با هم وقت بگذرونین .واسهادامه ی آخر هفته چه برنامه ای داری؟"
گفتن جشن خیریه طفره رفتم  .چون میدونستم این قضیه ی تجارت و فرش قرمز
از
ِ
و قرار شام پر هزینه و مجل ِل امشب میتونه شکاف طبقاتی بین والدینم رو کامال
نشون بده و پدرم ناراحت بشه.
#صفحه_۹۲

"من و کری میخوایم بریم شام بخوریم .فردا رو خونه بمونم .کل روز رو با لباسخواب بگردم .شب دیر وقت بخوابم .شاید چندتا فیلم ببینم .غذا از بیرون سفارش
بدم .خالصه یکم بخور و بخواب قبل از شروع هفته ی کاری جدید".
"بهتر از این نمیشه .منم شاید فردا بعد از اتمام کارم از تو تقلید کنم".با نگاه به ساعت متوجه شدم کم کم داره از  ۶میگذره.
"بابا من باید برم اماده بشم .سرکار مراقب خودت باش ،باشه؟ منم نگران توئم"."حتما .خدافظ عزیزم".خداحافظی آشنا و همیشگیمون بحدی منو دلتنگش کرد که گلوم از بغض تیر کشید.
"راستی بابا صبر کن .من قراره یه گوشی جدید بخرم .به محض اینکه گرفتمشمارشو واست میفرستم".
"دوباره؟ تو که وقتی نقل مکان کردی یه جدیدشو گرفتی"."داستانش مفصل و خسته کننده ست"."هوممم ...خوب خاموشش نکن .اونا واسه امنیت خیلی خوبن .همونطور که بازیانگری بردز شون عالیه".

"میدونی که بازیم داغونه!"خندیدم و با شنیدن صدای خنده ی پدرم وجودم از شادی گرم شد .ادامه دادم:
"چندروز دیگه بهت زنگ میزنم بابا .مراقب خودت باش .خدافظ"."تو هم همینطور".وقتی قطع کردیم چندلحظه تو سکوت نشستم و احساس کردم که درحال حاضر همه
چیز تو زندگیم درست و سرجاشه ،چیزی که هیچوقت چندان طول نمی کشید .یه
دقیقه به فکر فرو رفته بودم که کری صدای گروه موسیقی هایندر رو از استریوی
اتاقش زیاد کرد و منو به خودم اورد.
با عجله به سمت اتاقم رفتم تا خودم رو برای شبی که قرار بود با گیدین داشته باشم
آماده کنم!
#صفحه_۹۳

کری با ظاهر فوق العادش وارد اتاق خوابم شد .تاکسیدوی مارک  Brioniبه تن
داشت .هم سرزنده و با نشاط بنظر می رسید و هم جذاب و گیرا .مطمئنا قرار بود
توجه ها رو به خودش جلب کنه .ازش پرسیدم:
"-با گردنبند یا بدون گردنبند؟"

سرش رو کج کرد و با دقت بررسیم کرد.
"هوممم .باال نگهدار ببینمش".گردنبند چوکری که از سکه های طال تشکیل شده بود رو تا گردنم باال اوردم .لباسی
که مادرم واسم فرستاده بود یه پیراهن مجلسی یونانی به رنگ قرمز آتشین بود .از
یه شونه ام آویزون بود و بصورت اریب از باالی شکاف سینه هام رد میشد .حاشیه
ی قسمت کمرش چین دار بود و از باالی ران راستم تا پایین یه چاک بلند داشت .و
پشتش هم بجز یه نوار باریک از سنگ های براق که هر دوسمت لباس رو به هم
وصل میکرد و مانع از این میشد که جلوی لباس بیفته ،چیزی نبود و از باالی باسن
به شکل  vلخت بود.
"گردنبند رو بیخیال .اول فکر کردم سینه ریز طال خوبه ولی االن بنظرم گوشوارههای حلقه ای الماست بهترن .اون که از همه بزرگتره".
"چی؟ واقعا؟"به تصویرمون توی آینه قدی اخم کردم و کری رو دیدم که به سمت جعبه ی جواهراتم
رفت و شروع کرد به زیر و رو کردنش.
"ایناها".گوشواره ها رو به سمتم گرفت .به حلقه های دو اینچی که مادرم واسه تولد هجده
سالگیم بهم هدیه داده بود با شک خیره شدم.

"اوا به من اعتماد کن .امتحانشون کن".تو گوشم انداختمشون و متوجه شدم که واقعا حق با کری بود .جلوه اش خیلی متفاوت
از گردنبند چسبان بود .زرق و برق کمتری داشت و بیشتر سکسی بنظر میرسید .و
البته با پا بند الماسی که به مچ پای راستم بسته بودم و بعد از حرف گیدین دیگه
نمیتونستم نسبت بهش عادی باشم ست شده بود .موهام مثل آبشار و با ِفرهای شلوغ
و درهم ،حالت گرفته بودند .و چهره ام که داد میزد همین االن سکس داشتم با سایه
ی دودی باالی چشمای خاکستری رنگم و لبای براقم کامل شده بود.
#صفحه_۹۴

"کری تیلور من بدون تو چیکار میتونم بکنم؟""دختر کوچولو"---دو دستش رو روی شونه هام گذاشت و گونه اش رو مماس گونه ام کرد:
"جوابشو هیچوقت نمیفهمی چون همیشه هستم"."راستی خیلی عالی شدی".چشمک زد و یه قدم عقب رفت و شروع کرد به ژست گرفتن.

کری هم مثل گیدین زیبا و جذاب بود .هرچند ظرافت بیشتری داشت ولی در کل
میشد با زیبایی وحشیانه ی گیدین مقایسه اش کرد .هر دوی اونا بحدی گیرا بودند
که آدم رو مجبور میکردند برگرده و دوباره خیره و با لذت بهشون نگاه کنه.
وقتی کری رو برای اولین بار مالقات کردم به هیچ وجه به خوبی االن نبود .اندامش
الغر و تکیده ،چشمای زمردی رنگش تیره و گرفته و نگاهش سردرگم بود .با
اینحال توی درمان گروهی طوری جذبش شدم که راهم رو کج کردم و به سمتش
قدم برداشتم تا کنارش بشینم .باالخره همه چیزو بی پرده واسم تعریف کرد .اینکه
بنظرش هرکسی باهاش نشست و برخاست کرده بخاطر این بوده که میخواسته بکنتش
چون پسر زیبا و ظریفی بود .ولی وقتی حرفش رو نپذیرفتم و با قاطعیت و اطمینان
بهش گفتم که اشتباه میکنه رابطمون نزدیک و نزدیک تر شد و درنهایت بهترین
دوستای همدیگه شدیم .کری برادری بود که من هیچوقت نداشتم.
با صدای زنگ اینترکام (دستگاه مخابره ی داخل ساختمان) از جا پریدم .متوجه شدم
بخاطر افکارم عصبی شده بودم .به کری نگاه کردم و گفتم:
"فراموش کردم به پذیرش بگم گیدین بازم میاد"."اون با من"."کری تو مطمئنی مشکلی نداری که با استنتون و مامانم بری؟""شوخی میکنی؟ اونا عاشق منن".لبخندش کمرنگ شد و ادامه داد:

"تو چی؟ نمیخوای درمورد رفتن با گیدین بیشتر فکر کنی؟"#صفحه_۹۵

نفس عمیقی کشیدم و به یاد لحظاتی که گذشت افتادم -مات و مبهوت از چندین بار
ارگاسم.
"نه واقعا .میدونی همه چیز خیلی سریع داره اتفاق میفته و البته بهتر از چیزی کهانتظارشو داشتم یا میخواستم پیش میره".
"اوا تو کنجکاوی بدونی یه فرد مناسب چجوریه".نزدیکم اومد و بینیم رو کشید و ادامه داد:
"گیدین همون کیس مناسبه .تو اونو گرفتار خودت کردی .برو با خودت حال کن ولذت ببر!"
"سعی میکنم".خیلی خوشحال بودم که کری منو درک میکرد و ذهنم رو میخوند .بودن باهاش یه
موهبت بود واسم .اون همیشه جاهای خالی ذهنم رو که خودم از درکشون عاجز
بودم و نمیتونستم به نتیجه برسم واسم پر میکرد.

"امروز صبح کلی راجع به گیدین تحقیق کردم و ته و توشو دراوردم .و مطالبیکه جالب بود رو پرینت کردم .گذاشتمشون رو میز تحریرت .اگه خواستی
بخونشون".
یادم اومد که امروز قبل از اینکه واسه اسپا آماده بشیم داشت یه چیزایی رو پرینت
میکرد .روی نوک پاهام ایستادم و گونشو بوسیدم.
"تو بهترینی .عاشقتم""تو هم همینطور ،دختر کوچولو".سرش رو تکون داد و گفت:
"من میرم پذیرش گیدین رو میارم باال .عجله نکن .ده دقیقه وقت داری".بهش لبخند زدم و تماشاش کردم که به سمت راهرو رفت .وقتی وارد فضای نشیمن
کوچکی که کنار اتاقم بود شدم کری هم بیرون رفت و درو پشت سرش بست .روی
میز کامال بال استفاده ای که مادرم انتخاب کرده بود یه پوشه پر از مقاله و عکس
ِ
های پرینت شده قرار داشت .روی صندلی نشستم و با خوندن مطالب ،توی سرگذشت
گیدین غرق شدم...
#صفحه_۹۶

خوندن اینکه گیدین پسر جافری کراس ،رییس سابق یکی شرکت های امنیتی که
ِ
بعدها مشخص شد سردسته ی باند کالهبرداری سرمایه گذاری بود ،مثل دیدن
تصادف مرگبار یه قطار شوکه ام کرد .وقتی پدرش ترجیح داد بجای زندان رفتن،
با شلیک گلوله به سرش اقدام به خودکشی کنه گیدین فقط پنج سال داشت.
اوه ...گیدین ...سعی کردم همونقدر کم سن و سال تجسمش کنم؛ تصویری از یه پسر
بچه با موهای مشکی جذاب و چشمای زیبای آبی رنگی که لبریز از ناراحتی و
سرگشتگی وحشتناکی بودند .این تصویر قلبم رو می شکست .چقدر خودکشی پدرش-
و شرایط پیرامون -برای خودش و مادرش دردناک و ویران کننده بوده .مطمئنا
فشار همچین موقعیتی بخصوص برای یه بچه توی اون سن خیلی زیاد
استرس و
ِ
بوده.
بعد از اون مادرش با کریستوفر ویدال ،یه مدیر اجرایی موسیقی ،ازدواج کرد و
صاحب دو فرزند دیگه ،کریستوفر ویدال ِجی آر .و آیر ِلند ویدال شد .ولی بنظر می
رسید با وجود یه خانواده ی بزرگ تر و امنیت مالی ،زمان زیادی برد تا گیدین بعد
از اون اتفاق وحشتناک به ثبات برسه .احتماال نمیتونسته آسیب های عمیق عاطفی
و دردناک رو تحمل کنه.
با چشمای کنجکاو و نکوهش گر زن هایی رو که توی عکس های مختلف با گیدین
بودن بررسی کردم و به این فکر افتادم که چطور االن با قرار گذاشتن ،معاشرت و
سکس کنار اومده؟ حق با مادرم بود ،همه ی اونا سبزه رو بودند .زنی که بیشتر از
همه توی عکسا کنارش بود نشونه هایی از اسپانیایی بودن داشت .بلندتر از من بود،
باریک و قلمی و به لطف پیچ و قوس های زنانه ،خوش هیکل.
اسمش رو زمزمه کردم:
َ "-مگدا ِلن ِپ ِرز".

و با بی میلی اعتراف کردم که واقعا جذاب و خیره کنندست .ادا و اطوارش یه اعتماد
به نفس و اطمینان خیره کننده ای داشت که تحسینش میکردم.
#صفحه_۹۷

با ورود کری که با لحن شوخی گفت:
"خوب دیگه بسه ،دیر شدا!"دست از فکر کردن برداشتم .توی درگاه فضای نشیمن ایستاده بود و مغرورانه به
چارچوب تکیه داده بود.
"واقعا؟"به حدی غرق شده بودم که فراموش کردم چقدر زمان گذشته.
"حدس میزنم فقط یه دقیقه وقت داری قبل از اینکه بیاد سراغت .همین االنم به زورجلوی خودشو گرفته".
پوشه رو بستم و ایستادم .کری پرسید:
"-جالب بود نه؟"

"خیلی".یعنی چطور زندگی پدرش یا بهتره بگم خودکشی پدرش تو زندگیش اثر گذاشته؟
مطمئنا تمام جوابایی که میخواستم االن توی سالن نشیمن منتظرم نشسته بود.
اتاقم رو ترک کردم و از راهرو به سمت سالن نشیمن رفتم .چندلحظه مکث کردم.
نگاه خیره ام میخکوبش شد که جلوی پنجره ها ،پشت به من ایستاده بود و شهر رو
تماشا میکرد .ضربان قلبم باال رفت .انعکاسش توی آینه نشون میداد که کامال تو
فکره .نگاهش تمرکز نداشت و حالتش جدی و عبوس بود .دست های گره خورده
اش پریشونی درونیش رو نشون می داد ،انگار خودش نبود .سرد و غریبه وار بنظر
می رسید ،مردی که تنها بود.
متوجه حضورم شد ،شایدم حسرت و اشتیاقم رو احساس کرد .روی پاشنه ی پا
چرخید و خاموش موند .از فرصت استفاده کردم و نگاه خیره ام رو از سر تا پاش
لغزوندم .هر اینچش اونو مثل یه آدم خیلی متشخص و قدرتمند نشون میداد .بحدی
سکسی و زیبا بود که چشمام از نگاه کردن بهش می سوختند .موهای مشکی و
پرجلوه اش که صورتش رو قاب گرفته بودند انگشتام رو تحریک میکردند تا
لمسشون کنم .و طوری که اون به من خیره شده بود ....ضربان قبلم رو به اوج می
رسوند.
#صفحه_۹۸

"-اوا".

موقر و با صالبت به سمتم قدم برداشت .دستم رو گرفت و به سمت لبش برد .نگاه
خیره اش بشدت گرم ،پر حرارت و متمرکز بود.
تماس لبش با پوست دستم موهای بازوم رو سیخ کرد و یاد و خاطره ی لحظاتی که
لبای معصیت دارشو روی قسمت های مختلف بدنم میذاشت زنده کرد .بازم تحریک
شدم.
"سالم".چشماش از لذت و تفریح گرم شدند و جواب داد:
"سالم به خودت .چقدر فوق العاده شدی .نمیتونم صبر کنم تا پزتو به همه بدم!"از تعریفش غرق لذت و خوشی شدم و نفس گرفتم.
"امیدوارم که لیاقتش رو داشته باشم".با اخم کمرنگی که ابروهاش رو به هم گره زد گفت:
"هرچیزی که الزم داری رو آوردی؟"کری با شال مخمل مشکیم و دستکش های بلند مجلسیم کنارم اومد.

"بگیر اینا رو .برق لبت رو هم تو کیفت جا دادم"."تو بهترینی کری".با چشمکی که بهم زد فهمیدم کاندومی رو که توی جیب کوچیک داخلی کیفم گذاشته
بودم دیده.
"تا پایین باهاتون میام".گیدین شال رو از کری گرفت و روی شونه هام گذاشت .موهام رو از زیر شال
بیرون کشید .تماس دستش روی گردنم حواسم رو پرت و پریشونم کرد طوریکه
وقتی کری دستکشامو دستم میکرد به سختی میتونستم تمرکز کنم.
میشد گفت حرکت اسانسور به سمت البی مثل یه نوع تمرین و ممارست برای کنتر ِل
ن ْفس زیر فشار شدید جنسی بود! البته که منظورم کری نبود .کری درحالیکه هر دو
دستش رو توی جیبای شلوارش فرو کرده بود و سوت میزد سمت چپ من ایستاده
بود .برخالف اون ،گیدین مثل یه نیروی محرکه ی قوی سمت راستم بود .با اینکه
هیچ حرکت یا صدایی ایجاد نمیکرد ولی من میتونستم انرژی عجیبی از طرفش
احساس کنم .پوستم از کشش و جاذبه ای که بینمون برقرار بود می سوخت و تنفسم
به مرور کوتاه و تند میشد .وقتی در اسانسور باز شد آروم گرفتم و از اون فضای
کوچیک دربسته ازاد شدم.
#صفحه_۹۹

جلوی در اسانسور دو تا خانم ایستاده بودند تا سوار بشن .ولی با دیدن گیدین و کری
فکشون افتاد .حالتشون باعث شد حالم خوش بشه و خندم بگیره.
کری با گفتن "خانما بفرمایید" ازشون استقبال کرد و یه لبخند زد که اصال منصفانه
نبود!
کامال میتونستم ببینم که چطور هنگ کردند و سلول های مغزشون از کار افتاده.
ولی در عوض گیدین خیلی کوتاه سر تکون داد و با گذاشتن دستش روی کمر لختم
منو به بیرون هدایت کرد؛ پوست به پوست .تماسش مثل الکتریسیته بود و گرما رو
توی وجودم جاری کرد.
دست کری رو فشار دادم و گفتم:
"یه دور رقص واسه من کنار بذار"."حتما ،مثل همیشه .خیلی زود میبینمت".یه لیموزین کنار پیاده رو منتظرمون پارک شده بود .به محض اینکه منو گیدین به
بیرون قدم گذاشتیم راننده در رو باز کرد .سوار شدم و به سمت دیگه ی صندلی
نیمکتی خودم رو سر دادم و لباسم رو مرتب کردم .وقتی گیدین کنارم جا گرفت و
در بسته شد متوجه شدم که چه بوی فوق العاده ای میداد .بوی خوشش رو نفس
کشیدم و به خودم گفتم ریلکس باش و از همراهی باهاش لذت ببر .دستم رو گرفت
و سرانگشتاش رو کف دستم حرکت داد .همین لمس ساده جرقه ای بود برای یه
شهوت بی امان .شال رو از روی شونه هام برداشتم ،بحدی داغ شده بودم که
نمیتونستم اونو تحمل کنم.

"اوا"دکمه ای رو زد و شیشه ی اختفا پشت سر راننده شروع به باال اومدن کرد .لحظه
ی بعد منو روی پاهاش کشید و لبشو روی لبم گذاشت و حریصانه شروع به بوسیدن
کرد.
کاری رو که از لحظه ای که توی اتاق نشیمن دیده بودمش میخواستم انجام بدم رو
انجام دادم :دستامو توی موهاش فرو کردم و منم بوسیدمش .زبونش رو مکیدم و
متوجه شدم که خیلی از این کار خوشش میاد ،همونطور که خودم خوش میاد و دلم
میخواد هر قسمت از بدنش رو با همین اشتیاق مک بزنم.
#صفحه_۱۰۰

احساس تحریک شدنش و برجستگی
دستاش روی کمر لختم می لغزیدند و من با
ِ
زیر باسنم ناله میکردم .خودمو تکون دادم ،پاهام رو باز کردم و دو طرف پاهاش
قرار دادم .دامن لباسمو از سر راه کنار زدم و تو ذهنم یادداشت کردم که بعدا حتما
از مادرم بخاطر انتخاب این لباس -که همچین چاک و بی در و پیکر و بی دردسری
داره -تشکر کنم .زانوهام دو طرف لگنش بودند ،دستامو دور شونه هاش حلقه و
بوسه ام رو عمیق تر کردم .داخل دهنش رو لیس میزدم و لب پایینش رو گاز می
گرفتم و با زبونم زبوش رو نوازش می کردم...
گیدین مچ دستامو گرفت و منو از خودش دور کرد .به صندلی تکیه داد ،گردنش رو
خم کرد تا بتونه صورتم رو ببینه .سینه اش خیلی سنگین باال و پایین میشد و نفس
نفس میزد.

"داری باهام چیکار میکنی؟؟؟"دستام رو از بین پیرهنش روی سینه اش می کشیدم و سفت و سختی بی رحم ماهیچه
هاش رو احساس میکردم .با انگشتام شیارهای شکم چندتیکه شو دنبال میکردم و
توی ذهنم یه تصویر از اینکه بدن برهنه اش چه شکلی میتونه باشه می ساختم.
"دارم لمست میکنم ...لذت ببر ازش .من میخوامت گیدین".مچ دستامو گرفت و ثابت نگهم داشت.
"بعدا .االن وسط منهاتن هستیم"."هیچکس نمیتونه مارو ببینه"."مسئله این نیست .االن زمان و مکان مناسبی برای کاری که میدونیم چندساعتطول میکشه نیست .من خودم از بعدازظهر دارم دیوونه میشم".
"پس بیا همین االن تمومش کنیم".مچ دستم رو بطرز دردناکی فشار داد.
"-االن نه".

"چرا نه؟"بعد یه فکر غافلگیر کننده به ذهنم خطور کرد و گفتم:
"تا حاال توی یه لیموزین سکس نداشتی؟""نه"فکش سفت شد و ادامه داد:
"تو داشتی؟"#صفحه_۱۰۱
بدون جواب دادن بهش جهت نگاهمو عوض کردم .موجی از ترافیک و عابران پیاده
ای رو دیدم که اطرافمون در جریان بودند .فقط چند اینچ از صدها نفر آدم فاصله
داشتیم ولی شیشه ی دودی ماشین ،ما رو از چشمشون پنهون کرده بود و همین
موضوع از من یه آدم بی پروا و بی مالحظه ساخته بود .میخواستم خوشحال و
راضیش کنم ،میخواستم بدونم من میتونم تحت تاثیرش قرار بدم ،و هیچ چیزی
نمیتونست جلومو بگیره بجز خودش.
با تکون دادن باسنم ،برجستگی سخت بین پاهاش رو لمس میکردم .از بین دندونای
چفت شدش نفسش رو هیس مانند بیرون داد.
نفس زنان گفتم:

"من بهت نیاز دارم گیدین".بوی خوشش رو که با وجود تحریک شدنش بیشتر به مشام می رسید نفس کشیدم.
فکر کردم احتماال بخاطر بوی تحریک آمیز و اغوا گر پوست و بدنشه که کمی از
خود بی خود شدم.
"داری دیوونم میکنی".مچ دستامو ول کرد و صورتمو قاب گرفت و لباشو سخت روی لبام فشار داد .به
طرف جلوی شلوارش دست بردم و با باز کردن دوتا از دکمه ها به زیپ مخفی
شلوارش رسیدم .بشدت عصبی شده بود.
مقابل لباش پچ پچ کردم:
"من اینو میخوام .بهم بدش".#صفحه_۱۰۲

آروم نشد ولی دیگه تالش هم نکرد تا جلومو بگیره .وقتی توی دستام گرفتمش ناله
ای ازش بلند شد ،صدایی که هم دردمند بود و هم شهوتناک .به آرومی فشارش دادم.
با دستام اندازش گرفتم و خیلی آروم لمسش کردم .مثل سنگ سفت بود و البته داغ.
دستای مشت شدم رو در طول آلتش کشیدم .و وقتی زیرم لرزید نفسم حبس شد.

گیدین رون هام رو چنگ زد و دستاش رو از زیر لبه ی لباسم تا جایی که انگشت
شستش بند قرمز رنگ شرت تانگم رو پیدا کرد لغزوند.
توی دهنم زمزمه کرد:
"اینجات خیلی شیرینه .میخوام پاهاتو از هم باز کنم و اونقدر لیست بزنم تا واسهالتم التماس کنی".
"اگه بخوای من همین االن التماست میکنم".با یه دستم لمسش کردم و با دست دیگم کیفم رو برداشتم و با باز کردنش کاندوم رو
دراوردم.
انگشت شستش رو از زیر لبه ی شرتم رد کرد و دستشو روی خیسی بین پاهام که
ناشی از میل و اشتیاقم بود لغزوند.
چشماش برق زدند و زمزمه کرد:
"من لمست نکردم ولی تو خیسی و واسم آماده شدی!""کاری از دستم ساخته نبود!""-منم نمیخوام کاری کنی".

انگشت شستش رو درونم فرو کرد و وقتی خودم رو با ضعف دورش گره زدم لب
پایینش رو گاز گرفت.
ادامه داد:
"انصاف نیست که نمیتونم جلوی کاری که باهام میکنی رو بگیرم".#صفحه_۱۰۳

پاکت کاندوم رو با دندونم پاره کردم و با حلقه ای که از پارگیش جلوگیری میکنه به
سمتش گرفتم.
"من زیاد این چیزا رو بلد نیستم".دستش دو دور دستم حلقه کرد و جواب داد:
"با تو دارم همه ی قوانینم رو میشکنم".ت صدای آرومش ،گرما و اعتماد به نفس عجیبی رو تو وجود جاری کرد.
جدی ِ
"-قوانین ساخته شدن که شکسته بشن".

با لبخندی که زد دندونای سفیدش رو به نمایش گذاشت .بعد یه دکمه روی پنل کناریش
رو فشار داد و گفت:
"رانندگی کن تا خودم بهت بگم".گونه هام از حرارت قرمز شدند .نور چراغ یه ماشین دیگه از شیشه های دودی به
صورتم تابیده شد و خجالتم رو نمایان کرد.
درحالیکه کاندوم رو ماهرانه روی التش میکشید زمزمه کرد:
"چرا ،اوا .تمام وقت داشتی منو وسوسه میکردی که توی لیموزین سکس کنیم ولیحاال که به راننده میگم نمیخوام کسی مزاحم کارم بشه خجالت میکشی!"
شوخ و بشاش بودن یهوییش باعث شد تشنه ی داشتنش بشم .دستامو برای حفظ تعادل
روی شونه هاش قرار دادم و روی زانوهام بلند شدم تا بتونم به ارتفاع مناسبی که
نیاز داشتم تا خودم رو روی آلت بزرگش قرار بدم برسم .دستاشو رو باسنم گذاشت
و بعد صدای جرخوردگی شرتم رو شنیدم .صدای تند و ناگهانی و خشونتی که توی
این کار بود بشدت منو تحریک و هیجان زده کرد.
#صفحه_۱۰۴

درحالیکه لگنش رو بلند میکرد تا شلوارش رو پایین تر بکشه با صدای گرفته و
خشنی گفت:

"اروم".وقتی تکون خورد آلت شق شده اش رو بین پاهام حس کردم و نالیدم .با ارگاسم های
متعددی که چندساعت پیش بهم داده بود نه تنها میل و عطشم اروم نگرفته بود بلکه
شدیدترم شده بود.
وقتی که انگشتامو دور آلتش حلقه کردم و درست قرارش دادم تا سر پهنش رو روی
شکاف خیس بین پاهام بذارم بشدت هیجان زده شد .فضای شهوتناک اطرافمون
سنگین و مرطوب بود .آمیزه ای از نیاز و هورمون های جنسی که تک تک سلول
های بدنم رو به جنبش دراورده بود .پوستم ملتهب شده بود و می سوخت .و سینه
هام سنگین و حساس شده بودند.
این همون چیزی بود که از لحظه ای که دیده بودمش میخواستم --که بدستش بیارم،
که روی بدن خیره کنندش باشم و اونو تا عمق وجودم احساس کنم.
وقتی که روی آلتش پایین اومدم بیقرار و بی تاب به باسنم چنگ زد و نفس زنان
گفت:
"خدایا ...اوا!"#صفحه_۱۰۵
با احساس برهنگی آشکاری که هنوز باهاش راحت نبودم چشمامو بستم .درسته من
ازش خلوت و صمیمیت میخواستم ولی این خیلی زود و زیاد از حد بود .چشم تو
چشم بودیم ،با چند اینچ فاصله ،پیله شده توی یه فضای خیلی کوچیک و جهانی که

اطرافمون در جریان بود .میتونستم تحریک و هیجانش رو به خوبی حس کنم ،اونم
مثل من احساس متفاوتی داشت.
کلماتش رو با زحمت و تقالی لذت بخشی ،بریده بریده به زبون اورد:
"تو خیلی تنگی!"اجازه دادم بیشتر درونم فرو بره ،با احساس ارتجاع بیشتر نفس عمیقی کشیدم و
گفتم:
"تو خیلی بزرگی!"کف دستش رو از زیر شکمم تا کلیتوریس نبض دارم کشید و با انگشت شستش
ماهرانه و اروم بصورت دورانی ماساژش داد .عمیق تر درونم فرو کرد ،تمام
ماهیچه ها و عضالت پایین تنه ام منقبض شدند .چشمامو باز کردم و از زیر پلک
های سنگینم بهش خیره شدم .درون اون تاکسیدوی بی نظیرش زیر من نشسته بود
و فوق العاده زیبا بنظر می رسید .بدن قدرتمندش با نیاز شدیدی که برای تکمیل این
اتصال داشت دست و پنجه نرم میکرد.
بخاطر هیجان و تقالیی که حین رابطه داشت گردنش رو خم کرد و سرش رو محکم
به صندلی فشار داد.
نفسشو محکم بیرون داد و فریاد کشید:
 "-اه خدایا" .

دندوناشو به هم سایید و ادامه داد:
"مطمئنم خیلی شدید ارضا میشم".#صفحه_۱۰۶

از نویدی که داد هیجان زده شدم .عرق روی پوستم نشسته بود .بشدت خیس و داغ
شده بودم ،به ارومی در طول التش پایین رفتم تا جاییکه تقریبا بیشترش درونم فرو
رفته بود .ولی وقتی تا انتها توی خودم حسش کردم نفس زنان ناله ی بلندی ازم بلند
شد .نمیتونستم بایستم .مجبور بودم از اینور به اونور تکون بخورم تا این حجم از
سوزش و ناراحتی غیر قابل انتظار رو کمی اروم کنم و تسکین بدم .ولی گویا واسه
بدنم مهم نبود که آلتش چقدر بزرگه .واژنم اطرافش موج میزد ،فشارش میداد ،و
مثل حالت ارگاسم می لرزید.
گیدین ناله ای کرد و با دست ازادش باسنم رو چنگ زد و منو به عقب متمایل کرد.
پوزیشن جدید راحت تر و بازترم کرد طوریکه بهتر تونستم اونو تو خودم جا بدم.
دمای بدنش به سرعت باال میرفت و باال تنه اش گرمای شهوتناکی رو از زیر
لباساش ساطع میکرد .خیس از عرق شده بود.
به جلو خم شدم و زبونمو روی بدنش کشیدم و با ناله ی آرومی از لذت ،شوری شو
مزه کردم .لگنش رو بیقرار و بیتاب به جلو تکون میداد .با دقت زبونم رو در طولش
شکمش کشیدم ولی با یه چنگ وحشیانه به باسنم متوقفم کرد.
با لحن تحکم آمیزی که شهوت رو درونم جاری کرد دوباره هشدار داد:

"آروم".پایین رفتم و دوباره تو خودم جاش دادم .و وقتی بیشتر از حد توانم فشار داد ،درد
شیرین و عجیبی رو احساس کردم .با حس رضایت و لذتی که از محل پیوند بدن
هامون میگرفتیم نگاهمون روی هم قفل شده بود .واسم جالب بود که که کامال پوشیده
در لباس بودیم بجز محرمانه ترین و خصوصی ترین قسمت های بدنمون .با ناله
هایی که میکرد و لذت بیش از حدی که میبرد فضا رو بطرز عجیبی شهوانی کرده
بود.
#صفحه_۱۰۷

با شیفتگی لبمو روی لبش فشار دادم و ریشه ی موهاشو که از عرق مرطوب شده
بودند چنگ زدم .می بوسیدمش و باسنم رو تکون میدادم .باوجود ماساژهای دورانی
و دیوانه کننده ی انگشت شستش و حرکت آلت بزرگ و درازش درون واژن داغ و
گداخته ام ،احساس میکردم که ارگاسمم داره شکل میگیره.
تا زمانی که به اوج نمی رسیدم و از این عطش طاقت فرسا رها نمی شدم نمیتونستم
روی هیچی بجز تمایل دیوانه کنندم به سکس و سوار شدن روی آلتش ،تمرکز کنم.
نالیدم:
"-خیلی خوبه ...تو احساس میکنی ...آه ،خدایا ،خیلی خوبه".

با استفاده از دوتا دستش ریتم رو کنترل و منو طوری کج کرد که سر آلتش به جایی
حساس و دردناک توی وجودم برخورد کرد .تنگ شدم و لرزیدم ،با ضربه ی محکم
و ماهرانه ای که بهم زد متوجه شدم دارم به اوج نزدیک میشم.
"گیدین"...پشت گردنم رو گرفت و منو نگه داشت .ارگاسمم با شدت و سرعت شکل گرفت و
با اسپاسم های غیرارادی که منو به خلسه ی لذت بخشی میبرد و شیره ی وجودم
رو خارج میکرد شروع شد و تا زمانیکه لرزش بی امانم به پایان نرسیده بود ادامه
داشت .گیدین به تماشای من که داشتم از هم میپاشیدم نشسته بود .درحالیکه باید
چشمامو از اینهمه فشار و بی حالی می بستم اینکارو نکردم و نگاه خیره ام رو
روش نگه داشتم .مجذوب نگاهش بودم و درحالیکه ناله میکردم بیشتر و سخت تر
از همیشه ارضا شدم .واژنم با هر نبضی که از رضایت میزد منقبض میشد.
#صفحه_۱۰۸

غرید:
"فاک ،فاک ،فاک"لگنش رو بهم می کوبید و باسنم رو پایین میکشید تا ضرباتش محکم بهم بخوره .و
وقتی به انتهای وجودم وحشیانه و با فشار ضربه زد کامال حس کردم که داره بزرگ
تر و سخت تر میشه.

مشتاقانه نگاهش میکردم ،دوست داشتم وقتی به اوج نزدیک میشه ببینمش .چشمای
وحشیش پر از نیاز شده بودند و وقتی کنترلش رو حریصانه از دست داد تمرکز
نداشتند .صورت جذابش از سرعت وحشیانه ی نزدیک به ارگاسم بهم ریخته شده
بود.
"اواااا"از خود بی خود شد و با یه ناله ی شهوانی و وحشیانه که غرق لذت بود به اوج
رسید .یه ارضای درنده و خشمگین که منو میخکوب خودش کرد .با ارگاسمی که
از هم دریدش لرزید و تکون خورد .تو یه لحظه آروم شد و بطرز غیرقابل انتظاری
حساس و آسیب پذیر بنظر رسید.
صورتشو قاب گرفتم و لبمو رو لبش گذاشتم تا آرومش کنم .نفس های تند و داغش
رو روی گونه ام می نشست.
"اوا".بازوشو دورم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند .صورت نمناکش رو به گودی
گردنم فشار میداد.
میدونستم چه احساسی داره.
#صفحه_۱۰۹

برای یه مدت طوالنی همونطوری تو بغل هم موندیم .بعد از اون پس لرزه ها توی
هم حل شده بودیم .سرش رو برگردوند و خیلی نرم منو بوسید .حرکات زبونش توی
دهنم ،احساسات درهم برهمم رو تسکین میداد.
نفس گرفتم:
"وای".گوشه ی لبش رو با خنده جمع کرد و گفت:
"اوهوم".سرمست ومبهوت لبخند زدم.
موی پیچیک وارمو از صورتم کنار زد و سرانگشتاش رو خیلی آروم و نرم روی
صورتم لغزوند .اونجوری که بهم خیره شده بود باعث میشد سینه ام تیر بکشه .خیره
کننده بنظر می رسید...و موقر ،نگاهش گرم بود و مهربون.
"نمیخوام این لحظه رو تموم کنم".از اونجایی که حس کردم جمله ش کامل نیست ،پرسیدم:
"-ولی؟"

"ولی نمیتونم قرار شب رو بیخیال بشم ،سخنرانی دارم".حس و حال اون لحظه کال پرید.
"اوه".با کمرویی و احتیاط از روش بلند شدم و وقتی دیدم آلتش لیز و خیس از درونم
خارج شد لبمو گاز گرفتم .مالش اندام هامون طوری بود که دوباره تحریکم کرد و
دلم بیشتر میخواست .التش خیلی کم نرم شده بود.
سخت و خشن گفت:
"لعنتی .بازم میخوامت".قبل از اینکه جدا بشم منو گرفت و با یه دستمال جیبی که نمیدونم از کجا بیرون
کشیده بود بین پاهام رو آروم پاک کرد .این کارش مثل سکسی که داشتیم خیلی
صمیمی و نزدیک بود.
#صفحه_۱۱۰

وقتی که خشک شدم ،روی صندلی پشت سرش جا گرفتم و برق لبم رو از داخل
کیفم دراوردم .از گوشه ی آینه ی جعبه لوازم ارایشم گیدین رو دیدم که کاندوم رو
دراورد جمع کرد و الی یه دستمال سفره پیچیدش و توی جا زباله ای که بطرز
هوشمندانه ای مخفی شده بود انداخت .بعد از مرتب کردن ظاهرش ،به راننده گفت

که به سمت مقصدمون برونه .و درنهایت روی صندلی آروم گرفت و به بیرون از
پنجره خیره شد.
با هر ثانیه ای که می گذشت حس میکردم بیشتر تو خودش میره و ارتباط بینمون
کمتر و کمتر میشه .خودمو گوشه ی صندلی جمع کردم ،دور از اون ،و به فاصله
ای که بینمون درحال شکل گرفتن بود پوزخند زدم .همه ی اون گرما و حرارت به
یه سرمای قابل مالحظه ای تبدیل شد ،بحدی سرد که مجبور شدم شالم رو دوباره
دور خودم بپیچم .وقتی خودمو جمع و جور کردم و جعبه ی لوازم ارایشم رو برداشتم
ذره ای تکون نخورد ،انگار که اصال متوجه حضورم نبود.
ناگهان بار ماشین رو باز کرد و یه بطری بیرون کشید .بدون اینکه بهم نگاه کنه ازم
پرسید:
"برندی؟""نه ممنون".با اینکه صدام آروم بود ولی انگار اصال متوجه نشد .شایدم واسش مهم نبود .نوشیدنی
ریخت و بطری رو سرجاش گذاشت.
گیج و آزرده دستکشامو پوشیدم و سعی کردم بفهمم چی شده...
#فصل_هفتم

#صفحه_۱۱۱

زیاد یادم نیست بعد از اینکه رسیدیم چه اتفاقاتی افتاد .حین ورودمون به ساختمان
فلش دوربین ها مثل یه اتش بازی اطرافمون روشن میشدند .ولی خیلی بهشون توجه
نمیکردم و فقط از روی عادت لبخند میزدم .کامال تو خودم بودم و از روی استیصال
فقط میخواستم از گیدین و تنش و فشاری که از جانبش احساس میکردم دور بشم.
لحظه ای که وارد ساختمان شدیم یه نفر گیدین رو صدا زد و اون چرخید .فاصله
گرفتم و نگاهمو به بقیه ی مهمانانی که روی ورودی مفروش جمع شده بودند دوختم.
خدمتکار درحال عبور دوتا لیوان شامپاین
وقتی به سالن مهمانی رسیدم از سینی یه
ِ
برداشتم و درحالیکه دنبال کری میگشتم یکیشون رو کامال سر کشیدم .کری رو اون
سمت سالن کنار مادرم و استنتون دیدم .به سمتشون قدم برداشتم و لیوان خالیمو
روی یه میز گذاشتم.
چهره ی مادرم با دیدنم به وجد اومد.
"اوا! این لباس فوق العاده بهت میاد".گونه هامو روی هوا بوسید .توی اون پیراهن بلند چسبان شیک به رنگ آبی یخی
خیلی زیبا بنظر می رسید .و سرویس یاقوتش که از گوش ها  ،گردن و مچ دستش
اویزون بود ،رنگ چشما و پوست سفیدش رو برجسته تر کرده بود.
"-ممنون مامان".

یه جرعه از شامپاینم رو خوردم و یادم اومد که میخواستم بخاطر لباسم یه تشکر
ویژه از مادرم بکنم .با اینکه هنوزم از بابت هدیه کردن این لباس ممنونش بودم ولی
دیگه بخاطر این چاک بی در و پیکر و بی دردسر خوشحال نبودم.
کری جلو اومد و ارنجمو گرفت .با یه نگاه به صورتم فهمید که چقدر پریشونم.
دستمو تکون دادم ،نمیخواستم االن راجع بهش حرف بزنم.
با مالیمت گفت:
"پس شامپاین بیشتر؟""لطفا".نزدیک شدن گیدین رو قبل از اینکه صورت مادرم مثل توپ میدان تایمز نیویورک
برق بزنه حس کردم .استنتون هم همینطور ،خودشو جمع و جور کرد و صاف
ایستاد.
"اوا".گیدین یه دستش رو پایین کمر لختم گذاشت و منو کمی شوکه کرد.
"-در رفتی!"

از سرزنشی که توی صداش بود عصبی شدم .یه نگاه پر حرف بهش انداختم تا
حرفایی رو که نمیتونستم تو همچین مکان عمومی بگم رو از نگاهم بخونه.
"ریچارد تو گیدین کراس رو میشناسی؟"دو مرد دست دادند.
"بله ،البته".#صفحه_۱۱۲

گیدین منو نزدیک تر کشید و رو به استنتون گفت:
"ما خیلی خوش شانسیم که دوتا از زیباترین زنان نیورک رو همراهی میکنیم".استنتون با زدن یه لبخند خیلی مهربون به مادرم ،حرف گیدین رو تایید کرد.
بقیه ی شامپاینم رو سر کشیدم و سپاس گزارانه لیوان خالی رو با لیوان جدیدی که
کری به دستم داد عوض کردم .الکل کم کم داشت گرما رو توی وجودم جاری میکرد
و نا آرومی ام رو کمی تسکین میداد.
گیدین به جلو خم شد و تو گوشم با خشونت زمزمه کرد:

"یادت نره اینجا تو با منی".چی؟ اون عصبانیه؟ چه غلطی کرد؟ چشمامو باریک کردم و گفتم:
"ببین کی داره این حرف رو میزنه؟! یکی نیست اینو به خودت بگه!""اینجا نه ،اوا".سرشو واسه بقیه تکون داد و منو به یه سمت دیگه هدایت کرد و ادامه داد:
"االن نه".درحالیکه باهاش میرفتم ،فقط بخاطر اینکه یه صحنه دو نفر از خودم و گیدین به
مادرم تقدیم کنم زمزمه کردم:
"هیچوقت نه".شامپاینم رو مزه کردم و توی یه حالت دفاعی برای "حفاظت از خودم و پرهیز از
خطر" رفتم .حالتی که چندین سال بود ازش استفاده نکرده بودم .گیدین منو به مردم
معرفی میکرد و حدس میزنم که منم به خوبی رفتار میکردم --هرجا که الزم بود
صحبت میکردم و لبخند میزدم ولی واقعا واسم اهمیتی نداشت .من بیشتر متوجه و
درگیر دیوار یخی بینمون و عصبانیتی که از قلبم سرچشمه میگرفت بودم .اگه به یه
مدرک نیاز داشتم که نشون بده گیدین اهل معاشرت با زنانی که که باهاشون خوابیده
نیست ،االن اون مدرک رو داشتم و دیگه بهم ثابت شده بود.

وقتی اعالم کردند وقت شامه ،باهاش به سالن غذا خوری رفتم و کمی به غذام
ناخونک زدم .چند لیوان شراب قرمز که همراه با غذا سرو کرده بودند نوشیدم.
گیدین با افرادی که سر میزمون نشسته بودند صحبت میکرد و من بجز آهنگ و
تون صدای وسوسه آمیزش به حرفاش توجهی نمیکردم .و خوشحال بودم که گیدین
هم تالشی نکرد منو وارد بحث کنه .فکرنمیکردم بتونم حرف مناسبی بهش بزنم.
وقتی در مقابل تحسین و تشویق حضار ایستاد و به سمت استیج رفت .روی صندلیم
نشستم و تماشاش کردم که پشت تربیون جا گرفت .نمیتونستم وقار و ظاهر خیره
کنندش رو تحسین نکنم .با هر قدم آروم و مطمئنی که برمیداشت توجه و احترام
همه رو بر می انگیخت.
#صفحه_۱۱۳

هوس توی لیموزین اصال بهم ریخته
ظاهرش با وجود اون سکس حاصل از هوا و
ِ
نشده بود .در حقیقت ،یه آدم کامال متفاوت بنظر می رسید .دوباره همون مردی شده
بود که توی البی کراس فایر دیده بودم ،کامال خوددار و قدرتمند.
سخنرانیش رو شروع کرد:
"در امریکای شمالی ،از هر چهار زن یک نفر و از هر شش مرد یک نفر تجربهآزار جنسی در کودکی رو داشتند .یه نگاه به دور و بر خودتون بندازید .سر میزتون
ممکنه کسی باشه که یا خودش این بحران رو پشت سر گذاشته و یا افرادی رو با
این وضعیت بشناسه .این یک حقیقت غیرقابل قبوله".

میخکوب شده بودم .گیدین یه سخنور تمام عیار بود .اوج و فرود صدای بمش آدم
رو هیپنوتیزم میکرد .ولی در اصل موضوع سخنرانی که اتفاقا خیلی بهم نزدیک
بود ،نطق آتشین و گاهی جنبه های تکان دهنده ی بحث بود که منو تحت تاثیر قرار
میداد .از حیرت و شگفتی کم کم کدورتم از یادم رفت و اون خشم و غیظ سردرگم
و اعتماد به نفس از دست رفته ام رو فراموش کردم .وقتی مثل بقیه ی حضار غرق
در فضای حاکم شدم و توجهم کامال به حرفاش معطوف شد دیدم نسبت بهش تغییر
کرد .اون مردی نبود که اخیرا احساساتم رو جریحه دار کرده بود ،اون فقط یه
سخنور ماهر بود که درمورد موضوعی که عمیقا برای من مهم بود صحبت
میکرد...
وقتی سخنرانیش تموم شد من اولین نفری بودم که ایستادم و با تحسین دست زدم،
طوریکه هم خودم و هم اون از کارم کامال غافلگیر شدیم .ولی بقیه هم سریعا برای
این ستایش و استقبال عمومی بهم پیوستند .صدای همهمه ی اطرافم رو که همگی
تعریف و تمجیدهای درخوری بودند می شنیدم.
"شما واقعا زن جوان و خوش شانسی هستید!"به زنی که باهام صحبت کرده بود نگاه کردم ،یه موقرمز زیبا که بنظر می رسید
اوایل دهه ی چهل زندگیش باشه.
"ما فقط ....دوستیم".از لبخند متینش مشخص بود که حرفمو باور نداره.
#صفحه_۱۱۴

مردم از میزاشون فاصله گرفتند .منم میخواستم برم کیفم رو بردارم تا اونجا رو
ترک کنم که یه مرد جوان به سمتم اومد .به موهای سرکش بورش یه لحظه حسادت
کردم .چشمای خاکستری-سبزش مهربون و دوستانه بودند .خوشتیپ و اسپورت بود
با یه لبخند پسرونه؛ بعد از لیموزین اون اولین کسی بود که یه لبخند اغواگر بهم
میزد.
کنارم اومد و گفت:
"سالم!"به نظر می رسید منو می شناسه ،که این منو تو وضعیتی قرار داد که مجبور شدم
کامال ناشیانه تظاهر کنم که منم می شناسمش.
"سالم".زد زیر خنده ،خندش راحت و جذاب بود.
"من کریستوفر ویدال هستم .برادر گیدین"."اوه بله".صورتم قرمز شد .باورم نمیشد اونقدر از ناراحتی تو خودم غرق شده بودم که
نتونستم بشناسمش.

"خجالت میکشی!"یه لبخند خجول زدم و گفتم:
"متاسفم .نمیدونم چطور بگم که یه مقاله ناجور قبال راجع به شما خوندم".خندید و گفت:
"خوشحالم یادته! فقط نگو مقاله ی صفحه  ۶بود".توی صفحه ۶روزنامه نیویورک پست یه مقاله ی ستونی از شایعات وجود داشت
که راجع به رسوایی سیاستمدارا و ستاره های مشهور می نوشت.
سریع گفتم:
"نه .فکر کنم مجله ی رولینگ استون بود"."خوبه با اون میتونم کنار بیام".بازوشو به سمتم گرفت وگفت:
"-تمایل داری برقصیم؟"

یه نگاه به گیدین که پایین پله های استیج ایستاده بود ،انداختم .توسط افرادی که
مشتاق بودند باهاش حرف بزنند احاطه شده بود ،و البته که اکثرشون خانم بودند.
کریستوفر با یه لحن شوخ گفت:
"میبینی که حاال حاالها نمیاد"."بله".میخواستم جهت نگاهمو عوض کنم که خانمی رو که کنار گیدین ایستاده بود شناختم-
 -مگدلن پرز.کیفم رو برداشتم و به کریستوفر لبخند زدم:
"برقصیم".#صفحه_۱۱۵

با بازوهای گره خورده سمت سالن رقص رفتیم و به روی صحنه قدم گذاشتیم .گروه
موسیقی اولین موزیک واسه رقص والس رو شروع کرد و ما هماهنگ با موزیک،
آروم حرکت کردیم .اون یه رقاص ماهر بود .فرز ،چابک و مطمئن در هدایت
پارتنر.

"خوب ،چجوری گیدین رو میشناسی؟""نمیشناسم".سرم رو برای کری که با یه زن بلوند خوش هیکل می رقصید تکون دادم.
"من توی کراس فایر کار میکنم .ما فقط یکی دو بار اتفاقی با هم برخورد کردیم"."تو واسش کار میکنی؟""نه من دستیار بخش واترفیلد و لیمن هستم".لبخند دندون نمایی زد و گفت:
"اها .آژانس تبلیغاتی""بله"."گیدین باید با همون یکی دوبار برخورد واقعا جذبت شده باشه که تو رو به عنوانقرارش تا مهمونی کشونده".
تو دلم فحش دادم .میدونستم این حرفا و شایعات پیش میاد .ولی االن بیشتر از هر
ت بیشتر جلوگیر کنم.
وقت دیگه ای میخواستم از حقار ِ

"مادرم با گیدین آشناست ،مادرم بود که این قرار رو ترتیب داد تا بیام ،موضوعفقط استفاده از یه ماشین بجای دوتا ماشین برای رفتن به یه مقصد مشترکه ،همین".
"پس تو با کسی نیستی؟"نفس عمیقی کشیدم ،با وجود حرکات نرم و آروممون احساس ناراحتی میکردم.
"بله سینگلم".کریستوفر لبخند پسرونه و پر جذبه ش رو پهن تر کرد و گفت:
"االن دیگه شبم بهتر شد!"بقیه رقص رو کریستوفر با گفتن حکایت ها و داستان هایی راجع به صنعت موسیقی
منو خندوند و باعث شد ذهنم از گیدین پاک بشه...
#صفحه_۱۱۶

وقتی رقصمون تموم شد ،کری اومد تا دور بعدی رو با هم برقصیم .بعنوان یه زوج
رقاص عالی بودیم چون قبال با هم کالس دنس می رفتیم .تو آغوشش آروم شدم و
خدا رو بابت داشتن همچین تکیه گاه عاطفی شکر کردم.
ازش پرسیدم:

"از اینجا لذت میبری؟""موقع شام وقتی فهمیدم کنار هماهنگ کننده ارشد هفته ی فشن نشستم و داره باهامالس میزنه خودمو نیشگون گرفتم تا مطمئن بشم خواب نمیبینم!"
لبخند زد ولی نگاهش کدر و گرفته شد .ادامه داد:
"هر وقت خودمو تو جاهایی مثل اینجا میبینم ...لباسایی به این شیکی و گرونقیمتی می پوشم ...نمیتونم باور کنم .اوا تو زندگی منو نجات دادی .بعدم کامال
تغییرش دادی".
"تو همیشه داری کمکم میکنی و نجاتم میدی .باور کن ،ما برابریم".با دستش منو تنگ تر گرفت .نگاهش سخت شد.
"داغون بنظر میرسی .چه غلطی کرده باهات؟""بعدا راجع بهش حرف میزنیم"."میترسی اینجا جلوی همه دهنشو سرویس کنم؟"آه کشیدم.

"ترجیح میدم اینکارو نکنی .حداقل بخاطر مامانم".لبشو روی پیشونیم فشار داد و گفت:
"بهش تذکر دادم .میدونه قراره دمار از روزگارش بیارم"."اوه کری".از عشق و عالقم نسبت بهش ،بغضم گرفت و لبخند زدم .باید میدونستم کری مثل
برادر بزرگترم گیدین رو تهدید میکنه .اون اینجوری بود.
گیدین کنارمون ظاهر شد و با حالتی که اصال شبیه درخواست نبود گفت:
"ادامه ی رقص با من".کری ایستاد و بهم نگاه کرد .سرمو تکون دادم .درحالیکه نگاه تیز و خشمگینش
گیدین رو نشونه گرفته بود ،با یه تعظیم مقابل من عقب رفت.
گیدین منو جلو کشید و ادامه ی رقص رو تحت اختیار خودش دراورد ،مثل هر چیز
دیگه ای که بدست می اورد --با اطمینان و سلطه گری .رقص باهاش تجربه ی
کامال متفاوتی نسبت به دو پارتنر قبلیم بود .اون هم مثل برادرش مهارت و هم مثل
کری با حرکات رقص من آشنایی داشت .ولی سبک گیدین بی باک و گستاخانه و
بصورت ذاتی سکسی و جذاب بود.
#صفحه_۱۱۷

با وجود اینکه اخیرا باهاش رابطه جنسی داشتم و علی رغم ناراحتیم ،نزدیک شدن
بهش بازم احساساتم رو وسوسه میکرد .بوی دلپذیر و مطبوعی داشت ،با ته رنگی
از بوی سکس .و وقتی که حین رقص منو به گام های بلند و جسورانه هدایت میکرد
باعث میشد اون حس درد رو در عمق واژنم احساس کنم و به یادم می اورد که مدت
زیادی از فرو رفتنش تو بدنم نگذشته.
بهم اخم کرد و زمزمه کرد:
"دائما داری از دستم در میری"."بنظر میرسه مگدلن این کوتاهی منو به خوبی جبران کرده".یه ابروش باال پرید و منو نزدیک تر کشید:
"حسادت؟!"به یه سمت دیگه نگاه کردم:
"واقعا اینطوری فکر میکنی؟"با صدای نا امیدی گفت:

"از برادرم دور بمون ،اوا"."چرا؟"" برای اینکه من میگم".احساس خشم کردم که البته بعد از اونهمه تهمت و توهین به خودم و شک و تردیدی
که راجع به سکس حیوانی و بی تمدنمون داشتم ،این خشم و عصبانیت حس بهتری
بود .میخواستم مثل خودش رفتار کنم ببینم عادالنه ست یا نه.
"از مگدلن دور بمون ،گیدین".فکش سفت شد:
"اون فقط یه دوسته"."یعنی باهاش نخوابیدی؟....تاحاال؟""نه ،لعنتی .و نمیخوامم باهاش بخوابم .ببین"-----#صفحه_۱۱۸

صدای موزیک کمتر شد و باعث شد اون اروم تر ادامه بده:

"من باید برم .من تو رو اوردم اینجا و ترجیح میدم خودمم برگردونمت خونه ولیاز طرف دیگه نمیخوام وقتی از اینجا لذت میبری وخوش میگذرونی مجبورت کنم
باهام بیام .خودت چی میگی؟ باهام میمونی یا ترجیح میدی با استنتون و مادرت
بری؟"
لذت بردن و خوش گذروندن؟ داشت شوخی میکرد یا وقعا نمیفهمید؟ یا بدتر از اون؛
شایدم اونقدر منو بی ارزش میدید که اصال بهم توجه نمیکرد.
ازش جدا شدم ،نیاز داشتم فاصله بگیرم .بوی خوشش داشت حالمو بد و عصبیم
میکرد.
"من مشکلی ندارم .به فکر من نباش"."اوا".نزدیکم اومد .سریع یه قدم عقب رفتم.
بازویی دور کمر حلقه شد و صدای کری رو شنیدم:
"من باهاشم ،کراس".گیدین هشداد داد:

"دخالت نکن .از سر راهم برو کنار تیلور".کری غرید:
"من کامال اگاهم که تو داری داغونش میکنی".بغضم رو قورت دادم و گفتم:
"تو یه سخنرانی فوق العاده داشتی گیدین .اون بهترین اتفاق امشبم بود".ضمن اینکه نامفهوم دشنام میداد نفس تند و صدا داری کشید .دستشو تو موهاش فرو
برد .و به محض اینکه گوشی در حال ویبرشو از جیبش در اورد و بهش نگاه کرد
زیر لب ناسزا گفت.
"من باید برم".نگاه خیره اش رو به روم دوخت .با سرانگشتاش گونه ام رو نوازش کرد و ادامه
داد:
"باهات تماس میگیرم".و یه لحظه بعد ،اون رفته بود...
#صفحه_۱۱۹

کری آروم پرسید:
"میخوای بمونی؟""نه"."پس میبرمت خونه"."نه".میخواستم یکم تنها باشم .توی وان داغ فرو برم و با یه بطری شراب کول از این
حال و هوای بد دربیام.
"تو باید اینجا باشی .واسه حرفه ات خوبه .میتونیم وقتی اومدی خونه حرف بزنیم.یا فردا .میخوام کل روز رو روی کاناپه دراز بکشم و استراحت کنم".
نگاه خیره اش صورتم رو کنکاش میکرد.
"مطمئنی؟"سرمو تکون دادم.

با اینکه متقاعده نشده بود ولی گفت:
"بسیارخوب"."اگه میتونی برو به یه خدمتکار بگو که لیموزین استنتون رو بیاره جلوی ساختمون.منم سریع میرم سرویس بهداشتی".
کری دستشو از بازوم پایین کشید و گفت:
"اوکی .میرم شالت رو هم از رختکن برمیدارم بعد جلوی در میبینمت".بیشتر از چیزی که الزم بود طول کشید تا به سرویس برسم .چون یک ،تعداد
غافلگیر کننده ای از افراد بین راه متوقفم کردند تا یه صحبت کوتاهی داشته باشیم
که مطمئنا بخاطر این بود که من همراه گیدین کراس بودم و دو ،به نزدیک ترین
سرویس بهداشتی بانوان نرفتم چون عده ی زیادی از خانما دائما درحال رفت و آمد
بودند بخاطر همین سراغ اتاقی که دورتر بود رفتم .خودمو توی اتاقک حبس کردم
و بیشتر از چیزی که نیاز بود اون تو موندم تا کارم تموم بشه .بجز متصدی سرویس
بهداشتی کسی اونجا نبود تا هولم کنه و بگه عجله کن.
#صفحه_۱۲۰

بحدی از گیدین آزرده شده بودم که خیلی سخت میتونستم نفس بکشم و از نوسانات
خلقی که داشت کامال گیج بودم .چرا صورتمو اونجوری لمس کرد؟ چرا وقتی

کنارش نموندم عصبانی شد؟ اصال چرا کری رو تهدید کرد؟ گیدین با دودلی و
دمدمی بودنش یه تعریف جدید از ضرب المثل قدیمی "با پا پیش میکشی با دست
پس میزنی" بهم نشون میداد.
چشمامو بستم و سعی کردم به اعصابم مسلط بشم .خدایا .من به همچین چیزی نیاز
نداشتم.
من احساساتم رو توی لیموزین واسش آشکار کردم و و االن بطرز وحشتناکی
احساس ضعف و آسیب پذیری میکردم ---حالتی که با گذروندن ساعت های بیشمار
معالجه یاد گرفته بودم ازش پرهیز کنم .تنها چیزی که میخواستم بودن تو خونه و
پنهان شدن بود و اینکه خودمو از فشار تظاهر به اروم بودن درصورتی که نه آروم
بودم و نه چیزی مرتب بود رها کنم.
به خودم گفتم" :خودت این بال رو سر خودت آوردی .حاال بکش!"
نفس عمیقی کشیدم و با قدمی که به بیرون گذاشتم مگدلن رو دیدم که دست به سینه
به کمد دستشویی تکیه داده بود .کامال مشخص بود که بخاطر من اونجاست .دقیقا
زمانی که نمیتونستم از خودم دفاع کنم و ضعیف بودم درکمینم نشسته بود .قدمم
لرزید ولی خودمو پیدا کردم و به سمت سینک رفتم تا دستامو بشورم.
به سمت آینه چرخید و تصویرم رو با دقت نگاه کرد .منم همینطور .حتی از توی
عکساش هم زیباتر و جذاب تر بنظر می رسید .قد بلند و باریک اندام ،با چشمای
درشت تیره و آبشاری از موهای لخت قهوه ای .لباش شاداب و قرمز و استخوان
های گونه اش برجسته و زیبا بودند .لباسش بطرز ساده ای سکسی بود .پیراهن تنگ
و چسبانی از جنس ساتن شیری رنگ که با پوست زیتونی اش ،به زیبایی هرچه
تمام تر در تضاد بود .اون مثل یه سوپر مدل لعنتی میموند و جاذبه ی سکسی عجیبی
داشت.

حوله ای رو که متصدی اتاق بهم داد گرفتم .مگدلن به زبان اسپانیایی با اون زن
صحبت کرد و ازش خواست ما رو تنها بذاره .و منم با گفتن "“ Por favor,
( "graciasلطفا ،ممنون) درخواستش رو تایید کردم .یه ابروی مگدلن باال پرید و
دقیق تر بررسیم کرد ،منم با یه خونسردی متناسب به سمتش رو کردم.
#صفحه_۱۲۱

به محض اینکه متصدی از گوش رس ما خارج شد زمزمه کرد:
"اوه ،عزیز".با نوچ نوچی که کرد مثل صدای کشیدن ناخن روی تخته اعصابم رو خط خطی
کرد.
"به این زودی باهاش خوابیدی"."تو که اصال باهاش نخوابیدی".از حرفم غافلگیر شد و جواب داد:
"-حق با توئه .من باهاش سکس نداشتم .میدونی چرا؟"

یه پنج دالری از کیفم دراوردم و روی سینی نقره انعام گذاشتم و جواب دادم:
"چون اون نمیخواد"."و منم نمیخوام .چون اون اهل تعهد نیست .جوانه ،جذابه ،ثروتمنده و داره اززندگیش لذت میبره".
سرمو تکون دادم.
"بله .البته که همینطوره".چشماشو باریک کرد و اون حالت خوش مشربی اش کم کم از بین رفت.
"اون به زن هایی که میکنتشون احترام نمیذاره .دقیقه ای که آلتشو توی تو فروکرد ،کارت تموم شد .مثل بقیه .ولی من هنوز اینجام ،چون من تنها کسی هستم که
اون میخواد کنارش باشم".
با اینکه ضربه ی کاری اش رو دقیقا به جایی زد که بیشترین آسیب رو میتونستم
ببینم ولی با اینحال خونسردیمو حفظ کردم و جواب دادم:
"-تاسف بار و رقت انگیزه".

زدم بیرون و تا وقتی که به لیموزین استنتون نرسیدم توقف نکردم .دست کری رو
فشار دادم و سوار شدم .و وقتی ماشین راه افتاد شروع به گریه کردم...
#صفحه_۱۲۲

صبح روز بعد وقتی وارد اتاق نشیمن شدم کری صدام زد:
"هی دختر کوچولو".فقط یه شلوار گرمکن قدیمی و گشاد تنش بود ،روی کاناپه دراز کشیده بود و پاهاشو
روی میز قهوه گذاشته بود .بطرز زیبایی ژولیده و راحت بنظر میرسید.
"چطور خوابیدی؟"انگشت شستم رو به نشونه ی الیک بهش نشون دادم و برای ریختن قهوه به سمت
آشپزخونه رفتم .کنار بار صبحانه خشکم زد ،با دیدن یه دسته گل بزرگ از رز های
قرمز روی پیشخوان ابروهام باال پریدند .رایحه ی معرکه ای داشت ،با یه دم عمیق
عطر فوق العادش رو نفس کشیدم.
"این چیه؟""حدودا یه ساعت پیش واسه تو رسید .تحویل روز یکشنبه .زیبا و فوق العادهگرون".

کارت رو از جعبه ی پالستیکی شفاف کندم و بازش کردم:
《من هنوز دارم به تو فکر میکنم.
گیدین》
کری پرسید:
"از طرف کراس؟""آره".با انگشت شستم جایی رو که فکر میکردم دست خط خودش باشه نوازش کردم.
خطش درشت  ،مردانه و زیبا بود .یه حرکت رمانتیک از طرف مردی که هیچ
اعتقادی به عشق و رومنس نداشت .کارت رو با احساس اینکه داشت منو میسوزوند
روی کانتر انداختم و به امید اینکه کافئین بهم قدرت بده و احساس خشمم رو به حالت
قبل برگردونه سراغ یه لیوان قهوه رفتم.
کری صدای بازی فوتبالی رو که داشت تماشا میکرد کم کرد و گفت:
"-بنظر نمیاد تحت تاثیر قرار گرفته باشی".

"اون یه آدم نامناسب و خطرناکه واسه من .اون یه خاطره ی بده .باید ازش فاصلهبگیرم".
"تلفن کل صبح داشت زنگ میخورد .چون نمیخواستم آرامشت رو بهم بزنه صداشرو قطع کردم".
با وجود درد باقیمونده ی بین پاهام خودمو گوشه ی کاناپه جمع کردم و جلوی خودمو
گرفتم تا وسوسه نشوم برم سراغ پیغامگیر صوتی ببینم گیدین تماس گرفته یا نه .دلم
میخواست صداشو بشنوم و البته یه توضیح و توجیه که با عقل جور دربیاد و بهم
بگه دیشب چه اتفاقی افتاد.
#صفحه_۱۲۳

"کار خوبی کردی .بیا امروز تلفن رو همونطوری بی صدا رها کنیم"."دیشب چی شد؟"بخار روی لیوان رو فوت کردم و مردد یه جرعه نوشیدم.
"چندساعت توی لیموزین باهاش حال کردم ولی بعد از اون رفتارش سرد شد"."-تحریکش کردی و زدی پدرش رو دراوردی ،آره؟"

"آره".از فکر کردن بهش عصبی میشدم .من دیشب بیشتر از هرچیزی میخواستمش .ولی
حاال نمیخواستم دیگه کوچکترین کاری باهاش داشته باشم.
"رابطمون خیلی پر شور و پر حرارت بود .بهترین تجربه ی سکسی که تو زندگیمداشتم .و اونم همراهم بود .میدونم که بود .اولین بارش بود که توی ماشین سکس
میکرد و اولش یجورایی مقاومت کرد ولی بعد من بحدی تحریک و داغش کردم که
دیگه نتونست نه بگه".
"واقعا؟ هیچوقت تو ماشین سکس نکرده بود؟"ریش او ِل صبحش کشید و ادامه داد:
دستشو روی ته ِ
"سکس توی ماشین کاریه که اکثر بچه های دبیرستانی انجام دادن .نمیتونم باور کنمکسی تجربه نکرده باشه ،بجز خرخون ها و بچه مثبتا .که اونم جز هیچکدوم از این
دسته ها نیست".
شونه باال انداختم و گفتم:
"فکرکنم با همین سکس توی ماشین فکر کرده من هرزه م"."-خودش اینو گفت؟"

"نه اون چرت و پرتی نگفت .اینو از دوستش مگدلن شنیدم .میدونی همون دخترهکه توی اکثر عکسایی که از اینترنت پرینت کرده بودی بودش .توی دستشویی با
اون حالت گربه صفتیش میخواست پنجول بکشه".
"اون هرزه حسوده"."از نظر سکسی ناکام مونده! اون نمیتونه با گیدین بخوابه چون ظاهرا دخترایی کهباهاش سکس میکنن بعدش طرد میشن".
دوباره پرسید:
"گیدین خودش اینو گفت؟""نه اینجوری نگفت .اون گفت با دوستای خانمش نمیخوابه ،چون با خانمایی کهبیشتر از سکس ازش انتظارات دارن نمیتونه کنار بیاد .بخاطر همین خانمایی که
باهاشون حال میکنه و خانمایی که باهاشون دوسته رو تو دو دسته ی مجزا قرار
میده".
#صفحه_۱۲۴

یه جرعه ی دیگه از قهوه مو خوردم و ادامه دادم:
"بهش گفتم که همچین وضعیتی واسه من قابل قبول نیست .و اونم قبول کرد کهیجوری تعادل برقرار کنه ولی االن به این نتیجه رسیدم که گیدین از اون دسته

مرداست که وقتی الزم باشه یه حرفی رو میزنن تا هرچیزی که میخوان بدست
بیارن ولی بعدش بهش عمل نمیکنن".
"شایدم از کاری که کردی شوکه شده"."کارشو توجیه نکن .اصال ببینم تو طرف اونی یا من؟""طرف تو ،دختر کوچولو".نزدیکم اومد و زانومو نوازش کرد.
"همیشه طرف تو".توی سکوتی از سپاسگزاری دستمو دور ساعدش حلقه کردم و با انگشتام خیلی آروم
مچش رو نوازش کردم .نمیتونستم زخم های سفید بیشماری که پوستش رو بریده
بودند احساس کنم ولی هیچوقت فراموش نمیکردم که این زخما روی مچ دستش
هستند .هرروز خدا رو شکر میکردم که کری زنده ست ،سالمه و یه بخش حیاتی و
مهم از زندگی منو تشکیل میده.
"شب تو چطور پیش رفت؟""بهتر از این نمیشد".توی چشماش یه برق بدجنس و موذیانه نشست و ادامه داد:

اتاقک لباس کردم .باورم نمیشه اون
"یه دختر بلوند خوش سر و سینه رو تویِ
پستونا واقعی بودن".
لبخند زدم:
"خوبه .مطمئنم یه شب عالی واسش ساختی"."سعی کردم"تلفن رو برداشت و بهم چشمک زد:
"چی میخوری سفارش بدم؟ ساندویچ دراز؟ غذاهای چینی؟ هندی؟""گرسنه نیستم"."تو همیشه گرسنه ای .اگه انتخاب نکنی خودم میرم آشپزی میکنم و تو هم مجبوریبخوری".
دستمشو به نشونه ی تسلیم شدن باال اوردم و گفتم:
"اوکی اوکی خودت انتخاب کن".#صفحه_۱۲۵

روز دوشنبه ،بیست دقیقه زودتر به محل کارم رسیدم و از برخورد اتفاقی با گیدین
جون سالم به در بردم .وقتی بدون هیچ حادثه ای به میزم رسیدم ،واقعا خیالم راحت
شد چون از اونجایی که میدونستم اون پیگیره می ترسیدم توی دردسر بیفتم.
مارک هم سرحال و با روحیه رسید .هنوزم بابت موفقیت بزرگش توی هفته گذشته
خوشحال بود .مستقیم سراغ کار رفتیم .من فروش ودکا توی روز یکشنبه رو ارزیابی
کردم و اونم بهم لطف داشت و همراهم مرورشون کرد و به نظراتم گوش داد .مارک
همچنین یه حساب به کتابخوان الکترونیکی اختصاص داد و کارهای اولیه اش رو
شروع کردیم.
باوجود همچین صبح پر مشغله ای زمان خیلی سریع گذشت و من اصال فرصت
نکردم به زندگی شخصی خودم فکر کنم .واقعا از این جهت راضی و خوشحال
بودم .ولی بعدش با جواب دادن به تلفن ،صدای گیدین رو پشت خط شنیدم .اصال
واسش آماده نبودم.
پرسید:
"روز دوشنبه ت تا االن چطور بوده؟"صداش لرزه ای به بدنم انداخت.
"-پر جنب و جوش".

به ساعت نگاه کردم و با دیدن اینکه بیست دقیقه به ظهر مونده بود از جا پریدم.
"خوبه".مکث کرد بعد ادامه داد:
"دیروز سعی کردم باهات تماس بگیرم .چندتا پیام گذاشتم .میخواستم صداتو بشنوم".با یه نفس عمیق چشمامو بستم .دیروز ذره ذره اراده ام رو بکار برده بودم تا بتونم
روز رو بدون چک کردن پیغامگیر صوتی بگذرونم .حتی از کری هم کمک خواسته
بودم .بهش گفتم اگه دیدی دارم تسلیم میشم هرطوری شده به اجبار جلومو بگیر.
"خلوت کرده بودم و یکم کار داشتم"."گل هایی که فرستاده بودم به دستت رسید؟""بله .زیبا بودن .ممنون"."اونا منو به یاد لباست مینداختن".چه غلطی داشت میکرد؟ داشتم فکر میکردم نکنه اختالل چندشخصیتی داره!
"-بیشتر خانما احتماال میگن چه رمانتیک".

"نظر تو فقط واسه من مهمه".با سر پا ایستادنش صندلیش غژ غژ کرد .ادامه داد:
"داشتم فکر میکردم بیام بهت سر بزنم ..........میخواستم بهت سر بزنم".گیج و مبهوت آه کشیدم.
"خوشحالم اینکارو نکردی".#صفحه_۱۲۶

یه مکث طوالنی دیگه کرد.
"سزاوار این حرفت بودم"."از روی بدجنسی نگفتم .حقیقت بود"."میدونم .ببین ....من ترتیب یه ناهارو اینجا توی دفترم دادم تا ذره ای از وقتمونبابت ترک کردن و برگشتن هدر نره".

اون شب بعد از خداحافظیش که گفت 'باهات تماس میگیرم' به خودم امید می دادم
که میخواد بعد از اتمام کارش دوباره با هم باشیم .چون وقتی متوجه شدم با وجود
میل و اشتیاقم نسبت بهش باید ازش جدا بشم احساس ترس میکردم .دلم میخواست
دوباره اون لحظات ناب و خالصی رو که با هم داشتیم تجربه کنم.
ولی به هیچ وجه نمیتونستم اون لحظه ای رو که با من مثل یه آشغال رفتار کرد،
توجیه و با بقیه ی لحظاتمون مقایسه کنم.
"گیدین هیچ دلیلی نداره ما باهم ناهار بخوریم .جمعه شب توی بار حرف زدیم وبه یه نتیجه رسیدیم و ......شنبه یه کارایی کردیم .بذار همونجا رهاش کنیم و ادامه
ندیم".
"اوا".صداش خشن شد و ادامه داد:
"میدونم گند زدم .اجازه بده توضیح بدم"."مجبور نیستی توضیح بدی .مشکلی نیست"."هست .من باید ببینمت"."-من نمیخوام"---------

"اوا ما میتونیم این قضیه رو راحت و آسون حلش کنیم .یا اینکه تو پیچیده و مشکلشکنی".
سخت و جدی ادامه داد:
"در هر صورت ،تو حرفای منو میشنوی".چشمامو بستم ،متوجه شدم اونقدر خوش شانس نیستم که با یه خداحافظی سریع از
پشت تلفن بتونم ازش دور بشم.
"باشه .میام باال".نفسشو با صدا بیرون داد:
"ممنون .نمیتونم صبر کنم تا ببینمت"...تلفن رو سرجاش گذاشتم و به عکسای روی میز خیره شدم .سعی کردم حرفایی که
میخوام بهش بزنم رو توی ذهنم مشخص و اراده ام رو درمقابل اثری که همیشه
دیدنش روم میذاره فوالدین کنم .شدت عکس العمل فیزیکی من نسبت بهش تقرببا
غیرقابل کنترل بود ولی هرطوری شده باید حلش میکردم .بعدش یادم اومد که من
قراره اونو طی روزها هفته ها و ماه ها توی این ساختمون ببینم .پس بهتره فعال رو
همین ناهار تمرکز کنم و سعی کنم جون سالم به در ببرم.
#صفحه_۱۲۷

باالخره در برابر دیداری که اجتناب ناپذیر بود تسلیم شدم و برگشتم سراغ کارم.
داشتم تاثیر عینی یه سری کارت های تبلیغاتی بین مجالت رو مقایسه کردم که...
"اوا".از جا پریدم و روی صندلی چرخیدم .با دیدن گیدین کنار اتاقکم یکه خوردم .دیدنش
مثل همیشه هیجان زدم کرد ،قلبم توی سینه ام به تته پته افتاد .با یه نگاه کوتاه به
ساعت متوجه شدم خیلی سریع ربع ساعت گذشته بود.
"گید----آقای کراس .شما نباید میومدین پایین".چهره اش آروم و بی حس بود ولی چشماش طوفانی و گرم بودند.
"آماده ای؟"با باز کردن کشوی میز و بیرون کشیدن کیفم فرصت کردم یه نفس عمیق بکشم ،یه
نفس لرزون .بوی فوق العاده ای میداد و زیباتر از همیشه بنظر می رسید.
صدای مارک رو شنیدم:
"آقای کراس .خیلی خوشحالم شما رو میبینم .کاری هست که بتونم------؟""-بخاطر اوا اینجام .قرار ناهار داریم".

نگاهمو به مارک که ابروهاش باال پریده بودند دوختم .سریع خودشو پیدا کرد و
چهره اش به همون حالت خوش رویی و زیبایی طبیعی اش برگشت.
بهش اطمینان دادم:
"مارک ساعت یک برمیگردم"."میبینمت پس .از ناهارت لذت ببر".گیدین دستشو روی قسمتی کوچیکی از کمرم قرار داد و به سمت آسانسورا هدایتم
کرد .با عبور از پذیرش ابروهای مگومی هم باال پریدند .وقتی دکمه ی احضار
آسانسور رو زد بیقرار تکون خوردم چون امیدوارم بودم روز رو بدون دیدن مردی
بگذرونم که لمس دستش مثل یه ماده ی مخدر منو مست میکرد.
#صفحه_۱۲۸

درحالیکه منتظر آسانسور بودیم به سمتم رو کرد .سرانگشتاشو روی آستین بلوز
ساتنم پایین کشید و گفت:
"هربار که چشمامو میبندم تو رو توی اون لباس قرمز میبینم ،ناله هات رو وقتیتحریک شده بودی میشنوم ،حرکتت رو روی آلتم احساس میکنم ،وقتی که شیره ی
وجودم رو کشیدی و با شدت ارضام کردی".

"نگو".به یه سمت دیگه نگاه کردم .نمیتونستم اونجوری که صمیمی بهم خیره شده بود رو
تحمل کنم.
"کاری از دستم برنمیاد".با رسیدن آسانسور خیالم راحت شد .دستمو گرفت و منو داخل کشید .بعد از اینکه
کلیدش رو توی پنل اسانسور فرو کرد منو نزدیک کشید.
"میخوام ببوسمت اوا"."من نمیخوام که"-----منو به خودش چسبوند و با لباش ،لبام رو مهر و موم کرد .تا جایی که میتونستم
مقاومت کردم ولی بعدش با احساس حرکت و نوازش آروم و شیرین زبونش روی
زبونم وا رفتم .این بوسه اش رو از وقتی که سکس کرده بودیم میخواستم .یه نوع
اطمینان که بهم نشون بده رابطمون واسه اونم ارزش داشته بود و به اندازه ای که
واسه من مهم بود واسه اونم پر از معنا و مفهوم بود.
وقتی منو عقب کشید احساس خال و تهی بودن کردم.
با خارج کردن کلید از پنل در باز شد و گفت:
"-بریم".

پذیرش موقرمز گیدین با دیدنمون حرفی نزد ولی بطرز عجیب غریبی خیره
مسئول
ِ
ی من شد .درعوض منشی گیدین ،اسکات ،وقتی بهش نزدیک شدیم ایستاد و با گفتن
اسمم با خوش رویی ازم استقبال کرد:
"ظهر بخیر ،خانم تِ َر ِمل"."سالم اسکات".گیدین هم سر کوتاهی واسش تکون داد و گفت:
"هیچ تماسی رو وصل نکن"."بله ،حتما".#صفحه_۱۲۹

وارد دفتر وسیع گیدین شدم و نگاه خیره ام بی اراده به مبلی که برای اولین بار منو
به گرمی لمس کرده بود افتاد.
ناهار روی بار ترتیب داده شده بود ---دوتا بشقاب روی سینی های پایه دار فلزی.
پرسید:

"کیفتو میتونم بگیرم؟"بهش نگاه کردم و متوجه شدم کتش رو دراورده و روی ساعدش انداخته .توی اون
شلوار دست دوخت برازنده و جلیقه اش کنارم ایستاده بود .پیراهن و کراواتش هر
دو به رنگ سفید خالص بودند .موهای تیره و پر پشتش صورت نفس گیرش رو
قاب گرفته بودند .چشماش وحشی و بطرز خیره کننده ای آبی بودند .در یه کلمه،
اون منو شگفت زده میکرد .نمیتونستم باور کنم با همچین مرد جذابی عشقبازی کرده
بودم.
ولی بعد یادم اومد ،واسه اون اینطور نبوده.
"اوا"."تو خیلی زیبایی گیدین".کلمات بدون هیچ مالحظه ای از دهنم بیرون پریدند.
ابروهاش باال رفتند .بعد یه نرمی و مالمت خاصی توی نگاهش نشست و گفت:
"خوشحالم از چیزی که میبینی خوشت میاد".کیفمو به دستش دادم و دور شدم .نیاز داشتم فاصله بگیرم .کت خودش و کیف منو
از چوب رختی آویزون کرد و بعد به سمت بار رفت.

دستامو جلوی سینه ام گره زدم و گفتم:
"گیدین بیا همین االن تمومش کنیم .نمیخوام دیگه هیچوقت ببینمت"...#فصل_هشتم

#صفحه_۱۳۰

گیدین دستشو توی موهاش فرو کرد و نفسشو با خشونت بیرون داد:
"تو جدی نمیگی".یهو احساس خستگی وحشتناکی کردم ،از اینکه دائما بخاطر اون با خودم می جنگیدم
بریده بودم.
"واقعا جدی ام .تو و من .....یه اشتباه بود".فکش سفت شد و گفت:
"نبود .طوری که من بعدش رفتار کردم اشتباه بود".بهش خیره شدم .از خشونتی که تو انکارش بکار میبرد یکه خوردم.

"من راجع به سکس حرف نمیزنم گیدین .دارم درمورد تواقفم سر اون قرار عجیببینمون -رابطه ای غریبه وار همراه با منفعت و مزایا -حرف میزنم .میدونم که از
همون اول اشتباه بود .باید به شم غریزیم گوش میدادم".
"اوا تو میخوای با من باشی یا نه؟""نه ببین این چیزیه که"-----"نه چیزی که توی بار درموردش بحث کردیم .رابطه ای فراتر از اونچه که قرارگذاشتیم".
قلبم شروع به کوبیدن کرد.
"راجع به چی داری حرف میزنی؟""همه چیز".بار رو ترک کرد و نزدیکم اومد .ادامه داد:
"من میخوام با تو باشم".دستامو به کمرم زدم و گفتم:
"-شنبه شب که اینطور بنظر نمیرسید".

"من .....گیج بودم"."منم همینطور .که چی؟"دستاشو پشت رون هاش گذاشت و بعد مثل من ایستاد.
"خدایا .اوا".#صفحه_۱۳۱

وقتی متوجه ناراحتیش شدم جرقه ای از امید درونم زبونه کشید.
"اگه فقط همینو داری بگی ،ما کارمون تمومه".داد زد:
"معلومه که تمومه"."ببین گیدین اگه قرار باشه بعد از هر سکس تو اونطوری رفتار کنی ،ما به اخرخط میرسیم".
به وضوح بخاطر حرفی که میخواست بزنه با خودش درگیر بود.

"من عادت دارم همه چیز تحت کنترل خودم باشه .بهش 'نیاز' دارم .ولی تو تویلیموزین خرابش کردی .من نتونستم باهاش کنار بیام".
"جالبه!""اوا".بهم نزدیک شد و ادامه داد:
"من هیچوقت همچین چیزی رو تجربه نکردم .حتی فکرشو هم نمیکردم که ممکنباشه همچین حسی واسم پیش بیاد .ولی حاال .......میخوام که داشته باشمش .میخوام
تو رو داشته باشم".
"گیدین این فقط یه سکسه .یه سکس فوق العاده .ولی وقتی دونفر واسه ی همدیگهخوب نباشن همون سکس میتونه گیج و داغونت کنه .اتفاقی که واسه ما افتاد".
"مزخرفه .من خودم قبول دارم که گند زدم .نمیتونم برگردم عقب و تغییرش بدمولی مطمئنم اگه بخوای بخاطر این قضیه ازم جدا بشی خیلی عصبانی میشم .تو
معیارا و قوانینت رو مشخص کردی و منم سعی کردم خودمو باهاشون تطبیق بدم
ولی تو حتی حاضر نیستی یه ذره خودتو با من وفق بدی .تو هم باید با من مدارا
کنی".
صورتش از استیصال سخت شد و گفت:

"لعنتی یکم به من اهمیت بده".#صفحه_۱۳۲

بهش خیره شدم .سعی کردم بفهمم داره چیکار میکنه و میخواد به کجا برسه .با
مالیمت ازش پرسیدم:
"گیدین تو چی میخوای؟"منو گرفت و با یه دستش گونه ام رو قاب گرفت:
"من میخوام اون احساسی که با تو دارم رو همیشه داشته باشم .فقط بهم بگو بایدچیکار کنم؟ و اگه خراب کردم بهم فرصت بده .من هیچوقت این تجربه رو نداشتم.
کم کم پیش میرم و آماده میشم".
کف دستمو روی قبلش گذاشتم و ریتم کوبندش رو احساس کردم .عصبی و در حین
حال پر شور و حرارت بود و منو تحت تاثیر قرار میداد .باید چه عکس العملی
نشون میدادم؟ طبق غریزه ام عمل میکردم یا احساساتم؟
"مثل کاری که قبل کردیم؟""هرجوری که من بتونم بیشترین زمان ممکن رو با تو بگذرونم .توی تختواب یابیرون از تختواب".

نیرویی از لذت و خوشی که توی وجودم جاری شد بطرز مضحکی پرقدرت بود.
"گیدین متوجهی رابطه ای که ازش حرف میزنی چقدر کار و زمان ازمون میگیره؟من همین االنشم کلی اذیت میشم .بعالوه درگیر یه سری مسائل شخصی هم هستم.
شغل جدیدم ....مادر حساسم"...
قبل از اینکه بتونه حرفی بزنه انگشتامو جلوی دهنش گذاشتم و ادامه دادم:
"ولی تو ارزشش رو داری و منم خیلی ناجور تو رو میخوام پس فکر کنم انتخابدیگه ای ندارم ،دارم؟"
"اوا ،لعنتی!!!"بازوشو پشتم قرار داد تا پاهامو دور کمرش گره بزنم .بلندم کرد و در عین حال که
بینی اش رو به بینیم می مالید بشدت لبمو می بوسید...
"حاال میفهمیم"."یجوری میگی انگار فهمیدنش آسونه".میدونستم که پر توقعم و نیاز دارم زیاد بهم توجه کنه و مثل اینکه اونم داشت
همینطوری میشد.

"هر چیزی که آسون باشه خسته کننده ست".#صفحه_۱۳۳

منو به سمت بار برد و روی صندلی پایه بلند گذاشت .درب گنبدی رو از وسایل غذا
خوری من برداشت .یه چیزبرگر بزرگ با یه عالمه سیب زمینی سرخ کرده توش
بود .با تشکر از سنگ گرانیتی زیر بشقاب ،غذا هنوز گرم بود.
زمزمه کردم:
"به به".متوجه شدم که چقدر گرسنه بودم .حاال که حرف زده بودیم اشتهام کامال باز شده
بود.
دستمال سفره ام رو باز کرد و با یه فشار به زانوم ،اونو روی پام گذاشت .بعد
صندلی کناری رو کشید و نشست.
"خوب حاال باید چیکار کنیم؟""-خوب تو ساندویچ رو با دستات برمیداری و اونو تو دهنت میذاری!"

یه نگاه چپ چپ بهم انداخت که باعث شد بخندم .خندیدن حس خوبی بود .بودن
باهاش حس خوبی بود .واقعا بود .یه گاز از برگرم گرفتم و وقتی طعم لذیذش رو
کامال حس کردم ،از سر لذت نالیدم .طعمش معرکه بود.
پرسید:
"خوبه ،نه؟""خیلی خوبه .بنظرم می ارزه مردی رو که به این خوبی برگرها رو میشناسه کنارخودت نگه داری!"
دهن و دستامو پاک کردم و پرسیدم:
"چقدر توی رابطه انحصارطلبی؟"برگرش رو زمین گذاشت و توی سکوت ترسناکی فرو رفت .نمیتونستم حدس بزنم
داره به چی فکر میکنه.
"فکرکنم توی توافقمون سربسته بهش اشاره شد ولی برای اینکه هیچ شک و شبههای باقی نمونه واضح بهت میگم اوا هیچ مرد دیگه ای قرار نیست نزدیک تو باشه".
#صفحه_۱۳۴

قاطعیت و صراحت توی صداش و سردی نگاهش رعشه ای به بدنم انداخت.
میدونستم که گیدین یه جنبه ی تیره و تاریک توی وجودش داره .سال ها یاد گرفته
بودم چطور مردهایی رو که توی چشماشون سایه های تاریک دارند شناسایی و
ازشون پرهیز کنم .ولی نمیدونم چرا اون زنگ های هشداری که اطراف همچین
مردهایی به صدا در میومد رو دور و بر گیدین احساس نمیکردم.
برای اینکه فضا رو تلطیف کنم پرسیدم:
"ولی خانما اوکی هستن اره؟!"ابروهاش باال پریدند و گفت:
"من میدونم هم اتاقیت بایسکشواله (دوجنسگرا :کسی که هم به جنس مخالف گرایشدارد هم به جنس موافق) .تو هم اینطوری هستی؟"
"اگه باشم اذیتت میکنه؟""شریک شدن تو با دیگران اذیتم میکنه .چه خانم چه اقا .این یه گزینه نیست .بدنتو فقط به من تعلق داره اوا".
"بدن تو هم مال منه؟ فقط؟"نگاه خیره اش گرم و داغ شد.
"-آره و ازت انتظار دارم دائما و همیشه باهاش حال کنی!"

بسیار خوب....
با لحن خشکی سر به سرش گذاشتم:
"ولی تو منو لخت دیدی .میدونی چی داره نصیبت میشه .ولی من نه .اون قسمتاییاز بدنت رو که تا حاال دیدم خیلی دوست دارم ولی خوب اون همش نبود که".
"اوکی میتونیم همین االن حلش کنیم!"فکر لخت شدنش واسه من باعث شد سرجام پیچ وتاب بخورم و دست و پامو گم کنم.
متوجه شد و با بدجنسی نیشخند زد.
#صفحه_۱۳۵

با تاسف گفتم:
"بهتره اینکارو نکنی .روز جمعه هم دیر برگشتم سرکار"."پس باشه واسه امشب".آب دهنم رو به سختی قورت دادم.

"قطعا"."مطمئن میشم که ساعت پنج برنامه ام خالیه".غذا خوردنش رو با خیال راحت از سر گرفت ،چون هر دومون رویداد "یه سکس
فوق العاده" رو توی تقویم ذهنی مون تیک زده بودیم.
"الزم نیست اینکارو کنی".بطری کوچیک سس کچاپ کنار بشقابم رو باز کردم و ادامه دادم:
"من امروز بعد از کار باید برم باشگاه"."با هم میریم".بطری رو سرازیر کردم و انتهاشو با کف دستم فشار دادم.
"واقعا؟"سس رو ازم گرفت و از چاقوش استفاده کرد تا کچاپ رو تو بشقابم ریخت.
"اره .احتماال بهتره قبل از اینکه لختت کنم یکم از خودم کار بکشم تا انرژیم تحلیلبره .مطمئنم نمیخوای کاری کنم که فردا نتونی راه بری!"

شوکه بهش خیره شدم ،از راحتی و ریلکسی اش حین ادای جملش و قیافه ی متاسف
و مفرحش که نشون میداد اصال شوخی نمیکرد شگفت زده شدم .بین پاهام زودتر
از موعد مقرر بطرز خوشایندی منقبض شد .به راحتی میتونستم تصور کنم که جدی
جدی داشتم به گیدین کراس اعتیاد پیدا میکردم...
#صفحه_۱۳۶

یکم سیب زمینی سرخ کرده خوردم ،به این فکر افتادم که بجز من یه نفر دیگه هم
به گیدین کراسه خو گرفته.
"مگدلن از نظر من میتونه یه مشکل باشه".یه گاز از برگرش رو قورت داد و با جرعه ای از آب بطری اونو پایین فرستاد.
"بهم گفت که باهات حرف زده .و اینکه خوب پیش نرفت".دسیسه و نقشه مگدلن و تالش هوشمندانش رو برای اینکه منو از سر راه برداره،
تحسین میکردم .باید خیلی مراقبش می بودم ،گیدین هم باید کاری درموردش میکرد-
 --مثال باهاش قطع رابطه میکرد ،حداقل واسه مدتی.حرفشو تایید کردم:

"بله خوب پیش نرفت .منم بابت حرفایی که بهم زد سپاسگزارش نیستم .اون گفتتو به زن هایی که میکنیشون احترام نمیذاری و لحظه ای که التت رو درونم فرو
کردی ،کارت با من تموم شد".
بی حرکت ایستاد:
"اون اینا رو گفت؟""عینا کلمه به کلمشو .تازه اینو هم گفت که تو اونو توی اب نمک نگهداشتی تا یهروز واسه بودن باهاش اماده بشی".
"اون گفت؟"تن پایین صداش سردی گزنده ای به کالمش داد.
شکمم بهم پیچید .متوجه بودم که همه چیز یا خیلی خوب میتونه پیش بره یا خیلی بد.
بستگی به این داشت که گیدین در ادامه چی بگه.
"باورم نداری؟""معلومه که باورت میکنم".بیخیال نشدم و دوباره تکرار کردم:

"اون میتونه واسه من مشکل ایجاد کنه"."مشکلی پیش نمیاد .من باهاش صحبت میکنم"#صفحه_۱۳۷

از فکر حرف زدن گیدین با اون متنفر بودم چون باعث میشد بطرز دیوانه واری
حسادت کنم .بنظرم اینم یه مسئله بود که باید رک و پوست کنده واسش روشن
میکردم.
"گیدین"..."بله؟"برگرش رو تموم کرد و سراغ سیب زمینیاش رفت.
"من یه آدم خیلی حسودم .و میتونم از این جهت خیلی بی منطق بشم".با یه سیب رمینی به برگرم سیخونک زدم و ادامه دادم:
"تو احتماال بخوای راجع بهش فکر کنی .و چه بخوای چه نخوای قراره با منی کهعزت نفس و غرور باالیی دارم رابطه داشته باشی .اولین بار که بهم پیشنهاد
همخوابگی دادی همین قضیه یکی از دالیل مخالفتم بود .چون میدونستم کامال دیوونه

میشم وقتی ببینم زن ها دائما اطراف تو می پلکن و با دیدنت آب از دهنشون سرازیر
میشه و منم هیچی حقی ندارم که حرفی بزنم".
"ولی تو االن اون حق رو داری".سرمو تکون دادم و یه گاز دیگه از چیزبرگرم گرفتم.
"تو منو جدی نمیگیری"."تا حاال تو زندگیم راجع به هیچ چیزی اینقدر جدی نبودم".به جلو خم شد و سر انگشتشو گوشه ی لبم کشید و بعد تری سسی رو که با انگشتش
جمع کرده بود مکید و پاکش کرد.
"اوا تو تنها کسی نیستی که میتونی احساس مالکیت کنی .منم نسبت به داشته هامخیلی حساس و تملک گرا هستم".
واسه یه لحظه هم به حرفش شک نداشتم.
یه گاز دیگه گرفتم و به شبی که پیش رو داشتیم فکر کردم .بطرز مضحکی مشتاقش
بودم .داشتم میمیردم که گیدین رو برهنه ببینم .میمردم که دستا و لبامو روی کل
بدنش بکشم .میمردم که یه بار دیگه دیوونش کنم .تشنه ی این بودم که زیرش باشم،
که اون روی من پیج و تاب بخوره ،که بهم ضربه بزنه ،و شدید و عمیق درونم به
اوج برسه...

با تندی گفت:
"به این فکرات ادامه بده تا بازم دیر برگردی سرکار!"با ابروهای باال رفته بهش نگاه کردم.
"چطوری فهمیدی داشتم به چی فکر میکردم؟!""وقتی تحریک میشی حالت چهرت اینجوریه .و منم قصد دارم تا جایی که ممکنهقیافتو اینجوری کنم!"
#صفحه_۱۳۸

گیدین درب بشقابش رو گذاشت و ایستاد .یه کارت تبلیغاتی از جیبش دراورد و کنار
من گذاشت .پشت کارت شماره ی تلفن همراه و خونه اش رو نوشته بود.
"با توجه به حرفای االنمون ،با پرسیدن این سوال احساس حماقت میکنم ولی منشماره گوشیتو میخوام".
"اوه".منم اجبارا از فکر و خیال تختخواب بیرون اومدم و گفتم:

"اول باید یه گوشی بگیرم .تو لیست کارایی هست که باید انجام بدم"."پس گوشی که هفته پیش داشتی باهاش تکست میدادی چی شد؟"بینیمو چین دادم.
"مامانم ازش استفاده میکرد تا رفت و آمدمو توی شهر ردیابی کنه .اون نسبت بهمراقبت از من وسواس داره".
"میفهمم".با پشت انگشتاش گونه ام رو نوازش کرد و ادامه داد:
"پس قضیه ی اینکه میگفتی مامانت واست کمین کرده این بود"."متاسفانه آره"."اوکی .پس وقتی کارمون تموم شد ،قبل از باشگاه میریم گوشی میگیریم .ایمن ترهکه گوشی داشته باشی .و منم میخوام هر موقع که دلم خواست باهات تماس بگیرم".
یک چهارم باقیمونده ی برگرم رو که دیگه نمیتونستم بخورم پایین گذاشتم و دستامو
و دهنمو پاک کردم.

"خوشمزه بود .ممنونم"."خواهش میکنم".روم خم شد و لبشو خیلی کوتاه روی لبم فشار داد.
"میخوای از اتاقک دستشویی استفاده کنی؟""آره .به مسواکم هم که توی کیفمه نیاز دارم".#صفحه_۱۳۹

چند دقیقه ی بعد توی دستشویی ایستاده بودم .اتاقک سرویس بهداشتی پشت دری
ماهونی پشت نمایشگرهای مسطح
مخفی شده بود که بطور نامعلومی با دیوار چوبی
ِ
ادغام شده بود .درحالیکه نگاهمون روی تصاویر منعکس شدمون در آینه خیره
مونده بود ،پهلو به پهلو پشت میز توالتی که سینک دوقلو داشت دندونامون رو
مسواک میزدیم .با اینکه یه کار نرمال و خانوادگی بود ولی بنظر می رسید هر
دومون کامال ازش لذت میبریم.
گیدین از یه سمت دفترش به سمت دیگه ،کنار چوب رختی رفت و گفت:
"-میبرمت پایین".

دنبالش روانه شدم ولی وقتی به میزش رسیدیم تغییر جهت دادم .به سمتش رفتم و
دستمو روی فضای خالی جلوی صندلیش گذاشتم.
"این جاییه که بیشتر روز رو میگذرونی؟""آره".کتش رو تنش کرد .دلم میخواست گازش بگیرم ،بشدت خواستنی بنظر می رسید.
در عوض دقیقا جلوی صندلیش روی میز پریدم .طبق ساعتم فقط پنج دقیقه ی دیگه
وقت داشتم .تقریبا زمان کافی برای برگشتن به سر کار .ولی نتونستم بیخیال امتحان
کردن حق و حقوق جدیدم بشم!
به صندلیش اشاره کردم.
"بشین".ابروهاشو باال انداخت ولی بدون هیچ بحثی اومد و موقرانه روی صندلی جا گرفت.
پاهامو باز کردم و با خم کردن انگشتم اشاره کردم:
"-نزدیک تر".

صندلیش رو به سمت جلو غلت داد و فضای بین رون هام رو پر کرد .بازوهاشو
دور باسنم پیچید و سرشو باال اورد و بهم نگاه کرد.
#صفحه_۱۴۰

"اوا ،یه روز از همین روزا ،من تو رو درست همینجا میکنمت".درحالیکه به جلو خم میشدم تا لبشو ببوسم زمزمه کردم:
"فعال فقط یه بوسه".دستامو برای حفظ تعادلم روی شونه هاش گذاشتم و لبای فاصله گرفتشو لیس زدم.
بعد زبونمو درون دهنش لغزوندم و با نوازش های آروم و مالیمم تحریکش کردم.
با ناله ای که سر داد ،بوسه رو عمیق تر کرد و لب و دهنمو طوری به کام گرفت
که باعث شد احساس درد و خیسی کنم.
مقابل لباش زمزمه کردم:
"یه روز از همین روزا ،زیر این میز مقابلت زانو میزنم و آلتت رو توی دهنممیکنم و واست میمکم .شاید درست زمانی که تو داری پشت تلفن ،مثل بازی
مونوپولی* با میلیون ها دالر پول بازی میکنی .بله آقای کراس ،هربار از نقطه
شروع عبور میکنی و دویست دالر به جیب میزنی*".

لبخند زد و گفت:
"میتونم بفهمم چطور قراره پیش بره .تو میخوای کاری کنی که من همه جا کنترلمواز دست بدم ،دیوونه بشم و خودم توی بدن سکسی و تنگت ارضا کنم".
"شکایتی داری؟""میمیرم براش ،فرشته"...با اینکه از شیرینی کالمش خوشم اومد ولی سخن محبت آمیزش گیجم کرد.
"فرشته؟"هومی از سر تایید کرد و دوباره منو بوسید.

* موضوع بازی منوپولی تالش بازیکنها برای در دست گرفتن انحصاری خانههای
خاص در زمین بازی است.

* در این بازی هر دوری که بزنید و دوباره به نقطه ی شروع ( )goبرسید یا حتی
ازش عبور کنید  ۲۰۰دالر به پولتون اضافه میشود.
#صفحه_۱۴۱

نمیتونستم تفاوتی رو که توی این یک ساعت ایجاد شده بود باور کنم .دفتر گیدین
رو با یه طرز فکر کامال متفاوت نسبت به زمان ورودم ترک کردم .لمس دستش
روی کمرم همهمه ای از چشم انتظاری برای اینده ،تو وجودم به پا کرده بود
درحالیکه وقتی وارد دفترش میشدم همین تماس ،حس ناراحتی و بیچارگی رو بهم
القا میکرد.
برای اسکات به نشونه خداحافظی دست تکون دادم و یه لبخند درخشان به مسئو ِل
اخموی پذیرش زدم.
وقتی منتظر اسانسور بودیم به گیدین گفتم:
"از من خوشش نمیاد"."کی؟""مسئول پذیرشت".برگشت و به اون سمت یه نگاهی انداخت .مو قرمز صورتش باز شد و لبخندش
درخشید.

زمزمه کردم:
"خوبه ،از تو خوشش میاد"."طبیعیه من بهش حقوق میدم".نیشخند زدم.
"بله ،مطمئنم دلیلش همینه .و اصال به این ربط نداره که تو سکسی ترین مرد زندهی دنیا هستی!"
بین خودشو دیوار حبسم کرد .با نگاه داغش منو می سوزوند.
"هستم؟"دستامو روی شکمش گذاشتم و با لمس مرزهای سفت شکم چندتیکه و عضله ایش
لب پایینی مو مکیدم.
"فقط یه نظره".درحالیکه دستاشو از دو طرف سرم به دیوار فشار میداد سرشو خم کرد و لبشو
روی لبم گذاشت و بوسید.

"ازت خوشم میاد"."منم ازت خوشم میاد ولی متوجهی که توی محل کارت هستی ،نه؟!""پس رییس بودن به چه دردی میخوره اگه نتونی هر کاری که دلت میخواد بکنی؟"
"هوم".#صفحه_۱۴۲

وقتی یکی از آسانسورا رسید از زیر بازوی گیدین رد شدم و داخل اسانسور رفتم.
دنبالم اومد و مثل یه شکارچی دورم چرخید .پشت سرم ایستاد و منو به سمت خودش
عقب کشید .دستاشو توی جیبای جلوییم فرو کرد ،استخوان لگنم رو قاب گرفت و
منو به خودش چسبوند .گرمای تماس بدنش درست نزدیک جایی که بهش کشش
جنسی داشتم ،نوع خاصی از شکنجه بود .درمقابل ،منم باسنمو کرموار بهش می
مالوندم و وقتی نفسشو هیس مانند بیرون داد و بین پاهاش سفت و برجسته شد لبخند
زدم.
با تندی تذکر داد:
"شیطونی نکن .پنجاه دقیقه ی دیگه جلسه دارم"."-وقتی توی جلسه پشت میزت نشستی به من فکر میکنی؟"

"صددرصد .و تو هم وقتی پشت میزت نشستی باید به من فکر کنی .این یه دستوره،خانم تِ َرمل".
سرمو به عقب روی سینه اش تکیه دادم .جدیت لحن دستوریش رو دوست داشتم.
"چطور ممکنه فکر نکنم آقای کراس؟ درصورتیکه هرجای دیگه ای که میرم بهتو فکر میکنم".
وقتی به طبقه ی بیستم رسیدیم با من بیرون اومد و گفت:
"ممنون بابت ناهار"."من باید تشکر کنم".عقب ایستادم و ادامه دادم:
"بعدا میبینمت ،آقای مرموز و خطرناک".با شنیدن لقبی که بهش داده بودم ابروهاشو باال انداخت و گفت:
"-ساعت پنج .منتظرم نذار".

پ ردیف رسید و در حالیکه مگومی ازش خارج میشد
یکی از آسانسورای سمت چ ِ
گیدین داخلش رفت .و تا وقتی که درب اسانسور بسته نشد نگاه خیره اش رو از
روم برنداشت.
صدای مگومی رو شنیدم که گفت:
"وای! ببین با کی میپری! دارم از حسادت میمیرم".چیزی به ذهنم نرسید که بهش بگم .همه چیز زیادی تازه و جدید بود و من میترسیدم
ت شادی
دچار نحسی و بدبیاری بشم .توی پستوهای ذهنم میدونستم که این احساسا ِ
و خوشبختی دوام نمیاره .همه چیز 'زیادی' خوب بود.
#صفحه_۱۴۳

به سمت میزم عجله کردم و سراغ کارم برگشتم.
"اوا".سرم رو باال اوردم و مارک رو دیدم که توی درگاه دفترش ایستاده بود .ادامه داد:
"میتونم یه دقیقه باهات صحبت کنم؟""-البته"

تبلتم رو برداشتم هرچند تون صدا و چهره ی عبوس مارک خبر از این میداد که
احتماال نیازی به تبلت نیست .وقتی در رو پشت سرم بست دلهره و تشویشم اوج
گرفت .پرسیدم:
"همه چی روبه راهه؟""اره".منتظر موند تا من بشینم بعد صندلی کناری منو بجای صندلی پشت میزش انتخاب
کرد و نشست .ادامه داد:
"نمیدونم چطور بگم"..."فقط بگو .من متوجه میشم".با چشمای دلسوز و کمی شرمندگی بهم نگاه کرد و گفت:
"میدونم حق ندارم دخالت کنم .من فقط رئیستم و درنتیجه یه خط و مرز بین ماستولی من میخوام از این خط عبور کنم چون دوست دارم اوا و میخوام برای مدت
طوالنی اینجا کار کنی".
شکمم بهم پیچید و منقبض شد.

"خیلی خوبه .منم واقعا عاشق شغلم هستم"."خوبه .خوبه .خوشحالم اینو میشنوم".یه لبخند سریع بهم زد و ادامه داد:
"فقط ....درمورد کراس مراقب باش ،اوکی؟"#صفحه_۱۴۴

پلک زدم ،از موضوع بحث و اشاره ی مستقیمش یکه خوردم.
"اوکی"."اون باهوش ،ثروتمند و سکسیه .میدونم چه شخصیت گیرا و جذابیه .خود من باوجود اینکه عاشق استیو هستم ،وقتی اطراف کراسم یکم دستپاچه و منقلب میشم.
اون کشش عجیبی داره".
مارک سریع حرفشو زد و با شرمندگی واضحی مسیر بحثش رو عوض کرد:
"و کامال میتونم بفهمم چرا به تو عالقمند شده .تو زیبایی ،باهوشی ،صداقت داری،با مالحظه ای ...همینطوری میتونم صفات خوبتو ادامه بدم چون تو واقعا دختر
فوق العاده ای هستی".

اروم تشکر کردم.
"ممنون".امیدوار بودم ظاهرم حال خرابمو نشون نده .این نوع هشدار از طرف یه دوست ،و
ای گیدین هستم،
دونستن اینکه بقیه فکر میکنن منم یکی دیگه از دخترای-یک-هفته ِ
دقیقا چیزی بود که حس تزلزل و نا امنی رو بهم القا می کرد و اعتماد به نفسم رو
ازم می گرفت.
مارک هم مثل من خجل و ناراحت بنظر می رسید .زمزمه کرد:
"من فقط نمیخوام تو صدمه ای ببینی .و البته اعتراف میکنم بخشی هم بخاطرخودخواهی خودمه .دلم نمیخواد همچین دستیار خوبی رو بخاطر اینکه تمایل نداره
توی ساختمان دوست پسر سابقش کار کنه ،از دست بدم".
"مارک اینکه بهم اهمیت میدی و کارم از نظرت خوبه واسم یه دنیا ارزش داره.ولی الزم نیست نگرانم باشی .من یه دختر بزرگم .بعالوه هیچ چیزی باعث نمیشه
من از شغلم استعفا بدم".
#صفحه_۱۴۵

نفسش رو فوت کرد و به وضوح خیالش راحت شد.

"بسیار خوب .بیا این قضیه رو کنار بذاریم و برگردیم سر کار".کارو از سر گرفتیم ولی من سعی میکردم خودمو برای عذاب آینده ای که توسط
اشتراک در گوگل الرتس روزانه* با اسم گیدین نصیبم میشه آماده کنم .چون احتماال
از این بعد همه قصد می کردند هشدار بدن .وقتی ساعت پنج شد احساس کاستی و
ناکافی بودنم مثل یه لکه در سرتاسر خوشحالی و حال خوشم پخش میشد.
گیدین همونطور که تذکر داده بود راس ساعت پایین اومد .وقتی توی یه آسانسور
شلوغ به سمت پایین حرکت میکردیم بنظر نمی رسید متوجه حال و هوای درون
گرا و خودکاوی من شده باشه .چندین خانم توی اسانسور دائما نگاه های دزدکی
بهش مینداختند ولی این چیزی نبود که واسم اهمیت داشته باشه .اون واقعا هات و
سکسی بود .اگه بهش خیره نمیشدند باید تعجب میکردم.
وقتی از نرده گردان رد شدیم دستمو گرفت و انگشتاشو به انگشتام گره زد .این
حرکت ساده و صمیمی بحدی اون لحظه واسم ارزشمند بود که باعث شد دستشو
محکم تر بگیرم .ولی باید مراقب می بودم .به محض اینکه بابت این رابطه و وقت
گذروندنش با خودم ممنونش میشدم میتونست استارتی برای پایان رابطه باشه چون
اینطوری با وجود احساس دین دیگه خودم نبودم .و مسلما هیچکدوممون این رو نمی
پذیرفتیم و بهش احترام نمیذاشتیم.
ماشین  Bentley SUVکنار پیاده رو پارک شده بود و راننده آماده باش کنار درب
عقب ایستاده بود .گیدین بهم نگاه کرد و گفت:
"من یه سری لباس ورزشی داشتم ،از اونجایی که فکر کردم احتماال بخوای بهباشگاه خودت بری خواستم واسم بیارنشون .اِکونُکس ،درسته؟ یا میتونیم به باشگاهی
که همیشه من میرم بریم".

"مال تو کدومه؟""-من ترجیح میدم به کراس تِ ِرینِر توی خیابون سی و پنجم برم".

*گوگل الرتس (به انگلیسی )Google Alerts :سامانهای رایگان از سوی شرکت
گوگل است که بر پایه موتور جستجوی گوگل راه اندازی شده است.

کنجکاویم درمورد اینکه اون چطور میدونست من به چه باشگاهی رفت و امد دارم
با شنیدن "کراس" ،اسم باشگاهی که اون میرفت ،ناپدید شد.
"تو که احیانا صاحب این باشگاه نیستی؟"لبخند دندون نماش درخشید و گفت:
"بله و مجموعه باشگاه زنجیره ایه .من با مربی شخصیم هنرهای رزمی ترکیبیرو تمرین میکنم ولی گاهی اوقاتم میرم باشگاه".
تکرار کردم.
"-زنجیره ای .البته!"

محترمانه و با مالحظه پرسید:
"انتخاب با تو .هرجایی تو بخوای منم میام"."با کمال میل بزن بریم باشگاه تو".در عقب رو واسم باز کرد .سوار شدم و جا گرفتم .کیف دستی و ساک باشگاهمو
رو پاهام گذاشتم و به محض حرکت ماشین به بیرون از پنجره خیره شدم .ماشینی
که کنار ما حرکت میکرد بقدری نزدیک بود که بدون کج شدن میتونستم لمسش کنم.
ساعت شلوغی توی منهاتن چیزی بود که هنوز نتوسته بودم بهش عادت کنم.
سوکال(جنوب کالیفرنیا) هم ترافیک شلوغی داشت با ماشین های سپر به سپر و
پشت سر هم ولی اون ترافیک با سرعت حلزونی در جریان بود .اما اینجا توی
نیویورک ،سرعت و ازدحام جمعیت طوری با هم ترکیب و امیخته شده بودند که
گاهی مجبور میشدم چشمامو ببندم و فقط دعا کنم از گشت و گذرم جون سالم به در
ببرم.
این یه دنیای کامال جدید بود .یه شهر جدید ،یه آپارتمان جدید ،یه شغل جدید ،و یه
مرد جدید .همه این اتفاقات برای هضم یکباره ،خیلی زیاد بودند .بنطرم قابل درک
بود که احساس بی ثباتی میکردم.
یه نگاه به گیدین انداختم و متوجه شدم با حالتی که نمیشه چیزی ازش فهمید بهم
خیره شده .همه چیز درون وجودم به یه شهوت وحشیانه و اضطراب و ارتعاش
تبدیل شد .نمیدونستم قراره چطور با اون پیش برم ،تنها چیزی که میدونستم این بود
که حتی اگه بخوام هم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم...

#فصل_نهم

#صفحه_۱۴۶

اول به فروشگاه موبایل رفتیم .فروشنده ای که به ما کمک میکرد بنظر می رسید
خیلی تحت تاثیر جاذبه و کشش گیدین قرار گرفته بود .به محض اینکه گیدین به
چیزی کوچکترین عالقه ای نشون میداد اون زن عمال خودش رو میکشت تا سریعا
توصیحات جزئی رو شرح بده و برای نشون دادن طرز کار اون وسیله بیش از حد
بهش نزدیک میشد.
سعی کردم ازشون جدا بشم و کسی رو پیدا کنم که واقعا بتونه بهم کمک کنه ولی
طوری که گیدین دستم رو چسبیده بود باعث میشد نتونم ذره ای فاصله بکیرم .بعدم
که بحثمون راجع به اینکه چه کسی باید پول رو پرداخت کنه شروع شد .گیدین معتقد
بود اون باید اینکارو کنه با اینکه گوشی موبایل و حساب متعلق به من بود!
بهش اشاره کردم ،کارتشو کنار زدم و کارت خودمو به دختره دادم.
"تو با انتخاب شرکت ارائه دهنده خدمات به چیزی که میخواستی رسیدی".ماهرانه کارت ها رو عوض کرد و جواب داد:
"چون مفید و کاربردیه .اینجوری ما روی یه شبکه ارتباطی هستیم و تماسای تو بهمن رایگان میشه".

"اگه اون کارت لعنتیتو برنداری من اصال باهات تماس نمیگیرم ،فهمیدی؟"ترفندم گرفت هرچند خوشحال بنظر نمیرسید .باالخره باید باهاش کنار می اومد!
وقتی به ماشین برگشتیم حال و هواش عادی شده بود.
درحالیکه روی صندلی عقب جا می گرفت به رانندش گفت:
"اِنگاس ،حاال میتونی به سمت باشگاه بری".گوشی هوشمندش رو از جیبش دراورد ،شماره ی جدیدم رو توی لیست مخاطباش
ذخیره کرد؛ بعد گوشی منو از دستم کشید و با وارد کردن شماره ی خونه ،دفتر و
تلفن های همراش لیست مخاطبینم رو برنامه ریزی کرد.
#صفحه_۱۴۷

وقتی به کراس تِ ِرینِر رسیدیم تقریبا کارش تموم شده بود .عجیب نبود اگه میگفتم
مرکز سه طبقه ی فیتنس برای یه عالقمند به سالمتی و فیتنس مثل یه رویا میموند.
تحت تاثیر هر اینچِ تاپ ،گرون قیمت ،مدرن و شیک اون فضا قرار گرفته بودم.
حتی رختکن بانوانش انگار جزئی از یه فیلم علمی تخیلی بود.

ولی بعد از عوض کردن لباسام و پوشیدن ست ورزشیم  ،با دیدن گیدین که توی
راهرو منتظر من ایستاده بود ،همه ی شگفتی و حیرت چند دقیقه پیشم دود شد و
تحت شعاع اون قرار گرفت! لباساشو با یه شورت ورزشی تا روی زانو و رکابی
بدنسازی عوض کرده بود و باعث شد نگاهم اول به بازوها و پاهای برهنه اش بیفته
.
با توقف ناگهانی که داشتم یه نفر از پشت سر بهم برخورد کرد .بحدی مشغول دید
زدن و بلعیدن حریصانه ی بدن هات و سکسی گیدین بودم که به سختی تونستم از
اون شخص یه عذرخواهی کنم .پاهاش عضله ای ،قدرتمند ،و بطور بی نقصی با
لگن و دور کمرش متناسب بودند .بازوهاش باعث می شدند بزاق دهنم ترشح بشه.
عضله های دو سر بازوش دقیقا تیکه تیکه بودند و ساعدش با رگ های ضخیمی
پوشیده شده بود .نمایی شهوانی و بطرز وحشتناکی سکسی .موهاشو پشت سرش
بسته بود و باعث شده بود گردن و زاویه های حجاری شده باالی شونه هاش
خودنمایی کنند.
عیسی مسیح .من این مرد رو خیلی صمیمانه می شناختم .ولی ذهنم نتونست در وهله
ی اول این حقیقت رو پردازش کنه .نه تا زمانی که یه شاهد انکارناپذیر روبه روش
بود و نشون میداد که چقدر اون زیباست.
از دیواری که بهش تکیه داده بود فاصله گرفت و به سمتم قدم برداشت .دورم چرخید
و سرانگشتاش رو روی برهنگی نافگاه و کمرم کشید و با اینکار ولوله ای درونم
به پا کرد و تمام موهای تنم سیخ شدند .بازوهامو دور گردنش حلقه کردم و سرشو
برای یه بوسه ی سریع  ،لذت بخش و پرحرارت پایین کشیدم.
#صفحه_۱۴۸

در حالیکه از استقبال پرشورم کمی نا آرام شده بود پرسید:
"این دیگه چیه پوشیدی؟""لباس"."ولی با این تاپ انگار لختی".ت منو دوست داری!"
"فکر میکردم لخ ِبطرز مرموزانه ای از انتخاب لباسم راضی بودم؛ هرچند امروز صبح قبل از اینکه
بدونم اونم همراهیم میکنه برداشته بودمش .باالی تاپ حالت سه گوش داشت با
بندهای بلندی روی شونه و قسمت دنده ها که به شکل نوارهای چسبی برند ولکرو
بودند و میتونستند بصورت های مختلف بسته بشن و به شخص این امکان رو میداد
که تصمیم بگیره کدوم قسمت از سینه هاش بیشتر تقویت بشه .این تاپ مخصوص
خانمایی با اندام پر از انحنا بود .و چیزی که گیدین نسبت بهش اعتراض داشت
رنگ تاپ بود که همرنگ با پوست بدنم بود .و با نوارهای شلوار مشکی یوگام ست
بود.
زمزمه کرد:
ت تو رو توی خلوت خودمون دوست دارم .اینجوری مجبورم هر باشگاهی
"من لخ ِکه میری همراهت بیام".

"از اونجایی که منم تو این لحظه دارم از ویوی مقابلم لذت میبرم ،پس شکایتیندارم که باهام بیای!"
بعالوه ،بعد از رفتار و کناره گیری شنبه شبش و آزاری که بهم رسوند ،االن
بصورت غیر عادی از احساس مالکیتش غرق لذت و هیجان شده بودم .دو برخورد
کامال متفاوت و عجیب.
گفت:
"بیا بریم فعال کارمونو بکنیم و از شر باشگاه خالص بشیم".دستمو گرفت و به بیرون از رختکن هدایتم کرد .و در حین عبور دوتا حوله از قفسه
قاپید و ادامه داد:
"لعنتی ،نیاز دارم همین االن بکنمت"."منم نیاز دارم همین االن منو بکنی!""خدایا! اوا!"دستمو محکم تر فشار داد طوری که دردم گرفت .ادامه داد:
"-با چی میخوای کار کنی؟ وزنه های ازاد؟ دستگاه ها؟ تردمیل؟"

"تردمیل .میخوام یکم بدوم".#صفحه_۱۴۹

منو به اون سمت راهنمایی کرد .زن ها رو میدیدم که اول با نگاه خیرشون و بعد با
پاهاشون دنبالش میکردند .اونا میخواستند جایی که گیدین حضور داره باشند .و البته
نمیتونستم سرزنششون کنم .خود منم داشتم میمردم تا حین بدنسازیش ببینمش.
وقتی به ردیف های به ظاهر بیشمار تردمیل و دوچرخه رسیدیم متوجه شدیم هیچ
دو دستگاه مجاوری خالی و بی استفاده نیست.
گیدین به سمت مردی که تردمیل های دو سمتش خالی بودند رفت و گفت:
"ممنون میشم با اون یکی تردمیل کار کنید".یارو یه نگاه به من انداخت و با لبخند دندون نمایی که زد گفت:
"بله .البته"."ممنون .سپاسگزارم"گیدین روی تردمیل مرد جا گرفت و ماشین کناری رو بهم اشاره کرد.

قبل از اینکه دستگاه رو تنظیم کنه به سمتش خم شدم و زمزمه کردم:
"زیاد انرژی نسوزون .من میخوام برای اولین بار بریم سراغ پوزیشن اصلی ،مندراز بکشم ،تو روم خیمه بزنی و منو بکنی .این رویا رو خیلی وقته دارم که تو
روی من باشی و یه سکس فوق العاده باهام داشته باشی".
نگاه خیرش تا عمق وجودمو می سوزوند.
"اوا ،نمیدونی میخوام چیکارت کنم!"#صفحه_۱۵۰

هیجان زده از انتظار و موجی دلفریب از قدرت زنانه ام ،سوار تردمیل شدم و دوی
تند رو شروع کردم .وقتی گرم شدم ،آیپد شافلم(نوعی پخش کننده صدا) رو روی
پخش رندوم آهنگا تنظیم کردم .با شروع آهنگ  Sexy Backاز جاستین تیمبرلک
قدم هام رو محکم و استوار و با منتهای کوششم برداشتم .دویدن برای من هم یه
دویدن
ورزش فیزیکی بود و هم یه ورزش ذهنی .گاهی اوقات فکر میکردم فقط
ِ
سریع میتونه منو از اونچه که ازارم میده دور کنه.
بعد از بیست دقیقه گام های آرومی برداشتم و درنهایت ایستادم .باالخره تونستم یه
نگاه به گیدین بندازم ،خیلی خوب و روون می دوید .در حال تماشای شبکه ی سی
ان ان از نمایشگرای رو به رومون بود ولی وقتی عرق روی صورتمو خشک
میکردم برگشت و یه لبخند دندون نما بهم زد .درحالیکه سراغ دستگاه های دیگه
میرفتم جرعه های طوالنی از آب بطریم می نوشیدم .دستگاهی رو انتخاب کردم که
بتونم خیلی راحت و واضح گیدین رو تماشا کنم.

گیدین سی دقیقه ی تمام روی تردمیل بود و بعد کار با وزنه های ازاد رو شروع
کرد .اونم جایی قرار می گرفت که من
دائما جلوی چشمش باشم .سریع و اثربخش تمرین میکرد ،و من نمیتونستم از فکر
اینکه اون چقدر مردونه ست و قدرت جنسی باالیی داره بیرون بیام .البته که دقیقا
میدونستم توی شلوارش چی داره ولی جالب بود که با وجود پشت میز کار کردنش،
همچنان بدنشو به فرم و هیبت یه مبارز نگه داشته بود.
#صفحه_۱۵۱

وقتی توپ بدنسازی رو برداشتم تا چند تا کرانچ (از متداولترین حرکات ورزشی
شکم) بزنم یکی از مربی های باشگاه به سمتم اومد .همونطور که از یه همچین
باشگاه درجه یکی انتظار می رفت ،مربی اش فوقالعاده خوشتیپ بود و هیکلشو هم
واقعا خوب ساخته بود.
با لبخند جذابی که درست مثل لبخند درخشان ستاره های سینما بود ازم استقبال کرد:
"سالم".موهای قهوه ای تیره ای داشت و چشماش هم یه رنگی تو همین مایه ها بود.
"تازه واردی؟ آره ؟ قبال اینجا ندیده بودمت"."-آره ...اولین باریه که میام".

دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:
"دنیل!""اوا"."اوا چیزایی که نیاز داری رو میتونی پیدا کنی؟""تا اینجا که مشکلی نداشتم ...مرسی"."اسموتی* چه طعمی انتخاب کردی؟"اخمی کردم.
"ببخشید؟""اسموتی رایگانت به خاطر آشنایی با باشگاه".دست به سینه ایستاد و با این حرکتش ،عضالت قوی دو سر بازوش باعث کشیدگی
دکمه های سر آستین یونیفرمش شدند.
"-وقتی داشتی ثبت نام میکردی از بار پایین پله ها یکی نگرفتی؟ باید می گرفتی!"

با خجالت شونه ای باال انداختم.
"آه ...درسته".در هر حال حرکت جالبی بود .ادامه دادم:
"-خوب ...آشنایی و ورود من عادی نبود".

*نوشیدنی مخلوط شده و شیرین از میوه های تازه.
#صفحه_۱۵۲

"اوکی .اینجا رو گشتی؟ اگه نه بذار من نشونت بدم".با مالیمت آرنجمو گرفت و همونطور که به پله ها اشاره می کرد گفت:
"یه ساعت هم مربی شخصی رایگان داری .میتونیم امشب تمرین کنیم یا واسه یهروز دیگه تو طول هفته برنامه بریزیم؟ همینطور خوشحال میشم ببرمت بار سالمت
پایین و یکی دیگه از کارای لیستمونو هم خط بزنیم".
"-اوه من واقعا نمی تونم".

بینیمو چین دادم و ادامه دادم.
"راستش من عضو باشگاه نیستم"."آها"چشمکی زد:
"پس موقتی اومدی سر بزنی؟ خوبه ...اگه یه تجربه کامل نداشته باشی ،نمیتونیدرست تصمیم بگیری .مطمئن باش کراس ترینر بهترین باشگاه منهاتن هست"
گیدین پشت شونه دنیل ظاهر شد:
"میتونی یه تجربه کامل داشته باشی"-----به طرفم اومد و پشتم قرار گرفت .دستشو دور کمرم انداخت و ادامه داد :
"وقتی که دوست دختر صاحب اینجا باشی".کلمه 'دوست دختر' ولوله ای درونم ایجاد کرد ،موج دیوانه واری از آدرنالین کل
بدنم رو فرا گرفت .درسته هنوز با همچین مرحله ای از تعهد کنار نیومده بودیم،
ولی این قضیه باعث نمیشد که اینجور معرفی کردنش واسم خوشایند نبوده باشه!

"آقای کراس!"دنیل صاف ایستاد و یه قدم عقب برداشت .دستشو به سمت گیدین دراز کرد و ادامه
داد:
"باعث افتخاره که مالقاتتون میکنم".#صفحه_۱۵۳

درحالیکه به هم دست میدادند رو به گیدین گفتم:
"دنیل داشت محیط رو بهم نشون میداد"."فکر میکردم من قبال این کارو کردم".موهاش از عرق خیس بودند و بوی معرکه ای میداد .هیچ مرد عرق کرده ای رو
نمیشناختم که همچین بوی خوبی بده!
دستاش رو از بازوهام پایین کشید و بعد لباشو روی سرم احساس کردم .گفت:
"بیا بریم .بعدا میبینمت دنیل".وقتی راه افتادیم دستمو به نشونه ی خداحافظی برای دنیل تکون دادم و گفتم:

"مرسی"."خواهش میکنم".گیدین زیر لب زمزمه کرد:
"شرط میبندم نمیتونست چشاشو از رو سینه هات برداره"."چون سینه های خوشگلی هستن".به ارومی صدای خرخری کرد و غرید .سعی کردم تفریح و سرخوشیمو پنهان کنم.
با کف دست ضربه ی محکمی به باسنم زد طوری که یه قدم جلو رفتم و حتی با
وجود شلوار ،سوزش سکسی و گزنده ای احساس کردم.
"اون یه تیکه نوار که تو بهش میگی تاپ چیز زیادی رو نمی پوشونه که طرفبخواد تصور کنه .دوش گرفتن رو زیاد طولش نده .چون قراره بازم عرق کنی!"
"صبر کن".قبل از اینکه از رختکن خانما به سمت رختکن اقایون بره بازوشو گرفتم.
"اگه بگم نمیخوام دوش بگیرم مشمئزت میکنه و بدت میاد؟ اگه بگم فقط دلم میخوادیه جا همین نزدیکیا پیدا کنم و درحالیکه عرق می ریزی روت بپرم بدت میاد؟"

#صفحه_۱۵۴

فکش سفت شد و نگاه خیرش بطرز خطرناکی تیره شد.
"اوا من واقعا دارم واسه امنیت و سالمتیت نگران میشم .با این حرفات نمیدونیچی بالیی سرت میارم! وسایلتو جمع کن .یه هتل سر نبش هست".
هیچکدوممون لباس عوض نکردیم و پنج دقیقه ی بعد بیرون بودیم .گیدین گام های
تند و بلندی برمیداشت و منم عجله میکردم که بهش برسم .وقتی توی پیاده روی
شلوغ یهو ایستاد ،چرخید و منو به عقب خم کرد و یه بوسه ی طوالنی و کامال داغ
ازم گرفت ،بحدی مات و مبهوت مونده بودم که فقط تونستم خودمو نگه دارم .لبامون
پر از احساس با هم یکی شده بودند ،بوسه ای ناگهانی پر از شور و حرارت و
شیرینی که باعث میشد قلبم تشنه ی اون بشه .صدای هلهله ،تشویق و کف زدن
اطرافمون بلند شد.
وقتی منو دوباره صاف کرد همچنان گیج بودم و نفس کم اورده بودم .با دهان باز
گفتم:
"این دیگه چی بود؟""-یه مقدمه".

حرارت و شتابمون رو به نزدیک ترین هتل کشوند .وقتی از کنار دربان گذشتیم و
مستقیما به سمت آسانسور رفت نتونستم اسم هتل رو متوجه بشم .ولی کامال واسم
واضح بود که اینجا هم یکی از مایملک های گیدینه حتی قبل از اینکه مدیر هتل
اسمش رو صدا بزنه و ازش استقبال کنه فهمیده بودم.
گیدین ساک لباسش رو کف آسانسور انداخت و مشغول این شد که چجوری از شر
لباسای من خالص بشه .وقتی در باز شد داشتم دستاشو کنار میزدم .ساکشو چنگ
زد .هیچکسی توی طبقه و کریدور نبود .یه شاه کلید از نمیدونم کجا بیرون کشید و
یه لحظه بعد ما توی اتاق بودیم...
#صفحه_۱۵۵

به سمتش هجوم بردم ،دستامو از زیر تیشرتش روی پوست نمناکش می کشیدم و
عضالت سفت و سختشو لمس می کردم .رو بهش گفتم:
"لخت شو .همین االن!"زد زیر خنده .کفشای ورزشیشو از پاش دراورد و رکابیشو بسرعت از سرش بیرون
کشید.
اوه خدای من ....دیدن اون بدون هیچ پوششی -مخصوصا تمام بدنش ،وقتی شورتش
رو هم روی زمین انداخت -اعصاب و سیناپسم رو می سوزوند.
روی هیچ قسمتی از بدنش حتی یه ذره گوشت و چربی اضافی نبود .فقط تکه های
سفت و سخت از ماهیچه های صاف و شکیل .شکم تخت و چندتکه ای داشت و یه

ماهیچه ی  Vشکل فوق سکسی زیر شکمش که کری بهش  Loin of Apolloمی
گفت .گیدین مثل کری سینه اش رو وکس نکرده بود ولی بقیه ی بدنش رو با مراقبت
های مشابهی که کری انجام میداد آراسته بود .اون یه بدن کامال اصیل داشت .تمام
اون چیزی که من همیشه مشتاقش بودم ،رویاشو میدیدم و واسش آرزو میکردم!
با هیزی هرچه تمام تر و بدون شرم و حیا بهش خیره شدم و گفتم:
"حس میکنم مردم و وارد بهشت شدم!""ولی تو هنوز لباس تنته!"به سمت لباسام حمله کرد و قبل از اینکه من یه نفس کامل بکشم تاپم رو از سرم
خارج کرد .شلوارم رو با تقال پایین کشیدم و کفشامو بحدی با عجله از پام خارج
کردم که یه لحظه تعادلمو از دست دادم و روی تخت افتادم .قبل از اینکه روی من
بیفته به سختی فرصت کردم نفس بکشم.
گره خورده در همدیگه ،روی تشک غلت زدیم .هرقسمتی از بدنمو که لمس میکرد
ردی از آتش بجا میذاشت .بوی خوش ناشی از کار و تحرک سنگینش شهوت افزا
و مستی اور بود و طوری میل و اشتیاقم رو قلقلک میداد و تحریک میکرد که
احساس میکردم دارم عقلمو از دست میدم...
#صفحه_۱۵۶

"-اوا تو خیلی زیبایی".

سینمو توی دستش گرفت مالید و بعد نوکشو به دهن برد.
با احساس گرمای سوزنده و حرکات زبونش ناله ای سر دادم .با هر مک مالیمی
که به نوک سینم میزد پایین تنم منقبض و سفت میشد .دستام حریصانه روی پوست
مرطوب از عرقش می لغزیدند ،نوازش می کردند ،می مالیدند و به دنبال قسمت
هایی از بدنش بودند که با لمسشون صدای آه و ناله اش رو بلند کنند .پاهامو دورش
حلقه کردم و سعی کردم بچرخونمش تا غلت بزنیم ولی اون زیادی سنگین و قوی
بود.
سرشو باال اورد بهم لبخند زد و گفت:
"این بار نوبت منه که روت باشم!"چیزی که توی اون لحظه منقلبم کرد دیدن لبخند و گرمای نگاهش بود.
"گیدین"------عمیقا منو بوسید و به شیوه ی خودش توی دهنمو زبون میزد .به ذهنم رسید اون
میتونه حتی با یه بوسه منو ارضا کنه ،اگه به مدت طوالنی ادامه بدیم .هرچیزی
ازش تحریکم میکرد ،از ظاهرش گرفته و احساسی که زیر دستام بهش دست میداد
تا طرز نگاهش به من و طوری که لمسم میکرد .حرص و اشتیاق خودش و نیازهای
خاموشی که توی بدن من ایجاد میکرد ،قدرت و توانش که بهم لذت میداد و رضایتی
که در عوض از من می گرفت؛ همه و همه بطرز دیوانه واری وحشی و مشتاقم
می کردند.

دستامو توی موهای ابریشمی خیسش کشیدم .کرک های ریز و وز روی سینش نوک
بدن مثل سنگش با بدنم ،خیس و
سفت شده ی سینه هامو تحریک می کرد و تماس ِ
پر از نیازم می کرد.
#صفحه_۱۵۷

در حالیکه لباشو از گونه تا گردنم می کشید زیر لب گفت:
"عاشق بدنتم".با دستاش نیم تنه ی بدنمو از سینه هام تا باسنم نوازش کرد ادامه داد:
"نمیتونم به اندازه کافی بدنتو تصاحب کنم".عشوه گری کردم:
"هنوز خیلی با بدن من حال نکردی"."فکر نمیکنم هیچوقت بتونم تمامشو تصاحب کنم".با زبونش در طول شونه ام حرکت میکرد و لب میزد و گاز می گرفت و بعد نوک
اون یکی سینمو با دندوناش گرفت و کشیدش .با احساس درد تیز و ناگهانی ،کمرمو

همراه با فریاد ارومی به جلو خم کردم .دردمو با یه مک عمیق و نرم تسکین داد و
بعد راه بوسه هاشو به سمت پایین ادامه داد.
"هیچی رو تا حاال اینقدر ناجور نخواسته بودم!""پس منو بکن".در حالیکه پایین تر می رفت و با نوک زبونش دور نافمو نوازش می کرد زیر لب
گفت:
"فعال نه .هنوز آماده نیستی".دستمو توی موهاش بردم و سعی کردم سرشو باال بکشم:
"چی؟ اوه خدا ...بیشتر از این نمیتونم اماده بشم".گیدین مچ دستامو گرفت و با دستاش به تشک قفلشون کرد.
"تو یه واژن تنگ و کوچولو داری اوا .اگه به اندازه کافی قبلش ریلکس و آرومتنکنم ممکنه بهت آزار برسونم".
رعشه ای شدید از تحریک و هیجان بدنم رو فرا گرفت .وقتی رک و با صراحت
راجع به سکس حرف می زد داغ و خواهانش میشدم .دوباره پایین رفت و من عصبی
و ناراحت شدم.

"نه گیدین .اگه میخوای اینکارو کنی باید قبلش دوش بگیرم".#صفحه_۱۵۸

صورتشو بین پاهام پنهون کرد .از خجالت سرخ و ملتهب شده بودم و تقال می کردم
سرشو باال نگهدارم .با دندوناش رونمو گاز گرفت و غرید:
"بس کن"."نکن لطفا .تو مجبور نیستی اینکارو کنی".با نگاه تیز و خیرش حرکات سراسیمه و دیوانه وارم رو متوقف کرد .با خشونت
پرسید:
"فکر میکنی احساسم نسبت به بدنت متفاوت از احساس تو نسبت به بدن منه؟ منمیخوامت اوا".
لبای خشکمو لیس زدم .بحدی از نیاز شدیدش تحریک شدم که نتونستم حتی یه کلمه
بگم .غرغری کرد و دوباره سرشو به سمت ناحیه ی خیس و براق بدنم پایین برد.
با زبونش بافت های حساس بدنم رو نوازش میکرد  ،لیس میزد ،فاصله مینداخت.
لگنم رو بیقرار تکون میدادم .بدنم برای بیشتر از این تمنا می کرد .بحدی احساس
خوبی داشتم که میتونستم اشک بریزم.

"خدایا ،اوا .از لحظه ای که دیدمت دلم میخواد هر روز زبونمو اینجات بذارم".وقتی نرمه ی مخملی زبونش روی کلیتوریس متورمم پرپر میزد سرمو محکم به
بالش فشار دادم.
"اره .همینجوری .منو به اوج برسون".و اینکارو کرد .با یه مک مالیم و یه لیس محکم.
وقتی ارگاسم درونم به جریان افتاد به خودم پیچیدم ،بین پاهام منقبض شد و پایین
تنه ام به سختی لرزید .زبونشو به درون دهانه ی واژن لرزونم که اطرافش موج
میزد تا اونو بیشتر به داخل بکشه فشار داد .نفس و ناله هاش روی بدن متورم و
حساسم می نشست و تحریک و ارگاسمم رو سرعت می بخشید .اشک توی چشمام
نیش زد و از گونه هام سرازیر شد .لذت و رضایت جسمانی تمام دیواری رو که
احساساتمو پنهون میکرد خراب کرد.
#صفحه_۱۵۹

گیدین بیخیال نشد .نوک زبونش رو بصورت دورانی توی دهانه ی مرتعش واژنم
می چرخوند و کلیتوریس نبض دارم رو لیس می زد .و اونقدر ادامه داد تا دوباره
تحریک شدم و به هیجان اومدم .دوتا از انگشتاشو درونم فرو کرد ،پیچ و خمشون
میداد و لمس و نوازشم میکرد .بشدت حساس و تحریک پذیر بودم و در مقابل
حرکات بی امانش خودم رو به تشک می کوبیدم .وقتی با مکش های ریتمیک و
مداومش کلیتورسم رو کشید ،همراه با فریاد تند و بلندی دوباره به اوج رسیدم و
ارضا شدم .بالفاصله با سه انگشت شروع کرد ،درونم پیج و تاب میداد و منو باز
تر می کرد.

"نه گیدین".سرمو به این سمت و اون سمت تکون میدادم ،اینچ اینچ پوستم جز جز می کرد و
می سوخت .ادامه دادم:
"دیگه نه"تند و خشن چرب زبانی کرد:
"یه بار دیگه .یه بار دیگه و بعد میکنمت"."نمیتونم"..."بازم ارضا میشی"!...جریانی از هوا رو روی پوست مرطوبم فوت کرد ،و با خنک کردن پوست ملتهب
و تب کرده ام سنسورهای عصبیم دوباره فعال شدند.
"من عاشق اینم که ارضا شدنتو تماشا کنم اوا .عاشق شنیدن ناله هات .عاشق لرزشبدنت"...
با ماساژ نقطه ای حساس درون بدنم ،یه ارگاسم دیگه با جریانی اروم و گرم از لذت
و رضایت درونم به راه افتاد.

#صفحه_۱۶۰

سنگینی وزن و گرمای بدنش از روم برداشته شد .توی یه گوشه از ذهن مات و
مبهوتم صدای باز شدن یه کشو و به دنبالش پاره شدن فویل رو شنیدم .وقتی برگشت
تشک پایین رفت ،منو بدون مالیمت وسط تخت کشید .روم دراز کشید ،با بدنش قفلم
کرد ،ساعد دستاشو دو طرف بازوهام قرار داد و به بدنم فشارشون داد و اینجوری
حبسم کرد.
نگاه خیرم میخکوب چهره ی زیبای خشک و عبوسش شده بود .وجناتش از شهوت
زیاد خشن و سخت شده بود ،پوست روی استخوانای گونه و فکش کیپ و سفت شده
بود .چشماش بحدی تیره و منبسط شده بودند که به سیاهی میزدند .به خوبی میدونستم
به مردی خیره شدم که مرزهای کنترلشو از دست داده .واقعا واسم مهم بود که این
کارو بخاطر من و رضایتم و آماده کردنم برای چیزی که میدونستم قراره حسابی
تحریکم کنه انجام داده بود.
روتختی رو ،به چنگ کشیدم .گیدین منو چندین و چند بار به اوج رسونده بود و این
بار دیگه برای اون بود.
با نگاهم گستاخ و بی پرواش کردم و دستور دادم:
"منو بکن!"درحالیکه با یه حرکت درنده خودشو داخلم فرو کرد اسممو غرید:

"اوا!!!"دم عمیقی بلعیدم .بزرگ بود ،سخت مثل سنگ ،و عمیق .اتصال و ارتباطمون چه
از نظر روانی و چه از لحاظ احساسی بطرز غافلگیرانه ای تند و تیز و آتشین بود
 .هرگز اینطوری تمام و کمال تصاحب نشده بودم.
#صفحه_۱۶۱

هیچوقت فکر نمیکردم بتونم بسته شدن و مهارشدن توی سکس رو تحمل کنم ،نه
بعد از گذشته ای که داشتم ،ولی غلبه و تسلط کامل گیدین روی بدنم میل و اشتیاقم
رو برای یه راند خشن کم کم باال برده بود .تا حاال تو زندگیم برای همچین رابطه
ای اینقدر تحریک نشده بودم ،که البته بعد از چندین ارگاسم و چیزی که تا االن
باهاش تجربه کرده بودم مضحک و دیوونگی بنظر می رسید.
دورش گره خوردم ،و از احساس فرو رفتنش و پر کردنم لذت میبردم.
لگنش روی لگنم قرار گرفت ،انگار میگفت 'منو احساس میکنی؟ من داخل توئم.
من صاحب و مالکتم'.
تمام بدنش سفت و سخت شده بود .وقتی التش رو تقریبا بیرون کشید عضالت سینه
و بازوهاش کشیده شدند .و قبل از اینکه دوباره تا انتها بهم کوبیده بشه بود ماهیچه
های شکمش منبقض شدند.
ناله ای کردم و از سینه ی اونم صدای خشن و ارومی به گوش رسید:

"عیسی مسیح ...اوه اوا تو خیلی خوبی".محکم بهش چسبیدم ،کردن منو شروع کرد .با ضربات حریصانه و وحشیانش لگنم
رو به تشک قفل کرده بود .با هر فشار هات و سکسی که بهم وارد می کرد لذت و
سرخوشی دوباره درونم شکل می گرفت و موج می زد .فکر کردم 'اره همینجوری،
من تو رو فقط همینجوری میخوام'.
صورتشو توی گودی گردنم پوشوند و محکم نگهم داشت ،سریع و شدید فرو میکرد،
نفس نفس میزد ،آلتش داغ بود ،همه و همه از تمایل و شهوت زیاد داشتند دیوونم
میکردند.
"تا حاال هیچوقت اینقدر سخت و بزرگ نشده بود .تا انتها درونت فرو رفتم....میتونم اینجات رو مقابل شکمم احساس کنم ....آلتم رو که بهت کوبیده میشه احساس
کن اوا".
#صفحه_۱۶۲

فکر میکردم که این راند دیگه متعلق به اونه ولی اون هنوزم حواسش به من بود،
هنوزم رو من تمرکز داشت ،لگنش رو به آرومی می چرخوند تا با لمس و مالش،
لذت و رضایت رو توی بدن در حال ذوبم جاری کنه .ناله ی خفیف و درمانده ای
از نیاز ازم بلند شد و لبش روی لبم سر خورد .تشنه و مشتاقش بودم ،و ناخونامو
توی لگن درحال کوبشش فرو می کردم .در حال تقال با میل و عطش طاقت فرسایی
بودم که میخواست ضربات وحشیانه الت بزرگ اونو احساس کنه.

عرق ازمون چکه می کرد ،پوستمون داغ و براق شده بود و سینمون برای دم و
بازدم تقال می کرد .یه ارگاسم دیگه مثل طوفان داشت درونم جاری میشد ،همه جام
منقبض میشد ،گره می خورد و فشرده می شد .از شهوت زیاد ناسزا میگفت ،یه
دستشو زیر باسنم هل داد ،پشتم رو قاب گرفت و به سمت ضربه های پر زوری که
میزد فشارم داد تا آلتش دائما به نقطه ای برخورد کنه که مشتاقش بودم.
با تندی و خشونت دستور داد:
"ارضا شو اوا .همین االن!"با شتاب و شدت به اوج رسیدم و اسمشو نفس زنان صدا زدم .و طوری که بعدش
بدنمو محصور و محدود کرد شور و احساسم بیشتر شد .درحالیکه می لرزید سرشو
عقب کشید.
"آه ،اوا".بحدی منو تنگ و محکم در آغوش گرفت که نمیتونستم نفس بکشم .درحالیکه داشت
طوالنی و شدید ارضا میشد همچنان با لگنش ضربه می زد.
نمیدونم چه مدتی همونطوری دراز کشیده بودیم ،آروم و گره خورده ،و لب هایی
که روی شونه ها و گردن ها می لغزیدند تا نوازش و تسکین کنند .تمام بدنم می
سوخت و نبض می زد...
#صفحه_۱۶۳

باالخره آروم گرفتم:
"وای".لبش روی فکم بود .زمزمه کرد:
"تو منو میکشی .ما اونقدر سکس می کنیم تا بمیریم!""من؟ من که هیچ کاری نکردم".اون کامال منو تحت کنترل خودش گرفته بود و این کار لعنتیش چقدر سکسی بود؟
"تو نفس میکشی .همین کافیه".خندیدم و بغلش کردم.
سرشو باال اورد و بینیمو مالید.
"ما قراره بریم شام بخوریم و بعدش دوباره شروع کنیم".ابروهام باال پریدند.

"توانشو داری دوباره سکس کنی؟""کل شب رو!"لگنش رو تکون داد و من تونستم احساس کنم که اون هنوز تقریبا سفت و سخته.
رو بهش گفتم:
"تو یه ماشینی! یا یه خدا!"با یه بوسه آروم و شیرین از کنارم بلند شد و گفت:
"بخاطر توئه".کاندومشو دراورد و الی یه دستمال از میز عسلی پیچیدش .و توی سبد زباله کنار
تخت انداختش.
"بریم دوش بگیریم و بعد از رستوران طبقه پایین غذا سفارش بدیم .یا اینکه میخوایواسه شام بریم پایین؟"
"فکر نمیکنم بتونم راه برم!"با این حرفم یه لبخند دندون نمای درخشان روی صورتش نقش بست و قلبم رو برای
یه لحظه متوقف کرد.

"خوشحالم فقط من اینطوری نیستم!""ولی تو خوب بنظر میای"."حس فوق العاده ای دارم".کنار تخت نشست و موهامو نوازش کرد و از روی پیشونیم کنارشون زد .چهره اش
مهربون و لبخندش گرم و با احساس بود.
ولی به ذهنم رسید توی چشماش یه چیز دیگه میبینم و این احتمال احساس خفگی بهم
میداد .منو می ترسوند.
درحالیکه دستشو از بازوم پایین می کشید گفت:
"باهام دوش بگیر"."یه دقیقه بهم فرصت بده تا خودمو جمع و جور کنم .بعد بهت ملحق میشم"."اوکی".به سمت حمام رفت و نمایی از پشت بدنش که انگار حجاری شده بود و باسن بی
عیب و نقصش رو نشون داد .همچین مدل اصیل مردانه ای رو با با احساس ناب
زنانه تحسین کردم و آه کشیدم...

#صفحه_۱۶۴

صدای آب از حمام به گوش می رسید .نشستم و پاهامو از تخت آویزون کردم.
باز
ضعف و سستی تمام بدنمو فرا گرفته بود .نگاه خیره ام میخکوب کشوی تقریبا ِ
کنار تخت افتاد .و از شکافش بسته ای کاندوم دیدم.
معده ام بهم پیچید .این هتل آنقدر اعیانی و شیک بود که عالوه بر کتاب مقدس بایبل،
کاندوم هم ارائه کنه.
با دست کمی لرزانم کشو رو بیشتر بیرون کشیدم .تعداد زیادی وسایل پیشگیری به
چشمم خورد ،و همینطور شیشه های لوبریکانت زنانه و ژل های از بین برنده ی
اسپرم .قلبم تقال و کوبشش رو دوباره از سر گرفت .توی ذهنم مسیر اومدنمون به
هتل رو که سراسر شهوت بود مرور کردم .گیدین نپرسید کدوم اتاق خالیه .حتی با
وجود شاه کلیدشم ،منطقی بود قبل از ورود به یه اتاق بپرسه اشغال شده یا نه...
مگر اینکه اون از قبل می دونسته این اتاق بخصوص خالیه.
واضح بود که این اتاق 'خودشه' -----یه مکان خالی با همه ی تجهیزاتی که نیاز بود
تا بتونه زمان خوبی رو با خانمایی که برای کردن به خدمت گرفته بود سپری کنه.
وقتی سر پا ایستادم و به سمت کمد قدم برداشتم ،صدای در شیشه ای حمام رو شنیدم
که باز و بسته شد .دو دستگیره کمد دیواری رو که از جنس چوب گردو بود و طرح
کرکره داشت گرفتم و جداشون کردم .فضای کوچیکی بود که لباس های مردانه از
میله های فلزی آویزون شده بودند .تعدادی پیراهن رسمی و شلوارهای کرباسی،
بعالوه جین و شیوارهای کتونی .دمای بدنم پایین افتاد و حس بیچارگی مریض گونه
ای ،سرخوشی و مستی بعد از ارگاسمم رو به چالش کشید.

توی دراور های سمت راست کمد ،بطور منظم و ومرتب چندال تیشرت  ،شورت
بوکسری و جوراب چیده شده بود .توی دراور باالیی سمت چپ هم اسباب بازی
های جنسی که هنوز توی بسته هاشون قرار داشتند چیده شده بود .به کشوهای پایینی
دیگه نگاه نکردم .به اندازه کافی دیده بودم..
شلوارمو تنم کردم و یکی از پیراهنای گیدین رو برداشتم .وقتی لباسامو پوشیدم،
چیزایی که در طول درمانم یاد گرفته بودم به ذهنم خطور کردند 《.موضوع رو
شفاف واسش بیان کن .توضیح بده که چی باعث میشه به پارتنرت احساسات منفی
پیدا کنی .علتش رو پیدا کن ،ازش فرار نکن و مرحله به مرحله مشکالت رو حل
کن》.
شاید اگه اینقدر بابت احساسات عمیقم نسبت به گیدین متالطم و آشفته نبودم میتونستم
همه اینکارا رو بکنم ،شاید اگه ما همین االن یه سکس فوق العاده نداشتیم کمتر اسیب
پذیر و حساس بودم .االن درکی نداشتم .فقط کمی احساس ناپاکی و هرزگی می
کردم ،یکم هم حس سواستفاده شدن و خیلی زیاد آزرده خاطر و ناراحت بودم .این
افشاسازی یهویی و خاص مثل یه نیروی دردناک و طاقت فرسا بهم ضربه زده بود
و ازم یه بچه ساخته بود؛ طوری که میخواستم منم اونو اذیت کنم.
کاندوم ها ،لوبریکانت ها و اسباب بازیا رو بیرون کشیدم و روی تخت انداختم .به
محض اینکه با لحن مفرح و طنازش اسمم رو صدا زد کوله ام رو برداشتم و ترکش
کردم...
#فصل_دهم

#صفحه_۱۶۵

وقتی از میز پذیرش عبور کردم و از در فرعی هتل خارج شدم سرمو پایین نگه
داشتم .با بخاطر آوردن مدیری که زمان ورودمون به آسانسور به گیدین خوش آمد
گفته بود صورتم از شرم و خجالت قرمز شد .میتونستم تصور کنم چه فکری درمورد
من میکنه .اون حتما می دونست گیدین اتاق رو به چه منظوری رزرو کرده .حتی
نمیتونستم فکرشو کنم که من نفر بعدی تو صف طویلی از خانما بودم که به این اتاق
پا گذاشتند ،و البته حقیقت چیزی جز این نبود.
مگه چقدر سخت بود که مقابل میز پذیرش توقف کنه و یه اتاق بگیره که فقط مال
خودمون باشه؟
بدون اینکه هیچ مسیر یا مقصد خاصی تو ذهنم باشه شروع به راه رفتن کردم .هوا
تاریک شده بود ،شهر شکل جدیدی از زندگی و انرژی نسبت به روز کاری و
شلوغش به خود گرفته بود .گاری های غذای گرم نقطه نقطه ی پیاده رو ها رو
اشغال کرده بودند .دستفروشی تابلوهای قاب گرفته نقاشی رو می فروخت .دوره
گرد دیگه ای تیشرت های ارزان قیمت رو به حراج گذاشته بود .و مقابل یه فروشنده
هم دوتا میز تاشو پوشیده از فیلم و سلایر قرار داشت.
با هر قدمی که برمیداشتم آدرنالین فرار و گریزم کمتر میشد و جاش رو افکار شاد
و کینه جویانه ام می گرفت .اینکه گیدین از حمام خارج و با اتاق خالی و تختخوابی
پر از وسایل پخش و پال شده روبه رو میشد سرخوش و آرومم می کرد .کم کم داشتم
آروم میشدم و به این فکر میکردم که دقیقا چه اتفاقی افتاد.
اینکه گیدین منو دقیقا به باشگاهی دعوت کرد که از قضا به اتاق سکسش خیلی
نزدیکه فقط یه اتفاق بود؟

#صفحه_۱۶۶

یاد مکالمه امروزمون توی دفترش وقت ناهار افتادم و تقالیی که می کرد تا خودشو
توجیه کنه و منو نگه داره .اونم مثل من بخاطر اتفاقات بینمون گیج و مبهوت بود.
من چندین سال تحت درمان بودم و یاد گرفته بودم که وقتی صدمه میبینم بجای فرار
کردن و درد کشیدن چیکار کنم.
پریشون و دل شکسته وارد یه رستوران ایتالیایی اغذیه و مشروب شدم و پشت یه
میز نشستم .یه لیوان شیراز (شراب قرمزی که از انگور شیراز تهیه می شود) و یه
پیتزا مارگاریتا سفارش دادم .امیدوارم بودم شراب و غذا لرزش و اضطراب درونم
رو تسکین بده تا بتونم به درستی فکر کنم.
وقتی گارسون با شرابم برگشت ،نصف لیوان رو بدون مزه کردنش سر کشیدم.
همین االنم دلتنگ گیدین بودم ،دلتنگ اون حال و هوای سرزنده و شادی که قبل از
اومدنم داشت .تمام بدنم بوی اونو گرفته بود ------بوی بدنش و سکس فوق العاده و
داغی که داشتیم .چشمام می سوختند و علیرغم اینکه توی یه مکان عمومی بودم ،یه
رستوران خیلی شلوغ ،اجازه دادم اشکام روی صورتم بلغزند .غذامو واسم اوردند،
یه تیکه برداشتم.
روی صندلی خم شدم و کیفمو برداشتم .گوشیمو دراوردم تا یه پیام روی سرویس
پیغام گیر دکتر تراویس بذارم .دکتر پیشنهاد داده بوده تا زمانیکه یه روانپزشک جدید
تو نیویورک پیدا نکردم باهاش قرارمالقات های ویدیویی داشته باشم .و من تصمیم
داشتم االن به پیشنهادش عمل کنم .ولی با دیدن گوشیم متوجه شدم بیست و یک تماس
از دست رفته و یه پیام از گیدین دارم؛《دوباره گند زدم .ازم جدا نشو .باهام حرف
بزن .لطفا》...

#صفحه_۱۶۷

اشکام دوباره جاری شدند .گوشیمو روی قلبم گذاشتم ،گیج و پریشون بودم ،نمیدونستم
باید چیکار کنم .نمیتونستم تصویر گیدین به همراه زن های دیگه رو از ذهنم بیرون
کنم .نمیتونستم تصویر سکسش با زن های دیگه رو روی همون تخت تجسم نکنم،
بکار بردن اسباب بازیاش روی اونا ،دیوونه کردنشون و لذت و رضایتی که از بدن
اونا می گرفت ،همه و همه قوه ی تخیلم رو تصاحب کرده بودند...
فکر کردن راجع به همچین چیزایی غیرمنطقی و بی فایده بود و باعث میشد احساس
حقارت و کوچکی کنم و از نظر جسمانی خسته و ناخوش بشم.
با احساس لرزش گوشی از جا پریدم ،نزدیک بود از دستم بیفته .با توجه به رنج و
بیچارگی که در دل داشتم ،با خودم سر و کله میزدم که جواب گوشی رو ندم تا به
پیامگیر صوتی ختم بشه چون اسم گیدین روی صفحه نقش بسته بود---بعالوه اون
تنها کسی بود که شمارمو داشت ---ولی نتونستم نادیده اش بگیرم چون کامال مشخص
بود چقدر آشفته ست .هرچقدر هم که قبال میخواستم اذیتش کنم ،االن دیگه نمیتونستم
ادامه بدم.
"سالم".صدام هیچ شباهتی به صدای خودم نداشت ،از اشک و احساساتم گرفته شده بود.
"-اوا !!! خدایا شکر".

خیلی مضطرب و نگران بنظر می رسید .ادامه داد:
"کجایی تو؟"به اطرافم نگاه کردم ،نتونستم چیزی پیدا کنم که اسم رستوران رو متوجه بشم.
#صفحه_۱۶۸

"نمیدونم .من ....من متاسفم گیدین"."نه اوا .متاسف نباش .اشتباه از من بود .االن باید پیدات کنم .میتونی جایی کههستی رو توصیف کنی؟ از هتل که بیرون زدی راه رفتی؟"
"آره .پیاده اومدم"."اوکی متوجه شدم از کدوم خروجی رفتی .بعدش کدوم مسیرو پیش گرفتی؟"به تندی نفس می کشید و من میتونستم صدای ترافیک و بوق ماشین ها رو پس زمینه
ی تماسش بشنوم.
"به سمت چپ پیچیدم"."-بعد از اون سر هیچ نبشی پیچیدی؟"

"فکر نمیکنم .نمیدونم"...اطرافمو نگاه کردم تا یه خدمتکار پیدا کنم و ازش بپرسم.
"تو یه رستورانم .ایتالیاییه .یه فضای نشیمن تو پیاده رو داره ...و یه حصار فلزیمذین .درهای فرانسوی ...خدایا ،گیدین ،من"-----
نیمرخش جلوی در ورودی ظاهر شد .تلفنش هنوز کنار گوشش بود .فوری شناختمش
و تماشا کردم که وقتی منو دید چطور خشکش زد .گوشیشو توی جیب شلوار جینی
که توی کمد هتلش بود هل داد ،با گام های بلند از کنار پیشخدمتی که داشت باهاش
حرف میزد گذشت و مستقیم به سمتم قدم برداشت .به سختی تونستم روی پاهام
وایسم ،مقابلم مکث کرد و بعد تنگ در آغوشم گرفت...
صورتشو توی گودی گردنم پوشوند و گفت:
"خدایا .اوا"...#صفحه_۱۶۹

منم بغلش کردم .بخاطر حمامی که کرده بود تازه و باطراوت بنظر می رسید .و
بطرز دردناکی بهم یاداوری میکرد که منم به دوش گرفتن نیاز دارم .یهو گفت:
"-من نمیتونم اینجا باشم".

عقب کشید ،صورتمو با دستاش قاب گرفت و به تندی ادامه داد:
"درحال حاضر نمیتونم تو یه مکان عمومی باشم .با من میای بریم خونه؟"احتماال تردید و احتیاطم رو از صورتم خوند چون بالفاصله لباشو روی پیشونیم
گذاشت و زمزمه کرد:
"مثل هتل نیست ،بهت قول میدم .مادرم تنها زنیه که تا به حال به خونم اومده .البتهبجز خدمتکار و کارکنان".
زیر لب گفتم:
"این مسخره ست .من واقعا یه احمقم"."نه".موهامو نوازش گونه از صورتم کنار زد و نزدیک تر اومد تا تو گوشم زمزمه کنه
.
"اگه تو هم منو به مکانی میبردی که واسه سکس با مردای دیگه رزرو کرده بودی،منم دیوونه میشدم".
با برگشتن گارسون از هم فاصله گرفتیم.

"جناب ،منو رو واستون بیارم؟"کیف پولیشو از جیب عقبی شلوارش دراورد و کارت اعتباریشو بهش داد.
"نه الزم نیست .ما داریم میریم".#صفحه_۱۷۰

با تاکسی به خونه ی گیدین رفتیم و اون تمام مدت دستمو تو دستش گرفته بود .خونش
تو خیابون اعیانی پنجاهم بود .احتماال نبایستی از بودن توی یه آسانسور خصوصی
که به سمت آپارتمان پنت هاوسش در حرکت بود دست پاچه و هیجان زده میشدم.
دیدن سقف های بلند و سبک معماری قدیمی برای من چیز تازه ای نبود ،و البته
وقتی با مردی قرار میذاشتی که تقریبا صاحب و مالک هرچیز لعنتیه داشتن همچین
خونه ای واقعا دور از انتظار نبود .و نمایی دیدنی از پارک مرکزی ...خوب ،البته
که اون همچین خونه ای داشت.
وقتی درب آسانسور مستقیما به ورودی البی مرمری آپارتمان باز شد ،قبل از اینکه
دستمو رها کنه محکم فشارش داد .قفل درب ورودی سرسرا رو باز کرد تا منو به
داخل هدایت کنه .و میتونستم تشویش و اشتیاقش رو وقتی که برگشت تا عکس
العملمو ببینه احساس کنم.
خونه ی گیدین هم مثل خودش زیبا و جذاب بود .و البته نسبت به دفترش که مدرن
و امروزی و خشک بود کامال متفاوت بنظر می رسید .محل زندگیش گرم و مجلل

و فاخر بود ،پر از اسباب عتیقه و قدیمی .کف زمین که از چوب سخت و براق
ساخته شده بود پوشیده از فرش های باشکوه با طرح های فرانسوی ابوسن بود.
از اینکه فقط من میتونم این شاهکارو ببینم احساس خاص بودن میکردم .با مالیمت
گفتم:
"اینجا فوق العاده ست"...دیدن خونه ی گیدین چیزی بود که هالک تجربه کردنش بودم .و واقعا خیره کننده
بنظر می رسید.
"بیا تو".منو داخل تر کشید و ادامه داد:
"میخوام امشب اینجا بخوابی"."ولی من لباس و وسایلمو ندارم و فردا باید برم سرکار"..."تنها چیزی که نیاز داری مسواکته که توی کیفت هست .فردا صبح میریم خونتواسه باقی وسایلت .بهت قول میدم سر وقت به محل کارت برسونمت".
#صفحه_۱۷۱

در آغوشم گرفت و چونه اش رو روی سرم گذاشت.
"اوا من واقعا دوست دارم اینجا بمونی .بخاطر اینکه از هتل در رفتی سرزنشتنمیکنم ولی بدون که اون کارت تا سر حد مرگ منو ترسوند .بخاطر همین نیاز دارم
یه مدت پیش خودم نگهت دارم".
"منم نیاز دارم کنار خودت نگهم داری".دستامو از زیر تیشرتش رد کردم تا سفتی کمر لخت و پوست نرمش رو نوازش
کنم .ادامه دادم:
"باید دوش بگیرم".بینی شو تو موهام فرو کرد و دم عمیقی کشید.
"از اینکه بوی منو میدی خوشم میاد".ولی بعد ،از سالن نشیمن و پایین هال به اتاق خوابش هدایتم کرد.
وقتی چراغا رو روشن کرد نفسم حبس شد.
"-وای!"

یه تختخواب بزرگ سورتمه ای بر فضا غالب بود ،چوب تیره رنگ-که بنظر می
رسید رنگیه که ترجیحش میده -و مالفه ی کرم رنگ .بقیه اثاثیه اتاق با تخت ست
بود .یه فضای گرم و مردونه .روی دیوارها هیچ اثری از تابلوی هنری وجود
نداشت تا از جلوه ی شب زیبا و آرام پارک مرکزی و ساختمون های مجلل مسکونی
اون سمت پنجره کم کنه .نمای من از منهاتن...
"حمام اینجاست".وقتی به سمت کمد حمام که به شکل یه کابینت چوبی پنجه مانند و انتیک ساخته شده
بود چرخیدم ،گیدین چندتا حوله از کشو بیرون کشید و با اون وقار و اعتماد به نفس
شهوت آمیزش که بشدت تحسینش می کردم به سمتم اومد .دیدن اون توی خونه اش،
در حالیکه خیلی خودمونی لباس به تن داشت ،منو لبریز از احساس میکرد .دونستن
اینکه من تنها زنی هستم که همچین چیزی رو تجربه میکنم بیش از پیش تحت تاثیرم
قرار میداد .احساس می کردم برهنه تر از همیشه میبینمش.
#صفحه_۱۷۲

رو بهش گفتم:
"ممنونم".نگاهم کرد ،انگار متوجه شده بود تشکرم فقط بخاطر حوله ها نیست و منظورم
چیزی فراتر از اونه .نگاه خیره اش تا ته وجودمو می سوزوند .گفت:
"-حس خیلی خوبیه که تو اینجایی".

"گیدین من اصال نمیدونم رابطمون چجوری به اینجا ختم شد ،بودنم با تو .ولیهرطوری که هست واقعا ،واقعا دوسش دارم".
"مهمه که چی شد؟"به سمتم اومد چونمو گرفت و سرمو باال اورد و یه بوسه روی نوک بینیم نشوند.
"واست یه تیشرت روی تخت میذارم .نظرت درمورد خاویار و ودکا چیه؟""خوب ...این یه قدم بزرگه نسبت به پیتزایی که داشتم میخوردم!"لبخند زد:
" خاویار اوسترا پتروسیان".منم لبخند زدم:
"اشتباه کردم! این صد قدم جلوتره!"دوش گرفتم و پیراهن سایز بزرگ برند "صنایع کراس" رو که روی تخت واسم
گذاشته بود پوشیدم .بعدش با کری تماس گرفتم تا بهش اطالع بدم امشب رو خونه
نمیرم و خالصه ای از اتفاقات هتل رو واسش توضیح دادم.

سوت زد و گفت:
"واقعا نمیدونم چی بگم!"همین خاموش بودن کری تیلور خودش گویای همه چیز بود!
#صفحه_۱۷۳

توی سالن نشیمن به گیدین ملحق شدم .پشت میز قهوه نشستیم و شروع به خوردن
خاویار منحصر به فرد با نون تست های مینی و خامه تازه کردیم .و بعد یه فیلم
پلیسی رو تماشا کردیم که از قضا یکی از سکانس هاش روبه روی ساختمون کراس
فایر فیلمبرداری شده بود.
گفتم:
"بنظرم خیلی باحاله ساختمونی که مالکش هستی رو توی تلویزیون ببینی"."بد نیست .البته اگه خیابون رو بخاطر فیلمبرداری چندساعت مسدود نکنن".بهش نزدیک شدم و گفتم:
"-بدبین!"

ساعت ده و نیم بود که توی تختش خزیدیم و ادامه ی فیلم رو درحالیکه همدیگرو
در آغوش گرفته بودیم تماشا کردیم .کشش جنسی بینمون جو اطرافمون رو فرا
گرفته بود ولی اون به هیچ وجه پیشقدم نشد .همینطور من .حدس میزدم میخواد
قضیه هتل رو جبران کنه و بهم ثابت کنه که اون فقط میخواد باهام باشه و وقت
بگذرونه نه اینکه فقط منو بکنه!
و البته موثر بود .با اینکه شدیدا تشنه و مشتاق بدن سکسی و خشنش بودم ولی بودن
و وقت گذروندن در کنارش بدون رابطه جنسی ،احساس فوق العاده ای داشت.
برهنه و بدون لباس خوابش برد که البته برای منی که توی آغوشش بودم معرکه
بود .یکی از پاهامو روش انداختم و بازومو دور کمرش حلقه کردم و سرمو روی
قلبش گذاشتم .پایان فیلم رو به خاطر ندارم پس احتماال قبل از اینکه تموم بشه به
خواب رفتم.
وقتی بیدار شدم هوا هنوز تاریک بود .روی نیمه ای از تخت که جای من بود غلت
زدم .نشستم تا ساعت دیجیتالی روی میز عسلی رو ببینم .تقریبا سه نیمه شب بود.
من معموال تمام طول شب رو راحت می خوابیدم ولی امشب احتماال بخاطر بودن
تو یه جای غریبه و جدید نتونستم به خواب عمیقی فرو برم؛ ولی بعد گیدین ناله ای
سر داد و بیقرار تکون خورد .و متوجهم کرد که چه چیزی خوابمو مختل کرده.
صدایی که ازش به گوش می رسید دردناک و نفس های هیس مانندش زجراور
بودند.
#صفحه_۱۷۴

با تندی و خشونت زمزمه کرد:

"لمسم نکن .دستای کثیفتو بکش کنار".یخ زدم ،ضربان قلبم اوج گرفت .کلماتش از خشم و غضب جنون آمیز بریده بریده
از دهنش بیرون میومدند.
به خودش می پیچید و با پاهاش مالفه رو لگد میکرد:
"عوضی حرومزاده"...کمرش خم شد و ناله ای که بنظر شهوانی و هرزه گونه بنظر می رسید سر داد:
"نکن ،آه ،عیسی مسیح' ...درد' داره".بدنش تقال میکرد و تحت فشار بود .دیگه نتونستم تحمل کنم.
"گیدین".از اونجایی که کری گاهی اوقات کابوس میدید به خوبی میدونستم نباید یه مرد رو
در همچین وضعیت درد و رنجی لمس کرد .در عوض سمت خودم روی تخت زانو
زدم و اسمشو صدا کردم:
"-گیدین بیدار شو".

با سکوت ناگهانیش ،دوباره روی کمر افتاد .هیجان زده و عصبی بود .سینه اش با
نفس های تندی که می کشید باال و پایین میشد .آلتش سفت و سخت شده بود.
با اینکه قلبم در حال تیکه تیکه شدن بود ولی محکم حرف زدم:
"گیدین! داری خواب میبینی .بیدار شو .برگرد به من""اوا....؟""من اینجام".#صفحه_۱۷۵

تکون خوردم تا راهی برای نور ماه باز کنم ولی توی صورتش هیچ درخشش و
تاللویی ندیدم که بهم نشون بده چشماش بازه.
"گیدین بیداری؟"تنفسش کم کم اروم شد ولی هیچ حرفی نزد .پیراهنی که تنم بود رو از سرم بیرون
کشیدم و روی تخت انداختمش .به جلو خم شدم و مردد دستمو به بازوش رسوندم.
وقتی حرکتی نکرد نوازششش کردم و سرانگشتامو به ارومی روی عضالت سخت
بازوش کشیدم.

"گیدین؟"سریع و ناگهانی بیدار شد.
"چیه؟ چی شده؟؟!"دوباره روی پاهام نشستم و دستامو روی رونام گذاشتم .دیدم که پلک زد و بعد هر
دو دستشو توی موهاش فرو کرد .میتونستم بفهمم که کابوس هنوز رهاش نکرده .از
سفت و سختی بدنش میشد احساس کرد.
به آرنجش تکیه داد و با تندی و خشونت پرسید:
"چی شده؟ تو خوبی؟"خودمو به سمتش کشیدم ،بدن برهنه ام رو هم تراز با بدنش قرار دادم و گفتم:
"من تو رو میخوام".صورتمو به گردن نمناکش فشردم و پوست شور مزه اش رو مکیدم .از کابوس های
خودم یاد گرفته بودم که فقط در آغوش کسی بودن و دوست داشته شدن میتونه
هیوالی کابوس و ترس رو فراری بده و برای مدتی توی یه کمد مخفیش کنه.
بازوهاش دورم پیچیدند و دستاش نوازش گونه روی ستون فقراتم باال و پایین می
شدند .متوجه شدم که با یه آه عمیق و طوالنی از شر کابوسش خالصش شد.

#صفحه_۱۷۶

به عقب هلش دادم ،روش خیمه زدم و لبمو محکم روی لبش گذاشتم .آلت راست شده
اش بین شکاف اندام تناسلی ام قرار گرفته بود .خودمو بهش می مالوندم .دستاشو
توی موهام فرو کرد تا بوسه رو کنترل کنه ،سریع خیس و آماده شدم .مثل این
میموند که آتیش زیر پوستم شعله ور شده .کلیتوریسم رو روی آلت بلند و بزرگش
تکون میدادم تا به ارگاسم برسم ولی بالفاصله اون ناله ی خشنی از اشتیاق و شهوت
سر داد و چرخید تا من زیرش قرار بگیرم.
قبل از اینکه لباش روی نوک سینه ام بشینند و به آرومی شروع به مکیدن کنند
زمزمه کرد:
"من توی خونه هیچ کاندومی ندارم".آماده نبودنش رو دوست داشتم .این قضیه نشون میداد که اینجا اتاق سکسش نبود،
اینجا خونه اش بود و من تنها معشوقه ای بودم که با خودش به اینجا اورده بود.
"میدونم وقتی راجع به پیشگیری از بارداری صحبت کردیم تو به این مورد اشارهکردی که باید هر دو مون سالمتمون رو اثبات کنیم .که البته کامال درسته ولی----
"
سرشو باال اورد و زیر نور خفیف ماه بهم نگاه کرد و گفت:

"من بهت اعتماد دارم و مطمئنم که سالمی".پاهای خم شده ام رو باز کرد .و کم کم داخلم شد .داغ و سوزنده و نرم بود.
"اوا"..نفس گرفت و محکم بهم چنگ زد.
"اوا ،من هیچوقت ...اوه خدا ،تو حس فوق العاده داری ،خیلی خوشحالم کهاینجایی".
سرشو پایین کشیدم لبمو روی لبش گذاشتم و بوسیدمش:
"منم همینطور".#صفحه_۱۷۷

به همون شکلی که خوابیده بودم بیدار شدم ،گیدین روم خوابیده بود و التش هنوز
درونم قرار داشت .وقتی از رخوت و خوابالودی بیدارشدم و لذت و رضایت گرما
بخشی رو احساس کردم متوجه نگاه خیره گیدین که از میل و اشتیاق سنگین شده
بود شدم .موهاش دور صورت و روی شونه هاشو قاب گرفته بودند و بیشتر از
اینکه بخاطر خواب پریشون باشند ،سکسی بنظر می رسیدند .ولی بهترین چیز این
بود که توی چشمای جذابش هیچ سایه ای وجود نداشت ،هیچ اثری از درد و الم که
کابوسش رو در پی داشته باشه دیده نمیشد.

خودشو داخلم تکون داد و با یه لبخند شرورانه زمزمه کرد:
"امیدوارم مشکلی نداشته باشی .ولی تو االن خیلی گرم و نرمی! کاری از دستمبرنمیاد ،بازم میخوامت".
بازوهامو از باالی سرم کشیدم و کمرمو به جلو خم کردم تا سینه هام مماس با سینه
اش بشن .از پنجره های بلند و باریک که باالشون هاللی شکل بود ،نور مالیم سپیده
دم رو دیدم که آسمون رو در بر گرفته بود .بهش رو کردم و گفتم:
"اومممم ...میتونم به اینجوری بیدار شدن عادت کنم!""منم ساعت سه نصفه شب که اونجوری بیدارم کردی همین فکرو کردم!"لگنش رو تکون داد و تا انتها درونم فرو کرد .ادامه داد:
"پس باید االن لطفتو جبران کنم!"بدنم به زندگی برگشت و ضربانم اوج گرفت:
"بله ،لطفا"...#صفحه_۱۷۸

وقتی به آپارتمانم رسیدیم کری رفته بود و یه یادداشت گذاشته بود که کار جدیدی تو
مدلینگ گرفته ولی برای قرار پیتزا با تری برمیگرده .از اونجایی که شب گذشته
از شدت خشم و آشفتگی ،از خوردن پیتزام هیچ لذتی نبرده بودم ،بدم نمیومد یه بار
دیگه امتحانش کنم و خوش بگذرونم.
گیدین درحالیکه به شونه ام تکیه کرده بود تا یادداشت رو بخونه گفت:
"من امشب یه قرار کاری دارم .امیدوار بودم تو همراهم بیای و اونجا رو واسمقابل تحمل کنی!"
به سمتش چرخیدم و عذرخواهانه گفتم:
"نمیتونم بیخیال کری بشم! به قول معروف قبل از حال کردنش با تری باید یه جمعدوستانه و دخترونه داشته باشیم!"
نیشخند زد و منو بین خودش و بار صبحانه حبس کرد .یه دست کت و شلوار رسمی
به انتخاب من پوشیده بود؛ رنگ خاکستری نوک مدادی با پارچه ای تقریبا براق و
مارک پرادا .و کراوات آبی رنگی که با چشماش ست شده بود .وقتی روی تخت
دراز کشیده بودم و لباس پوشیدنشو تماشا میکردم ،خیلی جلوی خودم گرفتم تا جلو
نرم و همه رو دوباره از تنش درنیارم!
"کری یه دختر نیست ولی اوکی منظورتو گرفتم .دلم میخواد امشب ببینمت .میتونمبعد از قرار شام بیام اینجا و شب رو بمونم؟"

انتظار گرما بخشی بدنم رو فرا گرفت .دستامو به آرومی روی جلیقه اش حرکت
دادم .احساس میکردم اینکه میدونم دقیقا زیر این لباسا چه شکلیه مثل دونستن یه راز
خاص میمونه.
"خوشحال میشم اینکارو کنی".#صفحه_۱۷۹

"خوبه".از سر رضایت سرشو تکون داد و ادامه داد:
"تا تو داری لباس میپوشی من یه قهوه واسه خودمون آماده میکنم".با انگشت اشاره کردم:
"دونه های قهوه تو فریزرن .آسیاب هم کنار قهوه جوشه .و اینکه من قهوه رو باشیر زیاد و یکم شیرین کننده دوست دارم".
بیست دقیقه بعد که برگشتم ،گیدین دوتا ماگ مسافرتی پر از قهوه رو از بار صبحانه
برداشت و به سمت پایین ،البی ،راه افتادیم .پائول از درب جلویی البی به بیرون
ماشین در حال انتظار گیدین رو واسمون باز کرد.
هدایتمون کرد و بعد درب عقب
ِ

وقتی راننده گیدین به ترافیک رسید گیدین سر تا پامو یه نگاه انداخت و گفت:
"تو قطعا قصد داری منو بکشی .بازم جورابای ساق بلند سکسیتو پوشیدی؟"لبه دامنمو باال زدم و جایی رو که جوراب مشکی ابریشمیم به گارتر بلت* وصل
بود رو نشونش دادم.
لعن و نفرین زیر لبی اش باعث شد بخندم .یه پلیور آستین کوتاه و یقه دار پشمی به
رنگ مشکی که با دامن کوتاه پلیسه دار شیکم ست شده بود به تن داشتم .رژ لب
قرمزی روی لبام کشیده بودم و یه جفت کفش پاشنه دار مارک مری جین هم پام
کرده بودم .و از اونجایی که کری حضور نداشت تا موهامو به زیبایی حالت بده،
اونا رو دم اسبی بسته بودم.
#صفحه_۱۸۰

به سمتش رو کردم و پرسیدم:
"خوشت اومده؟""آلتم سخت شده".تون صداش خشک شده بود و خودشو توی شلوارش مرتب کرد.

"دقیقا چطور میتونم امروز رو با فکر کردن به لباسای تو بگذرونم؟"با رویا و فانتزی حال کردن روی کاناپه دفترش ،پیشنهاد دادم:
"همیشه یه تایم ناهاری هست!""امروز وقت ناهار یه قرار کاری دارم .اگه دیروز بخاطر تو زمانشو جابجا نکردهبودم االن میتونستم تغییرش بدم".
"تو بخاطر من جلسه تو به تعویق انداختی؟ اوه دارم بال درمیارم!"نزدیک تر شد و با سرانگشتاش گونه ام رو نوازش کرد ،حرکتی که داشت مثل یه
عادت میشد و محبت امیز و کامال صمیمانه بنظر می رسید .کم کم داشتم به این لمس
ها و تماس ها وابسته میشدم.
گونه ام رو به کف دستش فشردم و گفتم:
"میتونی پنجاه دقیقه از امروزتو واسه من کنار بذاری؟""ترتیبشو میدم"."پس وقتی زمانشو فهمیدی باهام تماس بگیر".#صفحه_۱۸۱

همچنان توی ترافیک بودیم .با نفس عمیقی که کشیدم کیفمو زیر و رو کردم و دستمو
روی هدیه ای که اصال مطمئن نبودم گیدین میخوادش گذاشتم .ولی به هرحال
نمیتونستم خاطره ی کابوسش رو از ذهنم بیرون کنم .امیدوار بودم چیزی که واسش
درنظر گرفتم اونو به یاد من و سکس سه نیمه شبمون بندازه و بهش کمک کنه از
پس کابوساش بربیاد.
"من یه چیزی دارم .یعنی فکر میکردم"....یهو به ذهنم رسید چیزی که واسش اوردم یجورایی مغرورانه ست و منو از خود
راضی نشون میده.
اخم کرد و پرسید:
"مشکل چیه؟""هیچی .فقط اینکه"....نفسمو با فشار خارج کردم و ادامه دادم:
"ببین من یه چیزی واست دارم ولی االن فهمیدم یکی از اون هدیه هاست که----البته همچینم یه هدیه واقعی نیست .فکر کنم اصال چیز خوب ومناسبی نباشه و-----
"

دستشو محکم به سمتم دراز کرد.
"بدش به من"."ببین تو کامال میتونی تصمیم بگیری که قبولش نکنی و"-------"ساکت باش اوا".انگشتاشو خم کرد و دوباره گفت:
"بدش به من".#صفحه_۱۸۲

از کیفم بیرون کشیدمش و به سمتش گرفتم.
گیدین در سکوت کامل به عکس قاب گرفته توی دستم خیره شد .قابی که چندین
عکس مربوط به فارغ التحصیلی ام رو توی خودش جا داده بود و البته تصویری
از یه ساعت دیجیتالی که سه نیمه شب رو نشون میداد .توی عکس ،من در ساحل
کرونادا درحالیکه یه بیکینی مرجانی تنم بود و کاله حصیری بزرگی روی سرم
بود ،رو به دوربین ژست گرفته بودم .زیر نور افتاب برنزه شده بودم ،خوشحال
بودم و داشتم یه بوسه به سمت کری فوت می کردم .کری با گفتن و داد زدن یه
سری کلمات تشویقی و ترغیب کننده ی مسخره مثال داشت نقش یه عکاس فوق حرفه
ای مدلینگ رو واسم بازی میکرد《:زیبا ،جانم .خودتو سکسی نشون بده عزیزم.

خودتو خفن و لختی نشون بده .فوق العاده ست .خودتو مثل یه گربه ملوس نشون
بده ...افرین عزیزم》...
خجالت زده و شرمگین کمی روی صندلیم جابجا شدم و گفتم:
"همونطور که گفتم مجبوری نیستی قبولش کنی و نگهش داری"------"من"-----گلوشو صاف کرد و ادامه داد:
"ازت ممنونم اوا"."آه ،خوب"...خوشحال از دیدن ساختمان کراس فایر از پنجره ،به محض رسیدن راننده ،از ماشین
بیرون پریدم و دستپاچه و خجالت زده دستامو رو دامنم کشیدم.
"گیدین اگه بخوای میتونم پیش خودم نگهش دارم تا بعدا".#صفحه_۱۸۳

در ماشین رو بست و گفت:

"این مال منه ،تو حق نداری پسش بگیری".انگشتامونو بهم گره زد و درحالیکه با دست دیگش قاب رو گرفته بود به سمت درب
گردان هدایتم کرد .وقتی متوجه شدم قصد داره عکسمو با خودش به سر کار ببره
وجودم لبریز از گرما شد..

***

یکی از اتفاقات جالب در زمینه ی تجارت تبلیغات این بود که هیچ روزی به روز
قبلش شباهت نداشت .تمام طول صبح رو گرفتار و مشغول بودم و قبل از اینکه تلفن
زنگ بخوره ،کم کم داشتم به این فکر میکردم که وقت ناهار چیکار کنم.
"دفتر مارک گریتی .اوا ترمل هستم بفرمایید"."واست خبر دارم!"کری بیخیال احوالپرسی شده بود و یکراست سراغ اصل مطلب رفته بود.
از صداش میتونستم تشخیص بدم هرچی که هست خبر خوش و خوبیه.
"-چی شده؟"

"توی تبلیغات پوشاک جزایر گری پذیرفته شدم"."اوه خدای من .کری این عالیه .من عاشق شلوار جین های این برندم"."اوهوم .اوا واسه ناهار چیکار میکنی؟"یه لبخند گنده رو صورتم نقش بست.
"با تو جشن میگیرم! میتونی ظهر اینجا باشی؟""همین االن راه میفتم".#صفحه_۱۸۴

گوشی رو قطع کردم و به صندلیم تکیه دارم .اونقدر بابت کری هیجان زده بودم که
دلم میخواست برقصم .به چیزی نیاز داشتم که سرگرمم کنه تا این پنجاه دقیقه ی
مونده به وقت ناهار سریع بگذره .ایمیلم رو چک کردم و متوجه هشدار گوگل برای
اسم گیدین شدم .سرویس گوگل الرتی که چندوقت پیش عضوش شده بودم نشون
میداد که تنها توی یه روز بیشتر از سی بار اسم گیدین در سایتای مختلف ذکر شده
بود.
تیتر "زن مرموز" وحشت زده شدم .با
ایمیل رو باز کردم و با دیدن تعداد بیشماری ِ
زدن روی اولین لینک ،عکس خودمو توی وبالگ شایعات دیدم!

عکس بوسیدن من توسط گیدین توی پیاده روی بیرون باشگاه .مقاله ی ضمیمه شده
اش کوتاه بود:
《گیدین کراس ،برازنده ترین و شایسته ترین مرد مجرد نیویورک بعد از جان اف
کندی جیار ،دیروز در یک مکان عمومی زنی را با احساس در آغوش کشیده بود.
منبع موثقی در شرکت کراس نام این زن مرموز و خوش شانس را اوا ترمل خوانده؛
دختر ریچارد استنتون ،مولتی میلیونر معروف و همسرش مونیکا .زمانیکه درمورد
نوع رابطه ی کراس و ترمل تحقیق شد ،آن منبع تایید کرد که خانم ترمل درحال
حاضر تنها زن زندگی جناب بانفوذ هست .ما تصور میکنیم که بعد از این خبر،
قلب زنان در سرتاسر کشور شکسته می شود》.
نفسم حبس شد:
"اوه لعنتی!"#فصل_یازدهم

#صفحه_۱۸۵

سریع روی لینک های دیگه کلیک کردم و همون عکسو همراه با مطالب و عناوین
تقریبا مشابه یافتم .نگران و مضطرب به عقب تکیه دادم و شوکه به فکر فرو رفتم.
اگه فقط یه بوسه سرخط خبرها شده بود ،من و گیدین چطور میتونستیم این رابطه
رو پیش ببریم .وقتی که تب های مرورگرم رو می بستم دستام کمی می لرزیدند.

من توی این رابطه اصال گزارش رسانه ها و پوشش خبری رو در نظر نگرفته
بودم درصورتی که بهتر بود از اول به این موضوع فکر میکردم.
"لعنتی!"گمنامی و بی نام و نشون بودن ،همیشه رفیق و یار من بود .در برابر گذشته ام ازم
محافظت میکرد و مانع از سرافکندگی و شرمندگی خانواده ام و البته گیدین میشد.
من توی هیچ شبکه اجتماعی عضو نبودم و در نتیجه افرادی که عمال توی زندگیم
حضور نداشتند نمیتونستند منو پیدا کنند.
نامرئی بین من و رسوایی ویران شده بود.
ولی االن دیوار باریک و
ِ
نفس گرفتم:
"گندش بزنن".شاید اگه تک تک سلول های مغزم رو به گیدین اختصاص نمیدادم االن توی همچین
وضعیت دردناکی گیر نکرده بودم.
البته البد عکس العمل گیدین به این نابسامانی هم قابل توجه بود...حتی از فکر کردن
بهش هم خودمو عقب کشیدم و کز کردم .و مادرم! مسلما خیلی طول نمیکشید که
زنگ بزنه و منفجر بشه که-----
"-اوه لعنتی!"

#صفحه_۱۸۶

یادم اومد که اون اصال شماره جدیدم رو نداره .تلفن روی میزو برداشتم و به
پیغامگیر صوتیم وصل شدم تا ببینم باهام تماس گرفته یا نه .ولی وقتی متوجه شدم
صندوق پیام های صوتیم پر شده رعشه ای بدنمو فرا گرفت.
تلفن رو قطع کردم و کیفمو قاپیدم .وقت ناهار بود و از اونجا که میدونستم کری
میتونه همه ی این قضایا رو واسم روشن کنه و بشکافه به سمت پایین راه افتادم.
بحدی متالطم و آشفته بودم که وقتی به طبقه ی البی رسیدم ،با فکر پیدا کردن هم
خونه ام با شتاب و پریشون از آسانسور بیرون پریدم .وقتی پیداش کردم مستقیم و
بدون توجه به دیگران به سمتش قدم برداشتم تا اینکه گیدین به آرومی مقابلم قرار
گرفت و راهمو سد کرد.
"اوا".بهم اخم کرد ،آرنجمو گرفت و چرخوندم .متوجه دوتا خانم و یه اقا شدم.
سعی کردم بهشون لبخند بزنم:
"سالم".گیدین منو به اونا که قرار ناهاش بودند معرفی کرد .بعد ازشون عذرخواهی کرد و
منو به گوشه ای کشید.

"چی شده اوا؟ چرا آشفته ای؟""همه جا پخش شده".#صفحه ۱۸۷
زمزمه وار ادامه دادم:
"یه عکس از ما دوتا همه جا پخش شده".سرشو تکون داد و گفت:
"میدونم .دیدمش".مات و مبهوت از خونسردی و بی تفاوتی اش ،با شگفتی پلک زدم.
"تو مشکلی نداری با این قضیه؟!""چرا باید داشته باشم؟ برای اولین بار ،یه حقیقتو راجع بهم منتشر کردن".سوءظن کم کم توی ذهنم شکل گرفت.
"-گیدین تو خودت این قضیه رو برنامه ریزی کردی! تو این داستانو سر هم کردی!"

اروم گفت:
"نه کامال .اون عکاس اتفاقی اونجا بود .من فقط تصویری رو بهش دادم که ارزشچاپ کردن داشت .بعد به روابط عمومی گفتم دقیقا روشن و واضح مشخص کنه که
تو کی هستی و واسه من چه جایگاهی داری".
"چرا؟ چرا اینکارو کردی؟""تو راه و روش خودتو درمورد حسادت نسبت به زن های اطراف من داری و منمراه و روش خودمو نسبت به مردای اطراف تو .ما دیگه مجرد نیستیم ،با همیم و
اینو االن همه میفهمن .چرا با این قضیه مشکل داری؟"
"من نگران عکس العمل تو بودم ،ولی یه چیز دیگه هم هست ...یه چیزایی هستکه تو خبر نداری و من"------
#صفحه_۱۸۸

نفس عمیق و لرزونی کشیدم و ادامه دادم:
"نباید رابطه ی بینمون این شکلی بشه گیدین .نباید آشکار و علنی بشه .نمیخوام-- ---لعنتی .من ممکنه باعث آبروریزی تو بشم و سرافکندت کنم گیدین"."-نه تو قرار نیست منو سرافکنده کنی .همچین چیزی غیرممکنه".

نوازش گونه دسته موی شل و ول رو از صورتم کنار زد و ادامه داد:
"میتونیم بعدا حرف بزنیم؟ اگه بهم نیاز داری"-----"نه خوبم .برو".کری نزدیک شد .یه شلوار کارگو و جیب دار مشکی و یه عرق گیر سفید یقه هفتی
تنش بود .با اینحال تیپش همچنان گرون قیمت بنظر می رسید.
"همه چی مرتبه؟"گیدین در جوابش گفت:
"سالم کری .همه چی مرتبه".رو بهم دستمو فشرد و ادامه داد:
"از ناهارت لذت ببر و نگران نباش".اون از چیزی خبر نداشت پس طبیعیه که بگه نگران نباش.
و منم نمیدونستم بعد از فهمیدن قضیه بازم منو میخواست یا نه.

وقتی گیدین از کنارمون رفت کری به سمتم رو کرد و گفت:
"نگران چی نباش؟ مشکل چیه؟"آه کشیدم.
"همه چی .بیا از اینجا بریم .سر ناهار بهت میگم".#صفحه_۱۸۹

کری به لینکی که از گوشی خودم به گوشیش ارسال کرده بودم خیره شده بود.
زمزمه کرد:
"خوب ...این بوسه خیلی محسوس و عمیقه .حتی اگه میخواست هم نمیتونستخودشو مجذوب تر از این نشون بده .کامال تو لبای غرق شده!"
یه جرعه دیگه از آبم خوردم.
"مشکل همینجاست .اون عمدا اینکارو کرد".گوشیشو تو جیبش هل داد و گفت:

"هفته ی پیش دائما متهمش میکردی و بهش گیر میدادی که تو رو فقط بخاطرواژنت میخواد .حاال این هفته که به اطالع همه رسونده توی یه رابطه ی احساسی
و متعهدانه با توئه ،بازم ناراحتی .کم کم داره دلم واسش میسوزه .هرکار میکنه از
نظر تو درست نیست".
متاثر شدم.
"کری گزارشگرا و خبرنگارا شروع میکنن به تحقیق درمورد من ،همه چیزو زیرو رو میکنن و باالخره زشتی های گذشتمو پیدا میکنن .و از اونجایی که این شایعات
و خبرها واسشون هیجان داره همه جا پخشش میکنن و درنهایت گیدینه که سرافکنده
میشه".
دستشو روی دستم گذاشت و گفت:
"دختر کوچولو .استنتون همه ی اون اتفاقات و مدارک رو دفن کرده".اوه استنتون! راست ایستادم .به پدرخوندم فکر نکرده بودم .اون وقتی دید داره فاجعه
به بار میاد ،سریع یه سرپوش رو همه چیز گذاشت چون میدونست اون رسوایی و
افشاگری مادرمو داغون میکنه .و البته هنوزم احتمالش هست...
#صفحه_۱۹۰

"-من باید با گیدین درموردش حرف بزنم .اون حق داره بهش هشدار بدم".

از فکر مکالمه ای که باید باهاش داشته باشم احساس بیچارگی و بدبختی کردم.
کری متوجه فکر و احساسم شد.
"اوا اگه فکر میکنی اون با فهمیدنش ازت جدا میشه و ترکت میکنه بنظرم سختدر اشتباهی .گیدین طوری بهت نگاه میکنه که انگار تو تنها فردی هستی که اطرافش
وجود داره".
به ساالد تن ماهی ام ناخونک زدم و گفتم:
"روح و روان اونم درگیری یه سری مشکالت و پلیدی هاست .کابوس میبینه.فکرمیکنم یه چیزی از درون داره اونو میخوره بخاطر همین از دیگران کنار میکشه
و تو انزوای خودشه".
"ولی به تو اجازه میده کنارش باشی".درسته و البته چندین بار با اشاراتی نشون داده بود که چقدر نسبت به این بودنم و
نحوه ی ارتباطمون احساس مالکیت میکنه و میخواد تحت کنترل خودش باشه...
"اوا زیادی داری این قضیه رو تجزیه تحلیل میکنی .تو فکر میکنی احساس گیدیننسبت به تو یا یه اتفاق از سر خوش شانسی هست یا اینکه اون داره مرتکب اشتباه
میشه .فکر میکنی آدمی مثل اون نمیتونه تو رو بخاطر قلب بزرگت یا ذهن باهوشت
بخواد درسته؟"
به حرف کری اعتراض کردم:

"اعتماد به نفسم دیگه اینقدرم که میگی پایین نیست".#صفحه_۱۹۱

کمی از شامپاینش خورد و گفت:
"واقعا؟ خوب پس یه چیزی درمورد خودت بگو که فکر میکنی اون خوشش میادو هیچ ربطی هم به سکس یا وابستگی نداره".
هرچی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید و باعث شد ابرو درهم بکشم.
"میبینی اوا؟"سرشو تکون داد و ادامه داد:
"و اگه کراس هم مثل ما داغون و ضربه دیده باشه اونم شبیه تو فکر میکنه ومتعجبه که تو ،دخترکوچولوی سکسی چی توی آدمی مثل اون دیدی و پسندیدی .تو
خودت پولداری پس اون چی میتونه داشته که تو بخوای دنبالش باشی؟ تازه دائما گند
میزنه و ناراحتت میکنه!"
به صندلی تکیه دادم و تک تک حرفاشو بلعیدم.

"کری دیوونه وار عاشقتم!""منم همینطور عزیزم .و محض احتیاط چند جلسه روانکاوی رو بهت توصیهمیکنم .تراپی برنامه ایه که واسه خودم درنظر گرفتم ،واسه وقتی که پارتنر واقعیمو
پیدا کنم و بخوام کنارش آروم بگیرم .و سعی کن با گیدین خوش بگذرونی .تا جاییکه
میتونی اوقات خوبی رو باهاش سپری کن وگرنه همه چیز دردناک میشه و کار و
انرژی بیشتری میطلبه".
به جلو خم شدم و دستشو فشردم.
"ممنونم"
با خضوع و متانت دستشو تکون داد و قدردانیمو نادیده گرفت.
"برای چی ممنونی؟ میدونی اوا پیدا کردن عیب و کاستی های زندگی دیگرانراحته ،منم بدون تو نمیتوستم خالهای سخت زندگیمو پیدا کنم".
"خال هایی که االن دیگه نداری".#صفحه_۱۹۲

بحث رو تغییر دادم و روی خودش متمرکز کردم .ادامه دادم:

"عکس تو قراره روی بیلبوردهای میدون تایمز بره و همه بشناسنت .دیگه فقطخوش چهره ی من نیستی! بنظرت بهتر نیست پیتزای امشب رو به یه چیز درست
حسابی که ارزش جشنمون رو داشته باشه ترفیع بدیم؟ نظرت چیه با مشروب
کریستالی که استنتون بهمون داد حال کنیم؟"
"نه بابا؟""فیلم چی؟ فیلم خاصی مدنظرت هست که بخوای تماشا کنی؟""هرچی که تو انتخاب کنی .اصال دلم نمیخواد با اون فیلمای خفنت سر و کله بزنم!"یه لبخند گنده روی صورتم نقش بست .کامال متوجه بودم که بخاطر گذروندن یه
ساعت در کنار کری احساس خیلی بهتری داشتم.
"امشب اگه دیدی زیادی خنگ بازی درمیارم و نمیفهمم که تو و تری میخواین تنهاباشین بهم بگو که جیم شم".
"ها! نگران نباش .زندگی تو جدیدا بحدی عاشقانه و پرشور و حرارت شده کهاحساس میکنم من زیادی بی حال و خسته کنندم .پس امشب میخوام با مرد شهوتی
خودم یه سکس داغ و شیرین داشته باشم".
"ولی تو همین چند روز پیش توی اتاقک لباس حال و حول کردی!"آه کشید.

"یادم رفته بود .چقدر ناراحت کننده ست ،نه؟""نه چون چشمات دارن میخندن!"#صفحه_۱۹۳

وقتی به میزم برگشتم گوشیمو چک کردم .یه پیام از گیدین داشتم که گفته بود یه ربع
مونده به سه منتظرمه و پنجاه دقیقه واسم کنار گذاشته .موجی از شتاب و چشم
انتظاری برای یه ساعت و نیم آینده تو وجودم شکل گرفت .چون تصمیم گرفته بودم
به توصیه کری عمل کنم و کمی خوش بگذرونم .به هرحال من و گیدین به زودی
مجبور میشدیم از زشتی و پلیدی گذشته ام با زحمت عبور کنیم ،ولی فعال بهتره
کاری کنم که هردومون لبخند بزنیم.
قبل از اینکه دفترو ترک کنم واسش پیام فرستادم و بهش خبر دادم که دارم میام .با
توجه به محدودیت زمانی که داشتیم نمیتونستیم اجازه بدیم یه دقیقه هم هدر بره.
احتماال گیدین هم همینطور فکر میکرده چون وقتی به سالن انتظار "صنایع کراس"
رسیدم اسکات رو دیدم که کنار پذیرش منتظرم ایستاده بود و بعد از اینکه متصدی
پذیرش با زدن دکمه گیت اجازه ورود بهم داد پشت سرم راه افتاد.
ازش پرسیدم:
"روزت چطور بوده؟"لبخند زد.

"تا االن که عالی .شما چطور؟"منم لبخند زدم:
"روز بدی داشتم!"#صفحه_۱۹۴

وقتی وارد دفتر گیدین شدم داشت با تلفن حرف میزد .لحن صداش بی تاب و کم
حوصله بود و به شخص پشت خط میگفت اونا باید خودشون کار رو مدیریت کنن
بدون اینکه نیاز باشه خودش شخصا نظارت کنه.
انگشتشو رو به من نگه داشت تا نشون بده یه دقیقه دیگه تلفتش تمومه .منم با باد
کردن آدامسی که داشتم میجویدمش به شکل یه حباب بزرگ و بعد ترکوندنش با
صدای بلند عکس العمل نشون دادم!
ابروهاش باال پریدند ،بعد با زدن دکمه ها در رو بست و دیوار شیشه ای رو مات و
کدر کرد.
با یه لبخند گشاد ،خرامان و با ناز و ادا به سمت میزش قدم برداشتم و جست و خیز
کنان روش نشستم .انگشتامو دور لبه ی میز حلقه کردم و پاهامو عقب و جلو نوسان
میدادم .آدامسمو دوباره باد کردم و گیدین با یه ضربه سریع اونو ترکوند .با ناز
لبامو آویزون کردم و بهش اخم کردم.

به صحبتش ادامه داد و با قدرت و تسلط خاموشی رو به شخص پشت خط گفت:
"به مسئله رسیدگی کن .یه هفته طول میکشه تا من برسم اونجا و تاخیر و تعللکارمونو عقب میندازه .حرف نزن .من یه چیز اضطراری و فوری سر میزم دارم
و تو داری منو از پرداختن بهش معطل میکنی .بهت اطمینان میدم اینکارت نظرمو
عوض نمیکنه و اخالقمو هم هم بهتر نمیکنه .هرچیزی که الزمه درستش کنی رو
درست کن و فردا صبح بهم گزارش بده".
#صفحه_۱۹۵

تلفن رو با خشونت سرکوب شده ای سرجاش گذاشت و گفت:
"اوا"-----دستمو مقابلش قرار دادم تا حرفشو قطع کنم و بعد ادامسمو توی کاغذ یادداشت چسبی
که از دستگاه توزیع گر میزش برداشته بودم پیچوندم.
"آقای کراس قبل از اینکه سرزنشم کنی میخوام بگم که وقتی دیروز توی هتل بهیه بن بست رسیدیم من نباید اونجا رو ترک میکردم .رفتنم هیچ کمکی به رفع مشکل
نکرد .همینطور میدونم که امروز نسبت به قضیه عکس و روابط عمومی عکس
العمل خوبی نشون ندادم .ولی به هرحال ...من حتی اگه یه منشی سرکش و ناشایسته
بودم هم باید بهم یه شانس دیگه داده میشد تا خودمو بهتر کنم".

با چشمای باریک شده اش به دقت بررسیم کرد.
"خانم ترمل آیا من نظرتو راجع به عکس العمل مناسب و بجا خواسته بودم؟!"سرمو تکون دادم و از زیر مژگانم بهش خیره شدم .به خوبی میتونستم ببینم که اون
عجز و استیصال حاصل از تماس تلفنیش از بین رفته و جاشو هیجان و رغبت
گرفته.
از میز پایین پریدم ،نزدیک تر رفتم و با هر دو دستم کراوات تک رنگشو صاف
کردم .رو بهش گفتم:
"نمیتونیم یه کار دیگه کنیم؟ من مهارتای متنوع و مفیدی دارم ها!"#صفحه_۱۹۶

لگنمو گرفت و منو باال کشید:
"همین مهارت ها یکی از دالیلی هستن که تو رو تنها زنی کرده که تا به حالتصمیم گرفتم از کار برکنار کنم و برای یه کار دیگه درنظر بگیرم!"
از کلماتش گرمایی بدنمو فرا گرفت .گستاخانه دستمو بین پاهاش قرار دادم و از
روی شلوار نوازشش کردم.

"شاید بهتره من با انجام وظایفم به درستی ،خودمو بهت اثبات کنم .میتونم راه هاییرو بهت نشون بدم که ثابت میکنه من منحصرا برای دستیار شدنم واجد شرایطم!"
به سرعت داشت توی دستام سفت و سخت میشد.
"عجب ابتکاراتی خانم ترمل! ولی جلسه ی بعدیم کمتر از ده دقیقه دیگه شروعمیشه .بعالوه ،من عادت ندارم بررسی ارتقای فرصت های شغلی رو تو دفترم انجام
بدم!"
دکمه شلوارشو باز کردم و زیپشو پایین کشیدم .لبمو روی فکش گذاشتم و زمزمه
کردم:
"اگه فکر میکنی جایی هست که من تو رو به اوج نرسونم بهتره تجدید نظر کنی!""اوا"،دستاشو دور گلوم گذاشت و با انگشتای شستش فکمو نوازش کرد.
"داری منقلبم میکنی .میدونی اینو؟ عمدا اینکارو میکنی؟"دستمو توی شورت باکسری اش کردم .صورتمو برای یه بوسه به سمت صورتش
بردم .لبامو با بی رحمی به دهن گرفت و طوری بوسید که نفس کم اوردم.
#صفحه_۱۹۷

نفس زنان غرید:
"میخوامت"."مقابلش روی زمین موکت شده زانو زدم و شلوارشو تا جاییکه نیاز داشتم پایینکشیدم.
نفسشو با فشار بیرون داد:
"اوا داری چیکار"------لبام بین پاهاش لغزیدند .دستاش از فشاری که به لبه ی میز وارد میکرد سفید شده
بودند .با هر دو دستم نگهش داشتم ،و آروم شروع به مکیدن کردم .نرمی پوستش و
بوی خوشایند و منحصر به فردی که ازش به مشام می رسید منو به آه و ناله
واداشت .لرزش مواجی رو توی کل بدنش احساس میکردم .و غرش خشن و
ناهنجاری که از سینه اش بلند شد.
گونه ام رو لمس کرد و گفت:
"ادامه بده".از لحن دستوریش هیجان زده شدم و زبونمو بال بال زنان زیرش کشیدم .و وقتی با
پاشیدن مایع پیش از انزال پاداشمو داد از لذت لزریدم .درحالیکه انتهاشو با یه دستم
ِ
گرفته بودم گونه هامو به داخل مکیدم تا هرچه بیشتر ببلعمش.

دلم میخواست زمان داشتم تا بیشتر طولش میدادم و دیوونش میکردم...
صدایی که ناشی از تقال و غلیان شیرینی بود ازش بلند شد.
"خدایا .اوا ....دهنت .بمکش .همینطوری ...شدید و عمیق".بحدی از لذت و رضایتش تحریک شده بودم که پیچ و تاب میخوردم .دستاشو تو
موهای بسته ام فرو کرد و با کشیدنشون ،تا انتها درون دهنم فرو میکرد .خیلی
خوشم میومد که اول با عطوفت و مالیمت شروع کرد و بعد با زیادش شدن حس
شهوت و تمایلش نسبت بهم بحدی خشن رفتار میکرد که کنترلشو از دست داده بود
#صفحه_۱۹۸

این درد مالیم و شیرین مشتاق تر و حریص ترم میکرد .سرم تند و سریع حرکت
میکرد و بهش لذت و سرخوشی هدیه میداد .با یه دستم گرفتمش و با دهنم شروع به
مکیدن و نوازشش کردم .رگ های ضخیمی سرتاسرش امتداد پیدا کرده بودند،
سرمو کج کردم تا تک تکشون رو پیدا و با بوسه نوازش کنم.
متورم شده بود و لحظه به لحظه ضخیم تر و دراز تر میشد .با اینکه زانوهام راحت
نبودند و اذیت میشدند ولی اهمیت ندادم؛ نگاه خیره ام میخکوب گیدین شد که سرشو
عقب برد و برای نفس گرفتن تقال کرد.
"-اوا ،تو خیلی خوب اینکارو میکنی".

سرمو ثابت نگه داشت و خودش عهده دار شد .لگنشو محکم عقب و جلو تکون میداد
و دهنمو میکرد .به سطحی از نیاز رسیده بود که تنها چیزی که اهمیت داشت سرعت
بخشیدن به ارگاسم بود.
تصویر توی ذهنم داشت دیوونه و تشنه ترم میکرد ،اینکه ما االن چه شکلی هستیم؛
ِ
گیدین با اون کما ِل مبادای آدابش کنار میزی که پشتش حکمرانی میکرد ایستاده بود
و برجستگی بین پاهاشو درون دهن مشتاق من فرو میکرد و در می اورد.
به رون های منقبض شدش چنگ زدم ،بطرز دیوانه واری لب ها و زبونم درگیر
بودند و تشنه و مستاصل برای به اوج رسیدنش .بیضه هاش سنگین و بزرگ بودند،
یه جلوه ی گستاخانه از قوه مردونگیش .با دستام گرفتمشون و به ارومی می
چرخوندمشون .احساس میکردم سفت تر شدند.
"آه اوا".صداش خراشیده و از ته گلو به گوش رسید .موهامو تو چنگش گرفت و گفت:
"داری ارضام میکنی".#صفحه_۱۹۹

اولین جهش از ارگاسمش زیاد و غلیظ بود و سعی کردم قورتش بدم .غرق در لذت
و شهوترانی ،گیدین به ته گلوم ضربه میزد و هر بار با این عمل تند و وحشیانه
اش ،درون دهنم نبض میزد و خالی میشد .چشمام تر شده بودند و گلوم میسوخت
ولی با اینحال همچنان توی دستام گرفته بودمش و میمکیدمش .وقتی ذره ذره شیره

وجودشو میکشیدم تمام بدنش به لرزه میفتاد .غرش ها و ناله هایی که ازش بلند
میشد ،و تعریف و تحسینی که نفس زنان ازم میکرد لذت بخش ترین چیزی بود که
تا به حال شنیده بودم.
زبون زدم و تمیزش کردم .در عجب بودم که چطور بعد از یه ارگاسم شدید هنوز
نرم نشده بود .همچنان قابلیت اینو داشت که منو بکنه و البته بیشتر از اون مشتاق
این کار بود .ولی دیگه وقت و فرصتی نبود و منم بابتش خوشحال بودم .من میخواستم
اینکارو بخاطر خودش کنم .بخاطر خودمون .و در واقع بخاطر خودم ،چون نیاز
داشتم بدونم من میتونم از رابطه جنسی که خودم منفعلم و لذتی نمیبرم بدون اینکه
فکر کنم ازم سواستفاده شده ،احساس رضایت کنم.
زیر لب گفتم:
"باید برم دیگه".ایستادم و لبمو رو لبش گذاشتم و ادامه دادم:
"امیدوارم بقیه روزت فوق العاده باشه و البته همینطور شام کاری ات".یه قدم برداشتم ولی مچ دستمو گرفت .به ساعت روی تلفن میزی اش نگاه انداخت.
و من متوجه قاب عکسم شدم که دقیقا جایی قرار گرفته بود که کل روز جلوی
چشمش بود.
"اوا ....گندش بزنن .صبر کن".#صفحه_۲۰۰

سریع شروع به مرتب کردن ظاهرش کرد .شورت و لبه پیراهنشو صاف کرد تا
بتونه شلوارشو محکم کنه .دیدنش درحالیکه داشت خودشو جمع و جور میکرد حس
شیرین و باحالی داشت؛ از اینکه میدیدم من از زیر اون ظاهری که درمقابل همه
دنیا به تن میکرد خبر دارم لذت میبردم.
منو جلوتر کشید و لبشو روی پیشونیم گذاشت .دستاشو توی موهام فرو کرد تا سنجاق
سرمو باز کنه.
"ولی من تو رو ارضا نکردم".حس دستاش روی پوست سرمو دوست داشتم.
"نیازی نیست .همینجوری کلی حال داد".کامال روی مرتب کردن موهام تمرکز کرده بود .گونه هاش بخاطر ارگاسمش ملتهب
و قرمز شده بودند.
با تندی بحث کرد:
"من میدونم که تو هم نیاز داری .نمیتونم بهت اجازه بدم که احساس کنی ازتسواستفاده کردم"
یه محبت تلخ وشیرینی درونم راه یافت .اون بهم گوش میداد ...بهم اهمیت میداد...

صورتشو با دستام قاب گرفتم و گفتم:
"تو ازم استفاده کردی گیدین ولی با جازه ی خودم ،و این واقعا سکسی بود .منمیخواستم اینو بهت بدم گیدین .یادت میاد؟ قبال بهت اخطار داده بودم که یه روز
مقابل میزت اینکارو میکنم .میخوام این خاطره رو از من داشته باشی".
#صفحه_۲۰۱

چشماش از اضطراب و نگرانی گشاد شدند.
"لعنتی من چه نیازی به خاطراتت دارم وقتی خودتو دارم؟ اوا اگه این حرفاتبخاطر قضیه عکسه"------
"ساکت باش و از مستی و نشئگی بعد از ارضا لذت ببر".فرصت نداشتیم راجع به عکس حرف بزنیم و منم دیگه نمیخواستم اینکارو کنم .چون
همه چیزو خراب میکرد.
"گیدین حتی اگه یه ساعت دیگه هم وقت داشتیم اجازه نمیدادم ارضام کنی .من تواین رابطه دنبال گروکشی نیستم و راستشو بخوای تو اولین مردی هستی که میتونم
اینو بهش بگم .حاال باید برم ،تو هم باید بری".
خواستم فاصله بگیرم که کمرمو گرفت.

صدای اسکات از بلندگو شنیده شد:
"عذر میخوام آقای کراس ولی زمان قرار مالقات ساعت سه فرا رسیده".بهش اطمینان دادم:
"من خوبم گیدین .امشب میای درسته؟""هیچی نمیتونه مانع اومدنم بشه".روی نوک پا ایستادم و گونه اش رو بوسیدم.
"پس بعدا صحبت میکنیم".#صفحه_۲۰۲

بعد از اتمام کار ،تصمیم گرفتم از پله ها به طبقه همکف برم تا عذاب وجدان کمتری
بابت پیچوندن باشگاه داشته باشم و البته وقتی به البی رسیدم کامال از تصمیمم
پشیمون شده بودم .بیخوابی شب گذشته داغونم کرده بود .داشتم فکرمیکردم بهتره
بجای قدم زدن ،با مترو به خونه برم ولی همون لحظه متوجه ماشین گیدین شدم.
وقتی راننده پیاده شد و با صدا زدن اسمم بهم سالم کرد ،غافگیر شدم و یهو ایستادم.
"-آقای کراس از من خواستن شما رو به خونه برسونم".

با کت و شلوار مشکی که به تن داشت و کاله رانندگی که سرش بود ،شیک و خوش
پوش بنظر می رسید .موهاش هویجی رنگ و چشماش آبی روشن بودند .و لهجه ی
مالیمی داشت.
به همون اندازه ای که پاهام درد میکردند ،از پیشنهادش خوشحال و ممنون شدم.
"مرسی.....؟ ببخشید-----اسم شما چی بود؟""اِنگاس ،خانم ترمل".چطور اسمشو بخاطر نیاوردم؟ این اسم خیلی باحال بود و باعث شد لبخند بزنم.
"متشکرم انگاس".کالهشو به نشونه احترام کج کرد و گفت:
"خواهش میکنم".در عقب ماشینو واسم باز کرد و من سوار شدم .وقتی روی صندلی جا گرفتم نگاهم
به هفت تیری که توی جلد چرمی سالح ،زیر کتش قرار داشت افتاد .بنظر می رسید
که انگاس هم مثل کلنسی هم محافظ بود و هم راننده.
وقتی راه افتاد ازش پرسیدم:

"انگاس چندوقته واسه آقای کراس کار میکنی؟""هشت سال".#صفحه_۲۰۳

"تقریبا مدت زمان زیادیه".درحالیکه از آینه عقب چشم تو چشمم شد داوطلبانه ادامه داد:
"ولی قبل تر از اون ایشون رو میشناسم .وقتی یه پسربچه بود به مدرسه میرسوندمش .و زمانش که رسید منو از آقای ویدال درخواست و استخدامم کرد".
دوباره سعی کردم بچگی گیدین رو تصور کنم .بدون شک هم زیباد بود و هم پرجذبه.
یعنی وقتی نوجوون بوده از یه رابطه جنسی "نرمال" لذت برده بود؟ میتونستم تصور
کنم حتی تو اون سن هم زن ها واسش جون میدادن .و بنظرم همونقدر که ذاتا جذاب
بود ،همونقدرم یه نوجوون شهوتی بوده.
کیفممو زیر و رو کردم و کلیدا رو بیرون کشیدم .به جلو خم شدم و اونا رو روی
صندلی جلویی مسافر گذاشتم.
"میتونی اینا رو به گیدین بدی؟ قراره بعد از کار امشبش بیاد پیشم .بستگی دارهچقدر دیر بیاد ،ممکنه صدای در زدنش رو نشنوم".

"البته .حتما".وقتی به آپارتمانم رسیدیم پائول درو واسم باز کرد و با صدا زدن انگاس باهاش
احوالپرسی کرد .و باعث شد یادم بیاد که گیدین صاحب این ساختمونه پس طبیعیه
که این دو نفر همو بشناسن .برای هر دو مرد دست تکون دادم و راه افتادم .جلوی
پذیرش ایستادم و از اومدن گیدین مطلعشون کردم .و بعد دوباره راه پله ها رو در
پیش گرفتم.
ابروهای باالی رفته کری وقتی که در رو باز کرد باعث شد بخندم .از کلید نداشتنم
تعجب کرده بود.
#صفحه_۲۰۴

توضیح دادم:
"گیدین امشب دیروقت میاد اینجا .ولی من اینقدر خرد و خمیر و خستم که فکرنکنمبتونم بیدار بمونم بخاطرهمین کلیدامو بهش دادم تا خودش بیاد داخل .غذا رو سفارش
دادی؟"
"آره .چندتا بطری کریستال هم تو سردخونه ی مشروبا گذاشتم".کیفمو به سمتش هول دادم و گفتم:
"-تو بهترینی".

دوش گرفتم و بعد با تلفن اتاقم با مادرم تماس گرفتم .از شنیدن صدای بلند و پرخاش
آمیزش لرزیدم و خودمو عقب کشیدم!
"اواااا من 'چند روزه' دارم باهات تماس میگیرم"."مامان اگه قضیه گیدین کراسه"-----"خوب ،البته ،تقریبا راجع به اونه .محض رضای خدا ،اوا! گفته شده تو تنها زنزندگی و شخص موردنظرشی .چطور میتونم درموردش حرف نزنم؟"
"مامان"-----"و تو ازم خواسته بودی یه قرار مالقاتم با دکتر پیترسون بگیرم .واسه پنجشنبهساعت شش غروب بهمون نوبت دادن .امیدوارم زمانش واسه تو هم مناسب باشه.
بعد از ظهرا زیاد ویزیت نمیکنه".
آه کشیدم و خودمو تلپی روی تخت انداختم .بحدی درگیر کار و گیدین شده بودم که
قرارمالقات از ذهنم رفته بود.
"آره مامان پنجشنبه ساعت شش خوبه .ممنون"."خوب حاال درمورد کراس بگو"...#صفحه_۲۰۵

وقتی پوشیده در یه شلوار کشباف و سوییشرت دانشگاه ایالت سان دیگو از اتاقم
بیرون اومدم تری رو دیدم که با کری توی سالن نشیمن نشسته بودند .با ورودم هر
دو مرد ایستادند و تری با یه لبخند عریض و دوستانه ازم استقبال کرد.
درحالیکه انگشتامو توی دم اسبی نمناکم میکشیدم ،خجل و شرمزده گفتم:
"ببخشید که ظاهرم ژولیده ست .امروز سرکار از پله ها اومدم پایین و هالک شدم".تری پرسید:
"آسانسور از کار افتاده بود؟""نوچ .مغزم از کار افتاده بود! واقعا چرا همچین فکری به سرم زد؟"گذروندن شب با گیدین به اندازه کافی ازم انرژی گرفته بود .دیگه چه نیازی به پله
نوردی؟
زنگ در به صدا دراومد و کری راه افتاد تا غذا رو بگیره .منم برای اوردن شراب
کریستال به سمت اشپزخونه رفتم .سر بار صبحانه به کری که داشت قبض کارت
اعتباری رو امضا میکرد ملحق شدم و با دیدن حالت چشماش وقتی که به تری نگاه
کوتاهی انداخت سعی کردم لبخندمو پنهان کنم.

از این نگاه ها بارها و بارها در طول شب بین این دو مرد رد و بدل شد .و من با
کری موافق بودم که تری واقعا هات و جذابه .شلوار جین مدل پاره پوره،
زیرپیراهنی همرنگ و پیراهن آستین بلندی پوشیده بود .دامپزشک خاطرخواه تیپ
راحت و خودمونی به تن داشت .اون از نظر شخصیتی کامال متفاوت از مردهایی
بود که کری معموال انتخاب میکرد و باهاشون قرار میذاشت .تری عاقل تر و فهمیده
تر بنظر می رسید؛ نه کامال موقر و جدی ولی مشخص بود که به هیچ وجه دمدمی
مزاج و بوالهوس نیست .فکر کردم اگه مدت طوالنی این دو باهم بمونند ،تری تاثیر
خوبی روی کری میذاره.
#صفحه_۲۰۶

قبل از اینکه شب بشه هرسه با هم دو بطری کریستال و دو تا پیتزا رو تموم و فیلم
"مرد خرابکار" رو تماشا کردیم .به تری اصرار کردم برای دیدن فیلم "راننده" هم
کوچک تماشای فیلمای سیلوستر استالونه رو به پایان ببریم.
بمونه تا این ماراتون
ِ
بعد به اتاقم رفتم و لباسامو با یه لباس خواب سکسی مشکی رنگ که بعنوان هدیه
ساقدوش عروس بهم داده بودند عوض کردم.
یه شمع برای گیدین روشن گذاشتم و بیهوش شدم.
*
با استشمام رایحه پوست گیدین ،تو تاریکی بیدار شدم .انوار و صداهای شهر بوسیله
ی پنجره های عایق صدا و پرده ها خاموش شده بودند.
گیدین با یه حرکت سایه وار روم لغزید ،بدن برهنه اش حس خوبی برای لمس کردن
داشت .لبش روی لبم نشست .آروم و عمیق می بوسید و من مزه ی نعنا و طعم
منحصر به فرد خودشو می چشیدم .دستام به آرومی روی کمر عضله ای اش

لغزیدند .پاهامو باز کردم تا به راحتی بینشون جا بگیره .سنگینی وزنش باعث میشد
قلبم آه و ناله کنه و جریان خونم از عطش و اشتیاق گرم بشه.
وقتی اجازه داد هوا رو به ریه بکشم نفس زنان گفتم:
"خوب ،سالم".درحالیکه گردنمو گازهای کوچیکی می گرفت ،با اون صدای سکسی و لحن هرزه
گونه اش زمزمه کرد:
"دفعه بعد باهام میای".سربه سرش گذاشتم:
"میام؟""آره .دلم واست تنگ شده بود اوا.#صفحه_۲۰۷

انگشتام توی موهاش لغزیدند و آرزو کردم کاش میتونستم ببینمش.
"-تو مدت زیادی نیست که منو میشناسی .چطور دلت تنگ شد؟"

با تمسخر گفت:
"پس معلومه هیچی نمیدونی".پایین تر رفت و بینی و صورتشو بین سینه هام مالید .وقتی نوک سینمو به دهن
گرفت و مکید نفسم حبس شد .مکش های عمیقی که مثل پژواک تا عمق وجودم
منعکس میشد .لبه ی پیراهنمو باال زد و سراغ سینه ی دیگم رفت .غرق در جادوی
دهانش که روی بدنم سر میخورد به سمتش خم شدم .زبونشو توی نافم چرخوند و
بعد پایین تر رفت.
درحالیکه سرانگشت میانی شو روی شکاف بین پاهام تکون میداد با خرسندی مردانه
ای زمزمه کرد:
"و تو هم دلت واسه من تنگ شده! متورم و خیس شدی واسم!"پاهامو روی شونه هاش گذاشت و سرشو پایین برد .با زبون مخملی و داغش پوست
حساسمو لیس های نرم و شهوت آمیزی میزد .مالفه رو چنگ زدم .وقتی نوک
زبونشو دورانی تکون میداد و عصب های حساسم رو تحریک میکرد ،قفسه سینم
برای نفس گرفتن به تقال میفتاد .لگنمو بیقرار از این شکنجه شیرین پیچ و تاب
میدادم .ماهیچه های بدنم از شدت نیاز برای ارگاسم منقبض شدند.
#صفحه_۲۰۸

بال بال زدن های آهسته و آزاردهنده زبونش دیوونم میکرد و باعث میشد به خودم
بپیچم ولی بحدی نبود که باعث ارضا شدنم بشه.

"گیدین لطفا"."نه هنوز".با لمس و نوازش منو به مرز ارگاسم می رسوند و بعد عقب می کشید ،رهام میکرد
و شکنجه ام میداد .بارها و بارها .تا وقتی که پوستم خیس از عرق شد و قلبم احساس
میکرد میخواد منفجر بشه .زبونش خستگی ناپذیر و خبیثانه روی کلیتم تمرکز کرده
بود طوریکه تنها با یه لمس دیگه رها میشدم .بعد پایین تر لغزید و زبونشو درونم
فرو کرد .این نفوذ کم عمق و نرم دیوونه کننده بود .بال بال زدن زبونش درست
روی قسمت حساس از بدنم که مملو از رشته های عصبی بود بحدی مستاصل و
عاجزم کرد که باعث شد بی شرمانه التماس کنم:
"لطفا ،گیدین ...اجازه بده ارضا بشم ...تمومش کن ...لطفا"."شششش ،فرشته ....حواسم بهت هست".و باالخره با دلسوزی و محبت کار رو تموم کرد .ارگاسم مثل یه موج ویرانگر شکل
گرفت و خیزش گرمی از لذت و رضایت درونم جاری شد.
وقتی دوباره روم قرار گرفت انگشتاشو به انگشتام گره زد و بازوهامو مهار کرد.
خودشو هم تراز با بدن لیزم قرار داد و بعد بی رحمانه داخلم شد .نالیدم و تکون
خوردم تا خیز سنگینشو درونم جا بدم.
نفس خوش رایحه و مرطوبشو با فشار کنار گردنم خارج کرد .وقتی با دقت درونمو
پر کرد بدنش لرزید.

"تو نرم و گرمی .مال منی ،اوا .تو مال منی".#صفحه_۲۰۹

پاهامو دور لگنش حلقه کردم و عمیق تر درونم جاش دادم .انقباض عضله ی سرینش
رو زیر ساق پاهام احساس میکردم .از حرکاتش مشخص بود که بدنم تماما پذیرای
اون شده .با دستای گره خوردمون لبمو به دهن گرفت و شروع به حرکت کرد،
آهسته و ماهرانه درونم سر میخورد؛ با اهنگی بی رحمانه و محکم ولی در عین
حال نرم و راحت .اینچ اینچ سفت و سختیشو درونم احساس میکردم و این تکرار
بی چون و چرا مثل این موند که ذره ذره ی بدن من متعلق به اونه .و همینطور
ادامه داد تا جاییکه مقابل لباش به نفس نفس افتادم ،بیقرار زیرش دست و پا زدم و
دستام از شدت چنگ زدن بهش بی رمق شده بودند.
به گرمی ستایشم میکرد ،ازم تعریف و تمجید میکرد و میگفت چقدر زیبا هستم...
چقدر از نظرش کامل و همه چی تمام هستم ...چطور نمیتونه درمقابلم جلوی خودشو
بگیره ...انقدر گفت و گفت تا درنهایت با جیغ تیزی ارضا شدم و از تب و تاب و
شوریدگی لرزیدم .و اون دقیقا همونجا کنارم بود .ضربات و کوبشش رو سرعت
بخشید و باالخره با صدا زدن اسمم به اوج نزدیک شد و خودشو کم کم درونم تهی
کرد.
خیس از عرق ،با تنی خرد و خمیر و سست و بیحال توی تشک فرو رفتم.
درحالیکه زانوهاشو میزون میکرد تا فشار ضرباتش رو بیشتر کنه ،مرموز زمزمه
کرد:

"هنوز کارم تموم نشده"با سرعتی موزون و ماهرانه تکون میخورد .و انگار که با هر ضربه ادعا میکرد-
'---بدن تو برای خدمت به منه'لبمو گاز گرفتم ،سعی کردم ناله های ناشی از لذت و رضایتمو خفه کنم تا مبادا
آرامش و سکون شب شکسته بشه ...و عمق عواطفی که کم کم داشتم نسبت به گیدین
کراس احساس میکردم ،فاش بشه...
#فصل_دوازدهم

#صفحه_۲۱۰

فردا صبح گیدین توی حمام پیدام کرد .برهنه و با اون وقار و اطمینانی که از روز
اول تحسینش میکردم گام های بلندی برداشت و وارد حمام مجلل شد .موهاش بطرز
نامرتب و جذابی صورت و روی شونه هاشو قاب گرفته بودند .تصویری که یه زن
رو وسوسه میکرد تا با دستای مشتاقش به این ابریشم های مشکی چنگ بزنه.
عضالت بدنش بطرز تماشایی در حین حرکتش منقبض میشدند .و من حتی نمیتونستم
تظاهر کنم که به اون پکیج باشکوه بین پاهاش خیره نشده ام!
باوجود گرمای آب ،نوک سینه هام برجسته شدند و تمام موهای بدنم سیخ!

بهم ملحق شد .از لبخند زیرکانه اش مشخص بود که دقیقا میدونه چه تاثیری روم
گذاشته .منم با لغزوندن دستای کفی ام روی بدن فوق العاده اش کارشو تالفی کردم؛
بعد روی سکو نشستم و با چنان تب و تابی وارد دهنم کردمش که مجبور شد برای
کنترل خودش با دستاش به دیوار مقابل چنگ بزنه...
***
قبل از اینکه دوش گرفتنش تموم بشه لباسامو سریع به تن کردم تا دیگه فرصتی
واسه تهدیدش نباشه .چون درست وقتی که داشت خودشو وحشیانه تو گلوم خالی
میکرد تهدید کرد که میخواد منو در حد مرگ بکنه.
گیدین دیشب دچار هیچ کابوسی نشد .گویا سکس بعنوان یه ارامش بخش موثر عمل
کرده بود و من از این بابت بی نهایت خوشحال و راضی بودم.

#صفحه_۲۱۱

وقتی به دنبالم وارد اشپزخونه شد گفت:
"امیدوارم فکرنکنی از دستم در رفتی".کت و شلوار راه راه مشکی و بی نقصی پوشیده بود .فنجون قهوه ای که به سمتش
گرفته بودم رو از دستم گرفت و نگاهی بهم انداخت که نوید تموم اون وعده وعیدهای
شرورانه اش رو میداد .خیره بهش که توی اون لباس متمدانه و درجه یکش ایستاده

بود به یاد مرد سیری ناپذیری افتادم که دیشب به تختم خزیده بود .جریان خونم
سرعت گرفت .از دیشب احساس درد میکردم ،عضالتم با وجود لذت به تپ تپ
افتاده بودند ولی با اینحال هنوزم میخواستمش.
درحالیکه آسوده وار به کانتر تکیه داده بود و قهوه شو مزه مزه میکرد هشدار داد:
"همینجوری نگاه کن .......تا ببینی بعدش چه اتفاقی میفته"."بخاطر تو دارم شغلمو از دست میدم .دیر می رسم"."یه کار دیگه بهت میدم".غریدم:
"چی؟ بشم برده جنسیت؟""چه پیشنهاد شهوت انگیزی! بیا درموردش بحث کنیم .شاید به توافق رسیدیم"."بیشرف!"لیوانمو توی سینک آبکشی کردم و بعد داخل ماشین ظرفشویی گذاشتمش .رو بهش
گفتم:
"-آماده ای؟ واسه کاااااار؟!"

#صفحه_۲۱۲

قهوه شو که تموم کرد دستمو دراز کردم تا لیوانشونو بگیرم ولی از کنارم گذشت و
خودمونی دیگه که اونو دست یافتنی نشون
خودش آبکشیش کرد .یه کار خاکی و
ِ
میداد.
به سمتم رو کرد و گفت:
"میخوام امشب شام ببرمت بیرون .بعد هم خونم و توی تختخوابم"."گیدین من نمیخوام وقت و انرژیتو بیش از حد واسه من صرف کنی".اون مردی بود که به تنهایی و تجرد عادت داشت ،مردی که مدت طوالنی یا شایدم
هیچ وقت درگیر یه رابطه عینی و هدفمند نشده بود .چقدر طول می کشید تا غریزه
ی گریز و انزواش دوباره کار بیفته؟ بعالوه ما باید خودمونو بعنوان یه زوج از
انظار عمومی دور نگه می داشتیم...
"بهونه نیار".تمام وجنات صورتش سخت شد و ادامه داد:
"-تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری".

بخاطر رنجوندنش از دست خودم شاکی شدم .اون داشت تالش میکرد و من بجای
دلسرد کردنش باید بهش اطمینان میدادم و قدردانش میشدم.
"منظورم این نبود گیدین .من فقط نمیخوام دائما مزاحمت بشم و عرصه رو بهتتنگ کنم .بعالوه ما نیاز داریم که"-----
آه کشید.
"اوا".تنش و کدورتش رو با بازدم و آه نا امیدانش از خودش دور کرد.
"تو باید به من اعتماد کنی .من دارم به تو اعتماد میکنم .باید این کارو بکنم وگرنهما االن نمیتونستیم اینجا باشیم".
اوکی .سرمو تکون دادم و اب دهانمو به سختی قورت دادم.
"پس شام و بعدشم خونه .راستش نمیتونم صبر کنم تا شب بشه".#صفحه_۲۱۳

اظهارات گیدین درمورد اعتماد و اطمینان کل صبح ذهنمو درگیر کرده بود .با
دریافت یه ایمیل دیگه از هشدار گوگل به خودم اومدم.
این بار جریان بیشتر از یه دونه عکس بود .توی هر پست از وبالگ های مختلف
چندتا عکس از من و کری دیده میشد .عکسایی که مربوط به دیروز وقت ناهار
بودند که من و کری بیرون از رستوران موقع خداحافظی همدیگرو درآغوش کشیده
بودیم .و کپشن هایی که راجع به نوع رابطه ی ما گمانه زنی کرده بودند و گاها
اشاره شده بود که ما باهم زندگی می کنیم .چندمورد هم حدس زده بودند که من دارم
کراس دخترباز و بیلیونر》الس میزنم و کری دوست پسر مدلینگم رو تو آب
با《
ِ
نمک نگه داشتم.
و دلیل این شایعات زمانی واسم آشکار شد که عکسی از گیدین رو در کنار یکی از
عکسای خودم و کری دیدم .تصویری که مربوط به دیشب بود .وقتی که من با کری
و تری داشتم فیلم تماشا میکردم ----و البته وقتی که گیدین قاعدتا باید وسط یه شام
کاری می بود .ولی توی عکس اون و مگدلن پرز بیرون یه رستوران ایستاده بودند
و درحالیکه مگدلن دستشو روی بازوی گیدین گذاشته بود کامال صمیمانه به هم لبخند
زیرنویس عکس از زن ها و همراهان زیبایی که گیدین باهاشون
می زدند .در
ِ
معاشرت میکرد نوشته شده بود و اینکه اون احتماال قلبشو که از خیانت من شکسته
شده بود پشت قرار گذاشتن با زن های دیگه پنهان میکرد.
'تو باید به من اعتماد کنی'.
ایملیم رو بستم .تنفس و ضربان قلبم سرعت گرفته بود .از پریشونی و حسادت دل
و رودم بهم می پیچید .من میدونستم امکان نداره اون با زن دیگه ای رابطه جنسی
داشته باشه .میدونستم به من اهمیت میده .ولی به هرحال با خشم و غضب زیادی از
مگدلن متنفر بودم----و مطمئنا دلیلش به گفتگوی توی سرویس بهداشتی برمیگشت
و خودش با حرفایی که زده بود این حس تنفر و خشم رو درونم به وجود اورده بود-

 ---و من به هیج وجه نمیتوستم کنار گیدین تحملش کنم .نمیتونستم ببینم گیدین بامحبت بهش لبخند میزنه ،مخصوصا بعد از رفتاری که مگدلن باهام داشت.
#صفحه_۲۱۴

ولی بیخیال شدم .این مسئله رو تو یه جعبه گوشه ذهنم جا دادم و رو کارم تمرکز
کردم .مارک فردا صبح برای مرور درخواست شرکت کینگزمن با گیدین
قرارمالقات داشت و من مشغول سامان دادن به اطالعاتی بودم که بین مارک و
بخش های همکاری در گردش بود.
"هی اوا".مارک سرشو از دفترش بیرون اورد و گفت:
"من و استیو قراره برای ناهار همو تو گریل پارک براینت ببینیم .اون گفت ببینمتو هم میای یا نه .دوست داره بازم ببینت".
"حتما ،منم دوست دارم".از فکر گذروندن ناهار توی رستوران موردعالقم به همراه دو مرد واقعا جذاب حالم
بهتر شد .اونا میتونستند حواسمو از فکری که چندین ساعت مثل خوره به جونم افتاد
بود پرت کنند .فکر راجع به حرفایی که باید درمورد گذشتم به گیدین میگفتم.

حریم خصوصی من کامال از بین رفته بود .باید شهامتمو جمع میکردم و قبل از
اینکه واسه شام بریم بیرون با گیدین حرف میزدم .قبل از اینکه بیشتر از این با من
در مال عام دیده بشه باید خبردار میشد و میفهمید که با معاشرت با من داره چه
ریسکی میکنه.
چنددقیقه ی بعد یه پاکت نامه ی درون شرکتی به دستم رسید .اول فکر کردم یه مدل
ازمایشی برای تبلیغات کینگزمن هست ولی با باز کردنش متوجه شدم یه یادداشت
از طرف گیدینه.
《ظهر .دفتر من》.
از اینکه بدون هیچ سالم علیک و صمیمتی اینو نوشته بود عصبانی شدم و زمزمه
کردم:
"نه بابا؟"تازه حتی محترمانه هم درخواست نکرده بود .و البته کی میتونست فراموش کنه که
گیدین حرفی از قرار شامش با مگدلن نزده بود؟
#صفحه_۲۱۵

نکنه اونو بجای من بعنوان قرارش دعوت کرده بود؟ حتما مگدلن به خاطر همین
اونجا بوده .تا یکی از اون زن هایی باشه که گیدین بیرون از هتل و بدون سکس
باهاشون مراوده میکنه.

یادداشتش رو برعکس کردم و مثل خودش بدون هیچ توضیح اضافه ای ،کوتاه
جواب دادم:
《متاسفم .خودم برنامه دارم》.
یه جواب کینه توزانه ،ولی حقش بود .وقتی ساعت یه ربع به دوازده شد من و مارک
به سمت طبقه همکف راه افتادیم .به البی که رسیدیم حراست منو متوقف کرد تا با
گیدین تماس بگیره و بهش اطالع بده که من توی البی ام .از خشم و عصبانیت داشتم
آمپر می سوزوندم.
رو به مارک گفتم:
"بیا بریم".و بعد با گام های بلند به سمت درب گردان راه افتادم و به خواهش و لطفا گفتن های
نگهبان که ازم میخواست یه لحظه صبر کنم توجهی نکردم .از اینکه پای نگهبان
رو وسط می کشیدم احساس بدی داشتم .ممکن بود واسش دردسر بشه.
انگاس و ماشین رو کنار پیاده رو دیدم .همون لحظه صدای گیدین رو از پشت سرم
شنیدم که مثل آوای شالق زدن با تحکم و تشر اسممو صدا میزد .وقتی توی پیاده
رو بهمون ملحق شد به سمتش رو کردم .چهره اش خونسرد و بی حس و نگاه
خیرش سرد و یخ زده بود.
چونمو باال دادم و گفتم:

"دارم با رییسم میرم ناهار".بدون اینکه نگاهشو ازم بگیره از مارک پرسید:
"گریتی ،کجا میخواین برین؟""گریل پارک براینت آقای کراس"."اوا رو خودم میرسونم".#صفحه_۲۱۶

بازومو گرفت و محکم به سمت ماشین و درعقبی که انگاس واسم باز نگه داشته
بود هدایتم کرد .گیدین پشت سرم سریع سوار شد و طوری به جلو چپوندم که باعث
شد به زحمت روی صندلی کنار برم .در رو محکم بست و ماشین از جا کنده شد.
دامن پیراهنمو پایین کشیدم و پرخاش کردم:
"داری چیکار میکنی؟ البته بجز شرمنده کردنم جلوی رییسم مارک".بازوشو از پشتم رد کرد و روی صندلی گذاشت .به سمتم خم شد و گفت:

"کری عاشق توئه؟""چی؟ معلومه که نه!""تا حاال باهاش رابطه داشتی؟""عقلتو از دست دادی؟ دیوونه شدی؟"رنجیده و آزرده ،نگاهی به انگاس انداختم و متوجه شدم طوری رفتار میکنه که
انگار ناشنواست .ادامه دادم:
"گور بابای تو ،دخترباز بیلیونر که گویا یه عالمه معاشر خوشگل خوشگل داری"."پس عکسا رو دیدی".بحدی عصبانی بودم که نفس نفس میزدم .سعی کردم به خودم مسلط بشم .رومو
برگردوندم تا به خودش و تهمت های احمقانش اعتراض کنم.
"کری مثل برادر منه .تو اینو میدونی"."اه ،ولی تو واسه اون چی هستی؟ عکسا کامال واضح بودن ،اوا .من میتونم عشقرو تشخیص بدم".
#صفحه_۲۱۷

انگاس سرعتشو برای عابرای پیاده ای که عرض خیابون تردد می کردند کم کرد.
در رو باز کردم و از روی شونه ام به گیدین نگاه کردم ،تا اونم خوب چهره مو
ببینه.
"نه ،ظاهرا نمیتونی تشخیص بدی".در رو محکم کوبیدم و آکنده از خشم سریع راه افتادم .من حسادت و سواالت خودمو
در مورد مگدلن پرز به سختی و با انرژی بیش از حدی کنترل کرده بودم؛ ولی
درعوض چی نصیبم شد؟ یه گیدین غیرمنطقی و عصبانی.
"اوا سرجات وایسا".بدون اینکه برگردم از باالی شونه ام انگشت میانی مو به نشونه ی فاک(بیالخ) بهش
نشون دادم و قدم های کوتاهمو به سمت پارک براینت سرعت بخشیدم .محوطه ی
آروم و سراسر سبزی که در دل شهر قرار داشت .درست از پیاده رو که عبور
میکردی انگار به یه قلمروی کامال متفاوت پا میذاشتی .آسمان خراش های سربه
فلک کشیده ی اطرافش کامال تحت الشعاعش قرار داده بودند .این سبزه زار پشت
یه کتابخونه قدیمی و زیبا جا گرفته بود .مکانی که در اون ،گذر زمان کند میشد؛
بچه ها از لذت پاک و معصومانه ی چرخ و فلک سواری می خندیدند و بزرگتر ها
کتاب رو بعنوان مصاحب و همنشین خودشون غنیمت می شمردند.
ولی متاسفانه واسه من ،اون آدم بدجنس و دیوصفت داستان ها که از قضا خیلی هم
جذاب بود داشت از دنیای قبلی به این دنیای جدید دنبالم می کرد .گیدین از پشت
کمرمو گرفت و تو گوشم هیس کنان گفت:

"فرار نکن"."تو داری مثل دیوونه ها رفتار میکنی"."شاید چون توئه لعنتی داری منو دیوونه میکنی".بازوهاشو دورم تنگ تر کرد و ادامه داد:
"تو مال منی .بهم بگو که کری اینو میدونه"."آها! مثل مگدلن که میدونه تو مال منی!"آرزو کردم کاش یه چیزیش جلوی دهنم بود تا میتونستم گازش بگیرم و مجبور شه
ولم کنه.
#صفحه_۲۱۸

"گیدین داری یه صحنه ی دیگه خلق میکنی و آتو میدی دست ملت"."بله ما میتونستیم این بحثو توی دفترم داشته باشیم ،البته اگه جنابعالی اینقدر لجبازنبودی".

"من قرار داشتم احمق .و تو داری گند میزنی بهش".احساس نگاه های میخکوب شده رومون اشکام سرازیر
صدام توی گلوم شکست و با
ِ
شدند .بخاطر این آبرو ریزی و مضحکه ای که راه انداخته بودم حتما اخراج میشدم.
"تو داری گند میزنی به همه چیز گیدین".فورا رهام کرد و چرخوندتم تا رو به روش قرار بگیرم .ولی دستش همچنان روی
شونم بود و مطمئنم میکرد که نمیتونم فاصله بگیرم.
"عیسی مسیح .اوا!"منو به خودش فشرد و لبش روی موهام نشست.
"گریه نکن اوا .من متاسفم".مشتمو به سینش کوبیدم که البته اثرش مثل کوبیدن مشت به یه دیوار سنگی بود.
"تو چه مرگته؟ تو میتونی با یه هرزه ی گربه صفت که بهم گفت فاحشه و از قضافکر میکنه قراره باهات ازدواج کنه بری بیرون ولی من نمیتونم با دوست عزیزی
که از اولش گندای تو رو ماسمالی میکرد و ازت دفاع میکرد برم بیرون و ناهار
بخورم؟"
"-اوا"...

دستشو پشت سرم گذاشت و گونشو به گیجگاهم فشار داد.
"من توی اون رستوران با دستیارای تجاریم قرار داشتم .مگی خیلی اتفاقی اونجاحضور داشت".
"واسم مهم نیست .ولی چطوره راجع به حالت صورتت حرف بزنیم ...چطورتونستی بعد از حرفی که بهم زد اونطوری بهش نگاه کنی؟"
"فرشته"...#صفحه_۲۱۹

لباش با حرارت روی صورتم لغزیدند و ادامه داد:
"اون نگاه و حالت بخاطر تو بود ...مگی بیرون رستوران سراغم اومد ،منم بهشگفتم دارم میام پیش تو .نمیدونم چطور وقتی به خودمون که قراره تنها باشیم فکر
میکنم حالت و نگاهم اون شکلی میشه".
"و انتظار داری باور کنم مگدلن بخاطر همچین چیزی لبخند زده؟""گفت بهت سالم برسونم .ولی من میدونستم اگه بگم اوضاع خوب پیش نمیره .واز طرف دیگه به هیچ وجه حاضر نبودم اجازه بدم شبمون بخاطر اون خراب بشه".

دستامو از زیر کتش دور کمرش حلقه کردم.
"گیدین ما باید امشب حرف بزنیم .یه چیزایی هست که باید بهت بگم .اگه یهخبرنگار درست بزنه به هدف و متوجه بشه که ....گیدین ما یا باید رابطمونو مخفی
نگه داریم یا اینکه تمومش کنیم .هر کدوم از اینا واسه تو بهتره".
صورتمو قاب گرفت و پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد.
"هیچکدوم از اینا واسه ما گزینه نیست .مسئله هرچی که هست ،حلش میکنیم".روی نوک پاهام ایستادم و لبمو به سمت لبش بردم و بوسیدمش .بوسه ای که کم کم
اوج گرفت و پرشور شد .از جمعیت کثیری که اطرافمون پرسه میزد آگاه بودم.
همهمه ی گفتگوها و هیاهوی دائمی ترافیک مرکز شهرو میشنیدم ولی تا وقتی که
در آغوش گیدین پناه گرفته بودم هیچکدوم از اینا اهمیتی نداشت .تا وقتی که محبوبش
بودم ذهنم از هرچیز دیگه ای خالی میشد .اون هم عذابم میداد و هم سرشار از لذت
و رضایتم میکرد .مردی که احواالتش مثل موج باال و پایین میشد و احساسات متغیر
و بی ثباتش از احساسات خودم پیشی می گرفت.
درحالیکه انگشتاشو روی گونه ام سر میداد زمزمه کرد:
"حاال شد .بذار این تصویر جهانی بشه .مهم نیست"."-تو بهم گوش نمیدی ،مرد دیوونه ی کله شق! من باید برم دیگه".

"بعد از کار میریم خونه".عقب ایستاد ،دستمو نگه داشت تا زمانی که فاصله انگشتامونو از هم جدا کرد...
#صفحه_۲۲۰

وقتی به سمت رستوران پوشیده از پیچک چرخیدم مارک و استیون رو دیدم که کنار
در ورودی منتظرم ایستاده بودند .مارک با کت و شلوار و کراوات و استیون با
شلوار جین مدل پاره و بوت.
استیون دستاشو توی جیبش کرده بود و یه لبخند گشاد و دندون نما رو صورت
جذابش نقش بسته بود .وقتی نزدیک شدم رو بهم گفت:
"احساس میکنم باید واست کف بزنم .رفیق این خیلی بهتر از تماشای یه فیلم سینماییدخترونه بود".
صورتم قرمز شد و بیقرار تکون خوردم.
مارک در رو باز کرد و درحالیکه با تکون دادن دستش منو به داخل راهنمایی
میکرد گفت:
"فکر کنم االن میتونی حرفای گذشتمو که گفتم درمورد دختر باز بودن کراس عاقلباش ،نادیده بگیری".
منتظر پیشخدمت بودیم تا میز رزرو شدمون رو چک کنه .با نیشخند جواب دادم:

"ممنون که اخراجم نمیکنی یا شایدم میخوای اول بهم غذا بدی".استیون شونه امو نوازش کرد و گفت:
"هی مارک حاضر نیست تو رو از دست بده".مارک درحالیکه صندلی رو واسم عقب می کشید لبخند زد و گفت:
"نظرت چیه در مورد زندگی عاشقانت ،استیون رو روزانه آپدیت کنم و بهش خبربدم؟ میدونی آخه به سلایر درام  soap operaمعتاده .کال به درام های عاشقانه
خیلی عالقه داره!"
غریدم:
"شوخی میکنی دیگه!"استیون دستی به چونش کشید و لبخند زد.
"من هیچوقت به این قضیه که خوراکم سلایر عاشقانست اقرار نکردم .باالخره یهمرد باید اسرار خودشو حفظ کنه!"
لبخند زدم ولی بطرز دردناکی به یاد حقایق پنهان شده خودم افتادم .و اینکه چقدر
زمان زود میگذشت قبل از اینکه پرده از گذشته ام بردارم...

#صفحه_۲۲۱

ساعت پنج که شد سعی کردم خودمو برای فاش کردن رازهای زندگیم آماده کنم.
تحت فشار بودم ،عصبی و محزون همراه گیدین سوار ماشین شدم و وقتی متوجه
شدم گیدین به دقت خیره ی نیم رخم شده این بیقراری شدت گرفت .دستمو گرفت و
به سمت لبش برد؛ با این کارش دلم میخواست گریه کنم .من هنوز داشتم به بحثمون
توی پارک فکر میکردم و سعی میکردم خودمو وفق بدم و رفع کدورت کنم ،ولی
این قضیه درحال حاضر بی ارزش ترین چیزی بود که میتونستیم بهش بپردازیم.
تا وقتی به آپارتمان نرسیدیم صحبت نکردیم.
نشیمن مجلل و زیباش به سمت اتاق خواب هدایت
وارد که شدیم منو مستقیما از سالن
ِ
کرد .روی تختخواب یه پیراهن مجلسی فوق العاده که همرنگ چشمای خودش بود
و یه ربدوشامبر مشکی ابریشمی که تا مچ پا می رسید قرار داشت.
توضیح داد:
"دیشب قبل از شام یکم وقت داشتم تا خرید کنم".دلهره و تشویشم از این مالحظه و توجهش کمرنگ شد.
"-ممنونم".

کیفمو روی صندلی کنار میز آرایش گذاشت و گفت:
"دلم میخواد اینجا راحت باشی .میتونی ربدوشامبر یا هر کدوم از لباسای منو تنتکنی .من میرم یه بطری شراب رو باز میکنم تا اروم بگیریم .و بعد هرموقع آماده
بودی حرف میزنیم".
"میخوام یه دوش کوتاه بگیرم".آرزو کردم ای کاش میتونستیم اتفاق توی پارک رو از چیزی که باید بهش می گفتم
جدا کنیم .تا میشد هر مسئله رو اون طور که الزمه بررسی کرد ولی من انتخابی
نداشتم .هر روز که می گذشت فرصتی برای دیگران بود تا به گیدین حرفایی رو
بزنن که باید از خود من بشنوه.
"هرچی که میخوای ،فرشته .اینجا رو مثل خونه ی خودت بدون".#صفحه_۲۲۲

کفشای پاشنه بلندمو دراوردم و وارد حمام شدم .متوجه شده بود اونم نگرانه .تصمیم
گرفتم تا زمانی که خودمو جمع وجور نکردم و حالم بهتر نشده حرفامو نزنم و
اسرارمو نگه دارم .برای اینکه کنترلمو بدست بیارم مدت زیادی زیر دوش موندم.
و به یاد صبح که باهم دوش گرفتیم افتادم .یعنی اون اولین و آخرین دوش گرفتن ما
بعنوان یه زوج بود؟
آماده که شدم راه افتادم ،گیدین رو کنار مبل توی سالن نشیمن پیدا کردم .لباساشو با
یه زیرشلواری مشکی ابریشمی که کمی پایین تر از باسنش آویزون بود عوض کرده

بود .هیچ چیز دیگه ای تنش نبود .شعله ی کوچیکی توی شومینه سوسو میزد .و یه
بطری شراب توی ظرف پر از یخ روی میز قهوه قرار داشت .تعدادی شمع کرم
رنگ مثل یه آذین کنار هم جا گرفته بودند و بجز آتیش شومینه ،تابش طالیی شمع
ها تنها نور روشنایی بخش بود.
توی درگاه سالن ایستادم و گفتم:
"ببخشید ،من دنبال گیدین کراس میگردم ،مردی که هیچ اعتقادی به رمانتیک بازینداره!"
خجالت زده یه لبخند دندون نما زد؛ لبخند پسرونه ای که با بدن برهنه بالغ و سکسی
اش در تضاد بود.
"من اونجوری بهش فکر نمیکنم .فقط دارم سعی میکنم بفهمم چی ممکنه تو روخوشحال کنه .همون کارو کنم و امیدوار باشم به بهترین نحو انجامش داده باشم".
خوشم میومد که شلوارش با لباسی که بهم داده بود ست بود .درحالیکه به سمتش قدم
برمیداشتم و روبدوشامبر مشکی اطراف پاهام تاب میخورد گفتم:
"تو منو خوشحال میکنی".جدی و صریح گفت:
"-منم همینو میخوام و دارم رو خودم کار میکنم".

#صفحه_۲۲۳

مقابلش ایستادم .غرق زیبایی چهره اش و حالت سکسی موهاش که تا باالی شونه
ای رسیده بودند و دلنوازی میکردند شدم .دستامو دور بازوهاش پیچیدم و درحالیکه
عضالت سفت و سختش رو به آرومی فشار میدام یه قدم به جلو برداشتم و صورتمو
به سینه اش فشردم.
دستاشو دور کمرم حلقه کرد و زیر لب گفت:
"هی ...چی شده؟ بخاطر اینکه موقع ناهار یه عوضی بودم ناراحتی؟ هرچیزیدیگه ای که الزمه بهم بگی رو بگو .باهام حرف بزن اوا ،تا بتونم بهت بگم درست
میشه".
بینیمو بین عضالت سینش مالیدم و درحالیکه موهای ریز سینش گونمو قلقلک میداد،
رایحه خوش و آشنای پوستش رو نفس کشیدم.
"بهتره بشینی .باید یه چیزایی رو درمورد خودم بهت بگم .چیزای ناخوشایندیرو".
وقتی ازش فاصله گرفتم ،با اکراه رهام کرد .روی مبل نشستم و پاهامو زیر بدنم جا
دادم و خودمو جمع کردم .گیدین قبل از اینکه بشینه دو لیوان شراب طالیی ریخت.
به سمتم خم شد ،یه بازوشو پشتم روی مبل گذاشت و با دست دیگش لیوانشو نگه
داشت و همه حواسشو معطوفم کرد.
زمزمه کردم:

"اوکی ،بزن بریم".قبل از اینکه شروع کنم نفس عمیقی کشیدم .بخاطر ضربان اوج گرفته ام احساس
سرگیجه میکردم .آخرین باری رو که تا این حد عصبی بودم و حالت تهوع داشتم
به یاد نمی اوردم.
#صفحه_۲۲۴

"پدر و مادرم هیچوقت با هم ازدواج نکردند .راستش زیاد نمیدونم چطور با همآشنا شدن چون هیچکدومشون در این مورد حرف نمیزنن .مادرم از یه خانواده ی
ثروتمندی مردایی که باهاشون ازدواج کرد ولی خوب
ثروتمند بود ،البته نه به
ِ
خانوادش بیشتر از عامه ی مردم پول داشتند .اون یه دختر بالغ از یه خانواده ی
باکالس بود .و مثل بقیه ،لباس سفید و سایر تشریفات رو داشت* .وقتی منو حامله
شد خانوادش طردش کردند ،ولی با اینحال نگهم داشت".
به لیوانم نگاه کردم و ادامه دادم:
"و از این بابت واقعا ستایشش میکنم و واسش احترام قائلم .مسلما برای نگه داشتنو به دنیا اوردن من خیلی تحت فشار بود .ولی هرطوری که بود دوران بارداری
رو گذروند".
انگشتاشو الی موهای مرطوبم کشید و گفت:

"خوش به حال من شد".دستشو گرفتم ،انگشتاشو بوسیدم و بعد دستشو رو پاهام نگه داشتم.
"با وجود یه بچه بازم تونست خودشو به یه مرد بیلیونر بندازه؛ یه مرد زن مردهبود که پسرش دو سال از من بزرگتر بود .فکرمیکنم بخاطر همین اونا به این نتیجه
رسیدن که به درد هم میخورن و میتونن مکمل هم باشن .پدرخوندم زیاد سفر میکرد
و کم پیش میومد خونه باشه ،در عوض مادرم حضور داشت ،پوالشو خرج میکرد
و بزرگ کردن پسرشو به عهده گرفته بود".

*دبیتانت :دختر یا زن جوان از خانواده های باکالس و اشرافی که بالغ میشه و برای
اولین بار در یه جشن رسمی حضور پیدا میکنه و معرفی میشه .و یه لباس سفید
شبیه به لباس عروس تنش میکنه.
#صفحه_۲۲۵

گیدین زمزمه کرد:
"اوا من نیاز به پول رو میتونم درک کنم .منم باید داشته باشمش ،بهش نیاز دارم،به قدرتش ،به امنیتش".

نگاهمون به هم گره خورد .با اعتراف کوچکی که کرد یه چیزی بینمون گذشت.
باعث شد حرفی رو که میخواستم در ادامه بگم راحت تر به زبون بیارم:
"ده سالم بود که برادرخوندم برای اولین بار بهم تجاوز کرد"------یهو گردنه ی جام توی دستش شکست ،بحدی سریع حرکت کرد که انگار یه مه بود.
قبل از اینکه محتویات جام بریزه کاسه ی لیوانشو مقابل روناش نگه داشت.
وقتی سر پا ایستاد منم به زحمت و تقال بلند شدم.
"دستتو بریدی گیدین؟ چی شدی؟"کوتاه گفت:
"خوبم".به سمت آشپزخونه رفت .لیوان شکسته رو دور انداخت و بیش از پیش خردش کرد.
با دستای لرزونم ،جام خودمو آروم و بدقت پایین گذاشتم .صدای کابینت ها رو
میشنیدم که باز و بسته می شدند .چند دقیقه بعد گیدین با لیوان دیگه ای که توش یه
نوشیدنی تیره تر بود برگشت.
"بشین ،اوا".بهش خیره شدم .تمام وجناتش سفت و سخت شده بود و چشماش سرد و یخی .دستشو
روی صورتش کشید و آروم تر گفت:

"بشین ...لطفا".#صفحه_۲۲۶

در حالیکه روبدوشامبرو تنگ تر دور خودم میگرفتم زانوهای سست و لرزونمو خم
کردم و لبه ی مبل نشستم.
گیدین همونطور ایستاده موند .یه جرعه ی بزرگ از چیزی که تو دستش بود نوشید
و گفت:
"تو ...تو گفتی اولین بار .چندبار دیگه بود؟"سعی کردم آگاهانه نفس بکشم تا خودمو آروم کنم.
"نمیدونم .تعدادش از دستم در رفته"."به کسی گفتی؟ به مادرت گفتی؟""نه ،خدای من! مادرم اگه میدونست که منو از اونجا میبرد بیرون .ولی نِیتِن بحدیمنو ترسونده بود که مطمئن شده بود حرفی به مادرم نمیزنم".

سعی کردم آب دهنمو از میون گلوی خشک و کیپ شده ام قورت بدم .با حس درد
و سوزشی که تمام وجودمو در بر گرفته بود لرزیدم و تو خودم جمع شدم .وقتی
دوباره به حرف اومدم صدام به زور شنیده میشد:
"یه بار بحدی بد و وحشتناک بود که میخواستم هر طوری شده بهش بگم ولی نِیتِنفهمید .متوجه شد که زدم به سیم اخر .بخاطر همین گردن گربمو شکست و اونو رو
تختم رها کرد".
"عیسی مسیح!"سینش سنگین شده بود و تند تند نفس می کشید:
"اون فقط یه خرابکار نبوده ،اون یه ادم روانی بوده .و تو رو لمس میکرده...اوااااا"
#صفحه_۲۲۷

درحالیکه به دستای بهم پیچیده ام خیره شده بودم بی حس گفتم:
"خدمه میدونستن".فقط دلم میخواست هر چه زودتر همه چیزو بگم و تمامش کنم ،تا بتونم دوباره جمعش
کنم و به جعبه ی توی ذهنم برگردونمش و به فراموشی بسپارمش.

"اینکه میدونستن و چیزی نگفتن نشون میده اونا هم ترسیده بودن .خدمه عاقل وبالغ بودن و یه کلمه حرف نزدن .من که یه بچه بودم .وقتی اونا کاری نمیکردن،
چه کاری از دست من برمیومد؟"
با خشونت و تندی پرسید:
"چجوری خالص شدی؟ کی تموم شد؟""وقتی چهارده سالم بود .اول فکر کردم پریود شدم ولی خون خیلی زیادی ازممیرفت .مادرم وحشت کرده بود ،منو رسوند اورژانش ...سقط جنین داشتم ...با
آزمایشات بعدی عالئمی از ....آسیب های دیگه پیدا کردن .جراحت واژینال و آنال-
"----قبل از اینکه جمله مو کامل کنم گیدین با یه ضربه ی محکم و خشن لیوانشو روی
میز کوبوند.
با احساس دل آشوبی که داشتم زمزمه کردم:
"من ...من متاسفم .از جزئیات میگذرم ولی تو باید بدونی دیگران چه چیزایی روممکنه پیدا کنن .بیمارستان با مرکز حمایت از کودکان تماس گرفت و آزارجنسی
رو گزارش داد .پرونده ی عمومی این قضیه همش همین بود که البته مهر و موم
شد .ولی به هرحال افرادی هستن که در جریانن .وقتی مادرم با استنتون ازدواج
کرد ،استنتون برگشت و همه ی اون مدارک رو دفن کرد .رشوه داد تا چیزی فاش
نشه ...ولی تو حق داری بدونی ممکنه همه چیز آشکار بشه و سرافکنده و شرمندت
کنه".

#صفحه_۲۲۸

"منو شرمنده کنه؟"درحالیکه از خشم می لرزید پرخاش کرد:
"خجالت و شرمندگی توی لیست احساسات من نیست"."گیدین"-------"من هر خبرنگاری رو که درمورد این قضیه بنویسه نابود ،و بعد اون نشریه روبا خاک یکسان میکنم".
ب جنون آمیز سرد و بی روح شده بود .با تحکم ادامه داد:
از شدت خشم و غض ِ
"من اون هیوالیی رو که به تو آزار رسونده پیدا میکنم اوا ،هر جا که باشه پیداشمیکنم ،بالیی سرش میارم که آرزوی مرگ کنه".
رعشه ای بدنمو فرا گرفت .چون حرفشو باور داشتم .از صورتش می خوندم .از
صداش .از انرژی و زوری که ساطع می کرد و از توجه تند و تیزش .اون دیگه
فقط یه مرد مرموز و خطرناک بنظر می رسید .گیدین مردی بود که هرچیزی رو
که میخواست بدست می اورد ،مهم نبود چطوری.

سر پا ایستادم.
"اون ارزششو نداره .ارزش نداره وقتتو واسش بذاری"."تــــــو داری .تو ارزششو داری .گندش بزنن .لعنتی .لعنتــــــــــــی".#صفحه_۲۲۹

خودمو به شومینه نزدیک تر کردم ،به گرما نیاز داشتم .زمزمه کردم:
"اینجا بحث پولم هست .پلیس ها و خبرنگارا همیشه رد پول رو میزنن .ممکنهکسی تعجب کنه که چرا مادرم از ازدواج اولش دو میلیون دالر پول نصیبش شده،
ولی دخترش که از رابطه ی قبلیش بوده پنج میلیون دالر دریافت کرده .حق السکوت
هایی که به ما دادن ممکنه دردسر ساز بشه"
بدون نگاه کردن ،متوجه توقف و مکث یهوییش شدم .ادامه دادم:
"البته ،اون پول دیه االن باید بطرز قابل مالحظه ای زیاد تر شده باشه .هرچند منبهش دست نمیزنم ولی مدیریت حسابی که پوال رو توش ریختم با استنتونه و همه
میدونن استنتون یه سرمایه گذار حرفه ایه و به هرچی دست بزنه طال میشه .مسلما
اون پول رو تا االن چندین و چند برابر کرده .پس اگه تا حاال کوچکترین نگرانی
راجع به اینکه ممکنه من تو رو بخاطر پولت بخوام ،داشتی"-------
"-حرف نزن".

به سمتش چرخیدم .چهره و چشماشو خوب نگاه کردم .وحشت و ترحمش رو می
دیدم .ولی اون چیزی که 'نمی دیدم' بیشتر از همه آزارم میداد.
بزرگترین کابوسم محقق شده بود .می ترسیدم گذشته ام روی میل و اشتیاقی که
گیدین نسبت بهم داشت اثر منفی بذاره .به کری گفته بودم که گیدین ممکنه با وجود
همه ی دالیل اشتباه با من بمونه .ممکنه ترکم نکنه ولی با این حال بازم از دستش
میدادم.
و بنظر می رسید همین االنم از دستش دادم...
#صفحه_۲۳۰

کمربند ربدوشامبرمو محکم تر کردم و گفتم:
"میرم لباس بپوشم و برم".خشمگین و نافذ بهم خیره شد.
"چی؟ کجا بری؟""خونه".خسته و بیحال ادامه دادم:

"فکر کنم نیاز داری این قضایا رو هضم کنی".دست به سینه شد و گفت:
"میتونیم با هم اینکارو کنیم"."فکر نمیکنم بتونیم".چونه ام لرزید .غم و ماتم ،همه ی اون شرم و خجالت رو تحت شعاع خودش قرار
داده بود و یاس و نا امیدی رو به وجودم تزریق کرده بود.
"نه تا وقتی که طوری بهم نگاه میکنی که انگار واسم متاسف و ناراحتی".من لعنتی از سنگ ساخته نشدم اوا .اگه واسم مهم نبود باید به انسانیتم شک
" ِمیکردی".
احساساتی که از زمان ناهار تو وجودم جریان داشت به یه درد سوزنده تو سینه ام
و انفجاری از جنس عصبانیت تبدیل شد.
"من ترحم لعنتیتو نمیخوام".دستاشو توی موهاش فرو کرد.

"پس چی میخوای؟ ها؟ چی میخوای؟""تو رو! تو رو میخوام"."منو داری .چندبار دیگه باید اینو بهت بگم؟""حرفات پشیزی ارزش ندارن تا وقتی که نتونی ثابتشون کنی .از لحظه ای که همودیدیم ،تو دائما بخاطر من داغ و تحریک می شدی .هر بار که بهم نگاه می کردی
از چشمات میخوندم که میخوای منو در حد مرگ بکنی .و اون حس از بین رفته،
گیدین".
اشک به چشمام نیش زد و ادامه داد:
"اون نگاه ....رفته".#صفحه_۲۳۱

طوری بهم خیره شده بود که انگار دو تا سر دارم.
"داری شوخی میکنی دیگه"."-نمیتونی تصور کنی از میل و اشتیاقت چه احساسی بهم دست میداد".

دستامو دور خودم حلقه کردم و سینه هامو پوشوندم .یهو احساس کردم انگار به
بدترین شکل ممکن برهنه ام.
"نگاهت ،اشتیاقت ،تشنه بودنت ،باعث میشد احساس کنم زیبا هستم .احساس کنمزنده و قوی هستم .اگه دیگه اون حس رو نسبت بهم نداشته باشی ،من -----من
نمیتونم بودن باهات رو تحمل کنم".
"اوا ،من".....صداش رو به خاموشی رفت .صورتش سخت و سرد شد و دستاشو محکم کنار
بدنش مشت کرد.
کمربند ربدوشامبرو شل کردم و لباسو از تنم در اوردم.
"بهم نگاه کن گیدین .به بدنم نگاه کن گیدین .این همون بدنیه که دیشب میگفتینمیتونی به اندازه کافی تصاحبش کنی .این همونیه که اونقدر بابت داشتنش عاجز
بودی که منو به اون هتل لعنتی بردی .اگه دیگه اینو نمیخوای ...اگه دیگه با نگاه
کردن بهش تحریک نمیشی و التت سخت نمیشه"------
بند شلوارشو باز کرد و شلوارشو پایین کشید تا آلت برجسته شده و بلند و ضخیمی
که از رگ پوشیده شده بود نمایان کنه.
"-به اندازه کافی سخت شده واست؟"

تو یه لحظه به سمت همدیگه خیز برداشتیم و در آغوش هم فرو رفتیم .درحالیکه
بلندم میکرد تا پاهامو دور لگنش حلقه کنم لبامون روی هم می لغزیدند .به سمت
کاناپه حرکت کرد و افتاد ،و با دست دراز شدش وزن مشترکمونو نگه داشت.
#صفحه_۲۳۲

وقتی به پایین کاناپه لغزید ،روی زانوهاش قرار گرفت و بین پاهامو زبون زد،
زیرش بی پروا دراز کشیدم و پاهامو باز کردم .نفس نفس میزدم و آه و ناله ام بلند
شده بود .خشن و بی تاب رفتار میکرد ،اون ظرافت همیشگی که بهش عادت کرده
بودم رو نداشت و من چقدر از این خشونت تازه شکل گرفته خوشم میومد .و وقتی
باال اومد ،روم لغزید و خودشو ناگهانی درونم فرو کرد بیش از پیش لذت بردم .از
اونجایی که هنوز خیس و آماده نبودم ،حس سوزش باعث شد نفس تو سینم حبس
بشه .انگشت شستشو روی کلیتم گذاشت و با مالش های دورانی لگنم رو به بیقراری
وا داشت.
درحالیکه با ناخن هام کمرشو چنگ میزدم ناله کردم.
"اره".گیدین دیگه سرد و یخی نبود .داغ و آتشین شده بود.
"منو بکن گیدین .منو سخت بکن"."-اوا"...

لبش روی لبم نشست .دسته ای از موهامو تو مشتش گرفت تا با تکرار ضربات
عمیق و خشنش ثابت نگهم داره و میگفت:
"مال منی ...مال منی ....مال منی"...صدای ریتمیک برخورد پایین تنه اش با انحنای باسنم و اون خشونت ناشی از حس
مالکیتش ،از شدت شهوت دیوونم میکرد .احساس میکردم با هر درد و سوزشی که
شدن بیش
به وجودم میریزه زنده میشم و جون میگیرم .احساس میکردم با تحریک
ِ
از پیش ،بین پاهام تنگ تر و فشرده تر میشه.
#صفحه_۲۳۳

با ناله ی بلند و تو گلویی که سر داد به اوج رسید و وقتی خودشو درونم خالی کرد
بدن منعطفش به لرزه افتاد.
نگهش داشتم ،کمرشو نوازش کردم ،و بوسه هامو رو شونه اش حک کردم.
با خشونت گفت:
"صبر کن".دستاشو زیرم هول داد ،خودشو بهم چسبوند و سینه هام درمقابل تماس با بدنش صاف
شدند.

منو باال کشید و روی پاهای فاصله گرفته اش نشوندتم .بخاطر ارگاسمش بین پاهام
لیز بود و کارو واسش راحت تر می کرد تا دوباره فرو کنه.
دستاش نوازش وار موهامو از صورتم کنار زدند و بعد تری چشمام رو پاک کردند.
"من همیشه واسه تو سخت میشم .همیشه نسبت بهت داغ و مشتاقم .همیشه برایخواستنت دیوونه ام .اگه چیزی وجود داشت که بتونه این احساس رو تغییر بده ،قبل
از اینکه تا اینجا پیش بریم انجامش میدادم .فهمیدی؟"
دستام دور مچ دستاش حلقه شدند.
"اوهوم"."پس حاال تو بهم نشون بده که بعد از این هنوزم منو میخوای".صورتش ملتهب و مرطوب شده بود و چشماش تیره و طوفانی .ادامه داد:
"باید بدونم که با امروز با از دست دادن کنترلم تو رو از دست ندادم".#صفحه_۲۳۴

دستاشو از صورتم پایین کشیدم و به سمت سینه هام متمایلشون کردم .وقتی تو مشتش
گرفتشون ،دستامو روی شونه هاش گذاشتم و شروع به باال پایین شدن کردم .بعد از
به اوج رسیدنش التش کامال سخت نبود ولی با حرکات موج وار من سریع دوباره
سفت و سخت شد .انگشتاش با نوک سینه هام بازی می کردند ،و با هر مالش و

کشیدنی امواجی از رضایت درونم شکل می گرفت و این تحریک مالیم مثل تیری
به سمت پایین تنم راه میفتاد .وقتی منو نزدیک تر کشید و نوک برجسته شده ی
نیاز بیشتر آتش گرفت.
سینمو به دهان گرفت صدای ناله ام بلند شد و بدنم از ِ
رون هان رو بهم چسبوندم و باال رفتم .چشمامو بستم تا روی احساسی که از خارج
شدنش از بدنم بهش دست میده تمرکز کنم .و وقتی منو پایین کشید تا دوباره درونم
بلغزه لبمو گاز گرفتم.
درحالیکه لباشو در طول قفسه سینم حرکت میداد و نوک سینه های تحریک شده و
دردناکم رو زبون میزد زمزمه کرد:
"برام ارضا شو .میخوام حین سواری روی بدنم ارضا بشی".پایین تنه امو چرخوندم و از حس مطبوع پر کردنم غرق لذت شدم .از اینکه خودمو
با تب و تاب و شوریدگی روش حرکت میدادم و زاویه ای رو تنظیم میکردم که تاج
پهنش درست به نقطه ای از درونم که میخاستم برخورد کنه ،احساس خجالت و
پشیمونی نداشتم.
نفس گرفتم.
"گیدین ...اوه اره ...لطفا"."تو خیلی زیبایی اوا".#صفحه_۲۳۵

درحالیکه لگنش رو قوس میداد تا کمی عمیق تر درونم فرو بره پشت گردنمو با یه
دست و کمرمو با دست دیگه چنگ زد .ادامه داد:
"تو خیلی سکسی هستی .دوباره دارم واست به اوج میرسم .این کاریه که تو با منمیکنی اوا .و این هیچوقت کافی نیست".
وقتی تمام بدنم منقبض شد و از ضربات ریتمیک و عمیقش یه التهاب شیرین درونم
شکل گرفت ،صدای آه و ناله ام بلند شد .نفس زنان و بی تاب خودمو به سمتش فشار
میدادم .دستامو بین پاهام بردم و کلیتم رو با سرانگشتای شستم مالش دادم تا سریع
تر به اوج برسم.
نفس گرفت ،سرشو عقب برد و به مبل فشار داد .رگ های گردنش از شدت فشار
برجسته شده بودند.
"اوا احساس میکنم آماده ای تا دوباره ارضا بشی .اینجات داغ و تنگ شده ،و زیادیتشنه".
حرفا و صداش منو به رهایی رسوندند .بدنم بشدت لرزید و فریادم بلند شد .و با
ارگاسمی که در بدنم جاری شده بود ،واژنم اطراف الت همچنان بلندش موج میزد
و منقبض میشد.
دندوناشو با صدا به هم سایید و نگهم داشت تا انقباض ها و اسپاسم های بدنم کم کم
اروم بگیره .بعد پایین تنه ام رو باال گرفت و دوباره شروع به ضربه زدن کرد .یه
بار .دو بار .و با سومین جهش عمیقش اسممو خروشید و درونم به اوج رسید .و من
آخرین ترس ها و شک و تردیدهام رو دفن کردم..

#صفحه_۲۳۶

نمیدونم چه مدت همونطوری روی مبل دراز کشیده بودیم ،متصل و نزدیک ،سر
من روی شونه اون و دستای اون درحال نوازش انحنای تیره ی پشتم.
لباشو محکم به گیجگاهم فشرد و زمزمه کرد:
"بمون""اوهوم".در آغوشم گرفت و گفت:
"تو خیلی شجاع هستی اوا .خیلی قوی و صادق .تو یه معجزه ای .معجزه ی من".با تمسخر گفتم:
"یه معجزه از درمان و معالجه ی مدرن!"درحالیکه انگشتام با اون موهای پرپشت و زیباش بازی میکردند ادامه دادم:

ب خراب و هنوزم یه
"و حتی با وجود این ،من یه مدت واقعا داغون بودم ،خرا ِسری درد و رنج تو وجودم باقی مونده که فکرنمیکنم هیچوقت بتونم ازشون رها
بشم".
"خدایا .اونطوری که من اون اوایل بهت درخواست سکس دادم .....میتونستم قبلاز اینکه اصال چیزی شروع بشه همه چی رو خراب کنم .و اون شب توی لیموزین-
"-----تو خودش جمع شد و صورتشو توی گودی گردنم پوشوند.
"اوا نذار من این فرصت رو از دست بدم .نذار تو رو از خودم برونم".#صفحه_۲۳۷

سرمو باال اوردم و صورتشو به دقت تماشا کردم .بطرز غیرممکنی جذاب بود.
گاهی اوقات هضم این حجم از زیبایی واسم سخت میشد.
"گیدین تو نباید بخاطر نیتن و کاری که با من کرد دائما بابت تصمیماتت شک وتردید داشته باشی و نگران عواقب و نتایجش باشی .نباید برای انجام هر کاری یا
زدن هر حرفی دو دل باشی تا مبادا خراب کنی .این ما رو از هم جدا میکنه و همه
چی تموم میشه".
"-نگو اینو .حتی بهش فکرم نکن".

با نوازش های انگشت شستم گره ابروهاش رو باز کردم و گفتم:
"کاش هیچوقت مجبور نبودم این قضیه رو بهت بگم .کاش مجبور نبودی بدونی".دستمو گرفت و سرانگشتامو به لباش فشار داد.
"من باید همه چیزو بدونم ،همه ی وجودتو .درون و بیرون ،همه ی جزئیات مربوطبهت رو باید بدونم".
با طنازی گفتم:
"یه زن باید اسرار خودشو نگه داره!""با من هیچ رازی رو نگه نمیداری".موهامو گرفت و یه دستشو دور باسنم حلقه کرد و به خودش فشردتم .و با اینکارش
یادم اومد -البته که فراموش نکرده بودم! -هنوز داخل منه.
"اوا میخوام همه ی دار و ندار و وجودت مال خودم باشه .منصفانست ،چون تو هماز قبل همه وجود منو تصاحب کردی".
#صفحه_۲۳۸

"پس رازهای تو چی ،گیدین؟"یه ماسک بی احساس به ارومی روی صورتش نقش بست .این تغییر حالت یهویی
مثل یکی از خصایص و عاداتش میموند.
"اوا من از وقتی دیدمت سعی کردم از اول شروع کنم .هرچیزی که فکر میکردمبودم ،هرچیزی که فکر میکردم بهش نیاز دارم"...
سرشو تکون داد و ادامه داد:
"کم کم باهم میفهمیم من کی هستم .تو تنها کسی هستی که منو میشناسه".ولی اینطور نبود .من نمیشناختمش .واقعا نه .ذره ذره داشتم میفهمیدمش ولی هنوزم
از جهات مختلف واسم یه معما بود.
"اوا اگه فقط بهم بگی که چی میخوای"....آب دهنشو قورت داد و ادامه داد:
"اگه بهم فرصت بدی ،بهتر از این عمل میکنم .فقط ...فقط ازم نا امید نشو"....عیسی مسیح .اون به راحتی میتونست وجودمو تکه تکه کنه .با چند کلمه ،با یه نگاه
درمانده ،قلبمو می شکافت.

صورتشو لمس کردم ،موهاشو ،شونه هاشو .اونم به اندازه ی من درهم شکسته بود.
ولی هنوز نمیدونستم چرا و چطور.
"گیدین یه چیزی ازت میخوام"."هرچی که بخوای .فقط بگو بهم".#صفحه_۲۳۹

"میخوام هر روز یه چیزی درمورد خودت که من نمیدونم رو بهم بگی .یه چیزیاز درونت .مهم نیست چقدر جزئی باشه .بهم قول بده که اینکارو میکنی".
محتاطانه بهم نگاه کرد و گفت:
"هرچی که بخوام میتونم بگم؟"سرمو تکون دادم .از خودم و اونچه که امید داشتم ازش بیرون بکشم اصال مطمئن
نبودم.
بازدمش رو با فشار بیرون داد.
"-باشه".

با مالیمت بوسیدمش .جلوه ای خاموش از تشکرم.
بینی شو به بینیم مالید و گفت:
"بیا شام بریم بیرون .یا اینکه میخوای سفارش بدیم بیارن خونه؟""مطمئنی ما باید بریم بیرون؟""میخوام ببرمت سر یه قرار".هیچ راهی وجود نداشت که بتونم به درخواستش نه بگم ،نه وقتی که میدونستم این
به منزله ی یه قدم بزرگه واسش .و از اونجایی که اخرین بار که باهم سر قرار
رفتیم بطرز فاجعه امیزی به پایان رسید ،در حقیقت این یه گام بزرگ واسه هر
دومون بود .رو بهش گفتم:
"رمانتیک بنظر میاد .و البته وسوسه انگیز"...#صفحه_۲۴۰

لبخند شادش در حال دوش گرفتن مثل یه پاداش میموند واسم .نزدیکی و صمیمیتی
رو که حین شستن بدنش احساس می کردم ،به همون اندازه ای دوست داشتم که از
لغزیدن دستاش روی بدن خودم لذت میبردم .دستش رو گرفتم و بین پاهام قرارش
دادم و دوتا از انگشتاشو به درون بدنم متمایل کردم .وقتی اون شیره لیزی که از
خودش به جا گذاشته بود رو احساس کرد ،همون گرمای آشنا و خیلی خوشایند تو
نگاهش درخشید.

بوسیدتم و زمزمه کرد:
"مال منی"...با این کارش تحریکم کرد تا منم هر دوستمو روی التش بکشم و همون ادعا رو
واسش زمزمه کنم.
توی اتاق خواب پیراهن جدید آبی رنگ رو از روی تخت برداشتم و باال گرفتم.
"گیدین تو اینو انتخاب کردی؟""اره .خوشت میاد ازش؟"لبخند زدم.
"خوشگله .مامانم گفته بود تو سلیقه فوق العاده ای داری ...سوای اولویتت برایزن های سبزه رو!"
درست قبل از اینکه اون باسن برهنه ی خوش فرم و عضالنیش توی کمد بزرگ و
جادار فرو بره و ناپدید بشه ،یه نگاه کوتاه بهم انداخت و گفت:
"-کدوم زنای سبزه رو؟"

#صفحه_۲۴۱

"عجب".از توی کمد صدا زد:
"یه نگاه به دراور باالیی سمت راستت بنداز".آیا اون داشت حواسمو از فکر کردن به همه زن های سبزه رویی که باهاشون عکس
انداخته بود---بخصوص مگدلن ---پرت میکرد؟
پیراهنو روی تخت انداختم و کشو رو باز کردم .توی دراور تعداد زیادی ست لباس
زیر مارک کراین گیلسون وجود داشت ،همه به سایز من و در رنگ های متنوع .و
همینطور تعدادی جوراب ساق بلند ابریشمی و نشان بند جوراب که هنوز توی بسته
بندیشون بودند.
به گیدین که با لباس های توی دستش از کمد بیرون اومده بود نگاه کردم و گفتم:
"من یه دراور دارم؟""تو سه تا دراور توی میز ارایش و دوتا توی حمام داری".لبخند زدم.

"گیدین! اصوال رسیدن به این مرحله ،دراور داشتن و این حرفا چندماه زمان میبره".لباساشو روی تخت گذاشت و پرسید:
"از کجا میدونی؟ تا حاال با مردی بجز کری زندگی کردی؟"یه نگاه بهش انداختم.
"داشتن دراور به معنای زندگی با کسی نیست".#صفحه_۲۴۲

"این جواب من نبود".نزدیکم شد ،به ارومی کنارم زد تا یه جفت شرت باکسری برداره.
متوجه شدم حالتش داره تیره و تاریک میشه و عقب نشینی میکنه .قبل از اینکه
فاصله بگیره جواب دادم:
"-نه ،تا حاال با هیچ مرد دیگه ای زندگی نکردم".

قبل از اینکه به سمت تخت برگرده ،جلو کشیدتم و یه بوسه خشن روی پیشونیم
نشوند.
درحالیکه پشتش بهم بود نزدیک پایه تختخواب توقف کرد و گفت:
"اوا من میخوام این رابطه بیشتر از هر رابطه دیگه ای که قبال داشتی واست ارزشداشته باشه".
"همینطوره .بدون شک"گره حوله رو محکم تر کردم و ادامه دادم:
"من فقط یکم با این قضیه درگیرم .میدونی این رابطه خیلی سریع داره پیش میرهو اهمیت پیدا میکنه .شاید بیش از حد سریع .دائما دارم فکر میکنم همه چیز برای
اینکه واقعی باشه ،زیادی خوبه".
چرخید و به سمتم رو کرد.
"ممکنه .ولی ما استحقاق اینو داریم".نزدیکش شدم و اجازه دادم منو بین بازوهاش جا بده و در بر بگیره .آغوشش جایی
بود که بیشتر از هر مکان دیگه ای دلم میخواست توش باشم.
#صفحه_۲۴۳

روی سرم بوسه ای زد و گفت:
"نمیتونم تحمل کنم دائما منتظر اینی که همه چی تموم بشه .درسته ،نه؟ اینطوربنظر میاد".
"متاسفم"."ما باید یه کاری کنیم که تو توی این رابطه احساس امنیت و اطمینان کنی".انگشتاشو توی موهام فرو کرد و ادامه داد:
"چطور باید اینکارو کنیم؟"یه لحظه تردید کردم ولی بعد حرفمو زدم.
"گیدین چند جلسه تراپی با من میای؟"انگشتای نوازش گرش متوقف شدند .در حالیکه عمیق نفس می کشید ،یه دقیقه
همونطور خاموش ایستاد.
اشاره کردم.

"فقط بهش فکر کن .یا شایدم بهتره یکم بررسیش کنی ،بیینی چطوره"."تا این حد دارم گند میزنم؟"فاصله گرفتم و تماشاش کردم.
"نه گیدین .تو فوق العاده ای .از هر نظر واسه من عالی هستی .من درمورد تودیوونه بازی درمیارم .من فکر میکنم تو داری"------
بوسیدتم و گفت:
"باشه .باشه .میام"#صفحه_۲۴۴

توی اون لحظه عاشقش بودم .بطرز دیوانه واری .و همینطور لحظات بعد از اون.
و توی کل مسیر به سمت یه قرار شام شگفت انگیز و صمیمی در ماسا .ما یکی از
تنها سه گروه توی رستوران بودیم .و به محض اینکه گیدین رو دیدند ،به اسم صدا
زدند و شخصا بهش خوشامد گفتند .غذایی که واسمون سرو کردند فوق العاده خوب
بود و شرابمون بحدی گرون قیمت بود که به سختی قادر بودم قورتش بدم .گیدین
بطرز مرموزی پر جذبه و کاریزماتیک بنظر می رسید؛ جذابیت و افسونش آروم و
وسوسه انگیز بود.

توی لباسی که برام انتخاب کرده بود احساس زیبایی می کردم و حال و هوای خوبی
داشتم .اون بدترین چیزی رو که راجع بهم وجود داشت میدونست ،ولی همچنان در
کنارم بود.
سرانگشتاش روی شونه ام رو نوازش میکردند ...دایره هایی پشت گردنم می
کشیدند ...و بعد تا پایین کمرم می لغزیدند .گیجگاهمو بوسید و بینی شو به زیر گوشم
مالید و زبونشو با مالیمت روی پوست حساسم کشید .زیر میز ،دستش رونم رو
فشار میداد و پشت زانومو قاب می گرفت .تمام بدنم از احساس حضورش می لرزید.
اونقدر میخواستمش که دلم واسش پر میزد.
درحالیکه از باالی لیوان شرابش خیره ام بود پرسید:
"چطور با کری آشنا شدی؟""توی جلسات درمان گروهی".دستمو روی دستش گذاشتم تا ثابت نگهش دارم و از پیشروی اش به سمت باالی پام
جلوگیری کنم و درعین حال به درخشش شیطنت آمیز و تخس توی چشماش لبخند
زدم.
#صفحه_۲۴۵

"پدرم یه پلیسه و درمورد این روانپزشک که گویا مهارت های دیوانه کننده ای دررابطه با نوجوون ها و جوونای سرکش-مثل من -داشت ،شنیده بود .کری هم پیش
دکتر تراویس میومد".

گیدین لبخند زد و گفت:
"مهارت های دیوانه کننده ،ها؟""دکتر تراویس شبیه هیچکدوم از روانپزشک های دیگه ای که مالقات کردم نیست.دفترش یه تاالر ورزشه که تغییرش داده .اون در رابطه با بچه ها ،سیاست درهای
باز* رو اتخاذ کرده بود و این نوع ارتباط نسبت به کار بقیه روانپزشکا که بیمارو
صرفا مجبور به دراز کشیدن روی کاناپه می کنن ،خیلی صمیمی تر و حقیقی تر
بود واسم .بعالوه اون یه قانون به اسم "نه به مزخرف گویی" داشت ،تو یا کامال
روراست و شفاف می بودی یا اینکه اون واقعا عصبانی میشد .من این اخالقش رو
خیلی دوست داشتم ،اینکه بحدی به ما اهمیت میداد که عواطف و احساساتش درگیر
میشد".
"دانشگاه ایالت سان دیگو رو بخاطر اینکه پدرت توی کالیفرنیاست انتخاب کردی؟"وقتی با این سوالش یه قسمت دیگه از اطالعاتی رو که راجع بهم داشت آشکار کرد
به خشکی پوزخند زدم.
"با تحقیقاتت چقدر درموردم فهمیدی؟""هرچی که تونستم پیدا کنم"."-میشه بدونم گستره ی این دانسته هات چقدر وسیعه؟!"

دستمو به سمت لبش باال برد و بوسه ای بر پشتش زد و گفت:
"-احتماال نه".

*اصطالح  open door policyیا همون سیاست درهای باز بیشتر در زمینه تجارت
و سیاست بکار میره .که در اون رییس ،مدیر ،یا هر شخص مسئول دیگه ای درب
اتاقش رو باز میذاره تا کارکنانش رو به آزادی و شفافیت در کار تشویق کنه.
#صفحه_۲۴۶

با اوقات تلخی سر تکون دادم و گفتم:
"آره به همون خاطر در دانشگاه ایالت سان دیگو شرکت کردم .توی دوران کودکیو نوجوونی فرصت نشد زمان زیادی رو با بابا بگذرونم .بعالوه مامانمم داشت با
وسواسش دیوونم میکرد".
"و تو هیچوقت به پدرت نگفتی چه اتفاقی واست افتاده درسته؟""-نه".

گردنه جام شراب رو بین انگشتام چرخوندم و ادامه دادم:
"اون میدونست که من یه بچه ی دردسر ساز و خشمیگنم و مشکل اعتماد به نفسدارم ولی درمورد نیتن نه خبر نداشت".
"چرا بهش نگفتی؟""چون نمیتونه اتفاقی که افتاده رو تغییر بده .نیتن قانونا مجازات شد .پدرش بابتآسیب های من مبلغ خیلی زیادی رو پرداخت کرد .عدالت برقرار شد".
گیدین به سردی گفت:
"مخالفم"."انتظار چه چیز دیگه ای رو داری؟"قبل از اینکه جواب بده مقدار زیادی از شرابش رو نوشید.
"درست نیست سر شام راجع بهش حرف بزنیم"."اوه".با وجود تن صدای تهدید آمیزش ،بخصوص که با یک جفت نگاه یخ زده مچ شده
بود ،ترجیح دادم حواسم رو به غذای مقابلم معطوف کنم .توی ماسا هیچ منوی غذایی

وجود نداشت ،فقط اُماکاسه ،و هر وعده ای که می اوردند بطرز شگفت انگیزی
خوش طعم و لذید بود .و از اونجایی که تعداد کمی مشتری حضور داشت ،اینطور
بنظر می رسید که انگار تمام فضا متعلق به خودمونه.
#صفحه_۲۴۷

بعد از یه لحظه گفت:
"عاشق اینم که غذا خوردنتو تماشا کنم".یه نگاه بهش انداختم و جواب دادم:
"یعنی چی؟""تو با ذوق و عالقه غذا میخوری .و اون ناله های ریزی که بخاطر لذت بردنتاز غذا به گوش میرسه ،التم رو سخت میکنه".
شونه امو به شونه اش کوبیدم و گفتم:
"با توجه به اعتراف خودت ،تو همیشه سختی!"درحالیکه یه لبخند دندون نما رو لبش نقش بسته بود و باعث میشد منم بخندم ،گفت:

"تقصیر توئه".گیدین با طمانینه بیشتری نسبت به من غذا میخورد و کوچک ترین نگاهی به صورت
حساب نجومی نمینداخت.
قبل از اینکه خارج بشیم کتش رو روی شونه هام انداخت و گفت:
"فردا بیا بریم باشگاه تو".نگاهش کردم و گفتم:
"ولی باشگاه تو بهتره"."البته .اما من هرجایی رو که تو دوست داشته باشی میام".سرخوش پرسیدم:
"آها منظورت جاییه که مربی های خوب و مفیدی به اسم دنیل نداشته باشه اره؟!"#صفحه_۲۴۸

با یه ابروی باال رفته و لب های انحنا گرفته بهم نگاه کرد و گفت:

"مراقب باش چی میگی ،فرشته! قبل از اینکه فکر کنم و یه مجازات مناسب برایمسخره کردن حس مالکیتم پیدا کنم .مجازاتی که تو هم خوشت بیاد!"
فورا متوجه شدم این بار با اسپنک زدن تهدیدم نکرد .یعنی گیدین فهمیده بود که تنبیه
و درد توی رابطه جنسی چه اثر منفی ای روم میذاره و حس اضطراب و وحشت
رو بهم القا میکنه؟ و منو به یاد خاطرات ذهنی ای میندازه که دلم نمیخواد دیگه
هیچوقت به فکرشون بیفتم.
در راه برگشت به خونه اش ،پشت ماشین تو بغلش نشستم و خودمو دورش حلقه
کردم؛ پاهام دو طرف پاهاش و سرمو روی شونه اش گذاشتم .داشتم به اثراتی که
آزار و اذیت های نیتن روی زندگیم -بخصوص روابط جنسیم -گذاشته بود فکر
میکردم.
من و گیدین با هم چقدر از این سایه های پلید رو میتونستیم از وجودم پاک کنیم؟ بعد
از اون نگاه گذرایی که به اسباب بازیای سکسیش توی هتل انداختم ،میشد فهمید
گیدین خیلی با تجربه تر و از نظر جنسی جسور تر از منه .و البته با توجه به لذت
و رضایتی که چندساعت پیش روی کاناپه ،از خشونت و وحشی گریش حین عشق
بازی به وجودم تزریق شد ،ثابت کرد اون میتونه کارهایی رو با من بکنه که هیچکس
دیگه ای نمیتونست.
زمزمه کردم:
"من بهت اعتماد دارم".محکم در آغوشم گرفت ،لباشو توی موهام فرو برد و زیر لب گفت:

"اوا ،ما برای همدیگه بهترین خواهیم بود".و آخر شب که بین بازوهاش به خواب فرو رفتم ،این کلماتش توی ذهنم می
چرخیدند...
#صفحه_۲۴۹

"نکن...نه .نه ،نکن ....لطفا".از صدای ناله های گیدین ،توی تختخواب از جا پریدم .دست و پا میزد و به خودش
می پیچید .درحالیکه با چشمای گشاد شده خیره اش بودم ،سعی میکردم نفس بکشم.
مثل یه حیوان وحشی و بزرگ که توی تله افتاده ،خشمگین بود و غرولند میکرد.
دستاش مشت شده بودند و پاهاش با بیقراری لگد می زدند .عقب رفتم؛ می ترسیدم
توی کابوساش ناآگاهانه بهم حمله کنه و ضربه بزنه.
نفس نفس میزد.
"دستتو بکش"."گیدین! بیدار شو"."-دستتو ...بکش"....

همراه با هیسی که از درد کشید لگنش به سمت باال خم شد .همونطور معلق موند و
دندون قروچه ای کرد .پشتش طوری به جلو متمایل شده بود که انگار زیرش آتیش
گرفته بود .بعد دوباره روی تختخواب سقوط کرد و تشک از جهشش تکون خورد.
"گیدین".گلوم می سوخت ،سعی کردم خودمو به چراغ برسونم ولی نتونستم ،باید پتوهای
درهم پیچیده رو کنار میزدم تا نزدیک تر بشم .گیدین از درد و عذاب به خودش
میپیچید و تقال میکرد .بحدی خشمگینانه دست و پا میزد که تخت تکون میخورد.
اتاق با نور ناگهانی چراغ روشن شد .به سمت گیدین چرخیدم...
و متوجه شدم که بطرز ناخوشایندی در حال خود ارضاییه...
#صفحه_۲۵۰

با دست راست التش رو طوری در چنگ گرفته بود که بندانگشتاش از شدت زور
سفید شده بودند و با سرعت وحشیانه ای التش رو تکون میداد .و با دست چپش هم
مالفه ی کشدار تشک رو محکم گرفته بود .صورت زیباش از درد و شکنجه تو هم
رفته بود.
واسه سالمتیش ترسیدم ،با هر دو دستم شونه اشو تکون دادم.

"گیدین ،لعنتی .بیدار شو!"صدای جیغم کابوسش رو در هم شکست .چشماش باز شدند و سریع خودشو باال
کشید .نگاهش لبریز از خشم بود.
درحالیکه سینه اش تند تند باال پایین میشد نفس گرفت.
"چی شده؟"صورتش ملتهب و لب ها و گونه هاش از تحریک و هیجان قرمز شده بودند .دوباره
پرسید:
"چی شده؟""عیسی مسیح".دستامو توی موهام فرو کردم و از تخت پایین رفتم .روبدوشامبر مشکی رو که از
جاپایی تختخواب اویزون کرده بودم قاپیدم.
چی تو ذهنش بود؟ چی باعث میشد کسی همچین خواب های جنسی سختی ببینه؟
صدام می لرزید:
"-تو داشتی کابوس میدیدی .تا سر حد مرگ منو ترسوندی".

#صفحه_۲۵۱

"اوا".به پایین و الت بلند شده اش نگاه کرد و رنگ صورتش از شرم تیره شد.
از مکان امنم کنار پنجره بهش خیره شدم و کمر روبدوشامبرو تند گره زدم.
"چه کابوسی داشتی میدیدی؟"سرشو تکون داد و نگاهشو از شرمساری و حقارت پایین انداخت .حالتی ضعیف و
آسیب پذیر که اولین بار بود ازش میدیدم و نمیتونستم بشناسمش .مثل این میموند که
یه نفر دیگه رو توی بدن گیدین جا داده باشن.
"نمیدونم"."مزخرف نگو .یه چیزی درونته ،یه چیزی از درون داره تو رو میخوره .اونچیه؟"
به وضوح سعی کرد خودشو جمع و جور کنه ،انگار که مغزش تازه داشت از خواب
بیدار میشد.

"فقط یه خواب بود اوا .برای همه پیش میاد".آزرده خاطر بهش خیره شدم ،طوری باهام حرف میزد که انگار غیرمنطقی و
دیوونم .رو بهش گفتم:
"ک.ون لقت".مالفه رو روی پایین تنه اش کشید.
"چرا اینقدر عصبانی هستی؟""چون داری دروغ میگی".#صفحه_۲۵۲

سینه اش از نفس عمیقی که کشید منبسط شد و بعد بازدمش رو با فشار خارج کرد.
"متاسفم که بیدارت کردم".با احساس سر دردی که بیش از پیش داشت شدت می گرفت تیغه ی بینیمو مالیدم.
چشمام می سوختند چون نیاز داشتم برای گیدین اشک بریزم ،برای چیزی که عذاب
و شکنجه اش میداد اشک بریزم .و برای هر دومون ،چون اگه بهم اجازه ی حضور
و دخالت نمیداد ،رابطمون راهی برای ادامه دادن نداشت.

"گیدین یه بار دیگه میپرسم .کابوست راجع به چی بود؟""یادم نمیاد".یه دستشو توی موهاش فرو کرد و پاهاشو از لبه ی تخت پایین گذاشت.
"اوا من یه سری مسائل کاری دارم که ذهنمو درگیر کرده و احتماال مجبورم بیداربمونم .االن میرم به اتاق کارم تا یکم کارامو مرتب کنم .تو برگرد به تختخواب و
سعی کن بخوابی".
"گیدین برای سوالی که پرسیدم چندتا جواب درست حسابی وجود داشت' .اوا بیافردا راجع بهش حرف بزنیم' میتونست یکی از جوابا باشه' .اوا بذار اخر هفته راجع
بهش حرف بزنیم' یه جواب دیگه .و حتی اینکه بگی 'االن امادگی حرف زدن ندارم'
هم جواب خوبی بود .ولی تو طوری خونسرد و اروم رفتار میکنی که انگار اصال
نمیدونی من دارم درمورد چی حرف میزنم .طوری برخورد میکنی که انگار
دیوونم".
#صفحه_۲۵۳

"فرشته"----"-نگو".

دستامو دور کمرم حلقه کردم و ادامه دادم:
"فکر میکنی گفتن از گذشته ام راحت بود واسم؟ فکر میکنی اینکه خودمو مقابلتشکافتم و تموم زشتی های وجودمو ریختم بیرون بی درد و رنج بود واسم؟ نه
میتونستم ازت جدا بشم و با کسی قرار بذارم که به اندازه ی تو مشهور و سرشناس
نباشه .ولی من ریسکش رو قبول کردم چون میخوام باهات باشم .شاید یه روز تو
هم همین احساس رو درمورد من پیدا کنی".
از اتاق زدم بیرون.
"اوا! اوا ،لعنتی ،برگرد اینجا .تو چت شده؟"سریع تر قدم برداشتم .میدونستم چه احساسی داره؛ درد و دل آشوبی که مثل سرطان
تو وجود آدم پخش میشه ،خشم و غضب ناگزیر ،و نیاز به اینکه در خلوت و انزوا
تو خودت جمع بشی و سعی کنی نیرویی پیدا کنی که بتونه همه ی اون خاطرات رو
به دخمه ی تاریک و عمیقشون برگردونه.
ولی هیچکدوم از اینا توجیهی برای دروغ گفتن یا تقصیرو به گردن من انداختن و
سرزنش کردنم نبود.
کیفمو از روی صندلی ای که موقع برگشت از شام اونجا انداخته بودم قاپیدم و به
سمت در جلویی سرسرا و آسانسور پا تند کردم .وقتی درهای آسانسور در حال بسته
شدن بودند دیدمش که از در جلویی وارد سالن نشیمن شد .برهنگی اش مطمئنم
میکرد که دنبالم نخواهد اومد ،همونطور که نگاهش مطمئنم میکرد منم نباید بمونم.
دوباره همون ماسک همیشگی رو به صورتش زده بود ،بطرز چشمگیری سر سخت
و سازش ناپذیر بنظر می رسید؛ چهره ای که یه دنیا فاصله بینمون مینداخت.

در حالیکه می لرزیدم به نرده مخصوص دستگیره تکیه دادم تا نیفتم .قلبم بین نگرانی
واسش که وادارم میکرد بمونم ،و دانسته مهمم که بهم ثابت میکرد من نمیتونم با این
تدبیر و راهکار گیدین کنار بیام درحال ریش ریش شدن بود .راه بهبودی و احیای
من با بیان حقایق تلخ و سخت هموار شد ،نه با انکار و دروغ.
به طبقه سوم که رسیدم گونه های خیسمو پاک کردم ،چندبار نفس عمیق کشیدم و
سعی کردم قبل از اینکه درهای آسانسور در طبقه البی باز بشن خودمو جمع و جور
کنم..
#صفحه_۲۵۴
دربان هتل با دیدنم برای یه تاکسی در حال عبور سوت زد و طوری ماهرانه و
حرفه ای رفتار کرد که انگار من پوشیده در لباس های کارم هستم نه زنی با پاهای
برهنه و لباس خواب بلند مشکی .از اینکه به روم نیاورد صمیمانه ممنونش بودم.
و همینطور سپاسگزار راننده تاکسی ای که سریع به خونه رسوندتم ،به خاطر همین
انعام خوبی بهش دادم .ولی به نگاه های زیر زیرکی دربان و متصدی پذیرش
ساختمان خودم اهمیتی ندادم .همونطور که به نگاه زن خوش هیکل و جذابی که از
آسانسوری که من منتظرش بودم بیرون اومد اهمیتی ندادم تا اینکه بوی ادکلن کری
رو ازش استشمام کردم و متوجه شدم تیشرتی که تنش بود یکی از تیشرت های کریه
.
با یه نگاه مفرحانه به حالت نیمه لختی ام خیره شد و گفت:
"-عجه روبدوشامبری!"

"عجب تیشرتی!"لبخندی زد و از آسانسور خارج شد.
وقتی به طبقه خودمون رسیدم کری رو دیدم که روبدوشامبرش تنشه و به چهارچوب
در تکیه داده.
صاف ایستاد و دستاشو واسم باز کرد.
"بیا اینجا ،دختر کوچولو".مستقیم به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم .عطر یه زن و بوی یه سکس سخت رو
میتونستم از سراسر بدنش به مشام بکشم.
"اون زنه کی بود االن رفت؟""یه مدلینگ دیگه .نگرانش نباش".منو داخل کشید و در رو بست و قفل کرد.
"کراس زنگ زد گفت داری برمیگردی اینجا و کلیدات دست اونه .میخواستمطمئن بشه من خونه ام و بیدارم تا در رو واست باز کنم .و محض اطالع باید بگم
خیلی داغون و عصبی بنظر می رسید .میخوای درموردش حرف بزنی؟"

#صفحه_۲۵۵

کیفمو روی بار صبحانه گذاشتم و به آشپزخونه رفتم.
"امشب بازم کابوس دید .یه کابوس واقعا وحشتناک .وقتی درموردش ازش پرسیدمانکار کرد ،دروغ گفت و بعد طوری رفتار کرد که انگار زده به سرم".
"اوه".صدای زنگ تلفن بلند شد .سریع با زدن دکمه پایه تلفن صدای زنگ رو خاموش
کردم .کری هم همینکارو با تلفن دستی که روی پیشخوان گذاشته بود کرد .گوشیمو
بیرون کشیدم و هشداری رو که نشون میداد تعداد بیشماری تماس از دسته رفته از
گیدین دارم بستم .و درعوض یه پیام واسش فرستادم.
《سالم رسیدم خونه .امیدوارم بقیه شب رو خوب بخوابی》.
گوشی رو خاموش کردم و دوباره تو کیفم گذاشتمش .بطری آب رو از یخچال بیرون
کشیدم و گفتم:
"زورم میاد قبلش همه چیزو درمورد خودم بهش گفتم".ابروهای کری باال پریدند.

"پس باالخره گفتی .عکس العملش چطور بود؟""کامال بهتر از اون چیزی انتظارشو داشتم .نیتن باید آرزو کنه هیچوقت با هم روبهرو نشن".
بطری آب رو تموم کردم و ادامه دادم:
"و گیدین با رفتن به مشاوره ی زوج درمانی ای که پیشنهاد داده بودی موافقتکرد .فکر کردم یه قدم رو به جلو برداشتیم .شایدم واقعا همینطور بود ولی به هرحال
با یه مانع جدید و سخت روبه رو شدیم".
کری به بار صبحانه تکیه داد و گفت:
"ولی تو خوب بنظر میای .نه اشکی ،نه گریه ای .واقعا آرومی .الزمه نگران اینحالت باشم؟"
#صفحه_۲۵۶

شکمم رو مالش دادم تا دلواپسی و نگرانی ای که تو دلم ریشه کرده بود رو آروم
کنم.
"نه من خوبم .فقط ..میخوام بین خودمون حلش کنیم .میخوام باهاش باشم ولی دروغگفتن درمورد مشکالت جدی یه مانع بزرگه واسم".

خدایا .حتی نمیتونستم به خودم اجازه بدم که فکر کنم شاید من و گیدین نتونیم از این
مرحله بگذریم .بشدت بیقرار بودم .نیازم برای بودن باهاش مثل یه تپش دیوانه وار
توی خون ام نبض میزد.
"تو یه زن محکم و زرنگی اوا .من بهت افتخار میکنم".به سمتم اومد بازو هامون رو به هم گره زد و چراغ های آشپزخونه رو خاموش
کرد و گفت:
"بیا بریم بخوابیم و فردا که بیدار شدیم یه روز جدید رو شروع کنیم"."کری فکر میکردم اوضاع بین تو و تری خوب پیش میره".لبخند دندون نماش جذاب و درخشان بود.
"عسلم ،فکر کنم عاشق شدم"."عاشق کی؟"گونه امو به شونه اش تکیه دادم و ادامه دادم:
"-تری یا بلونده؟"

"ابله ،تری رو میگم .بلونده فقط یه دست گرمی بود".خیلی حرفا داشتم که در این مورد بهش بزنم ولی االن فرصت مناسبی برای مرور
کردن تاریخچه کری که همیشه با خرابکاریاش به حال خوب خودش گند میزد نبود
 .شاید اگه تاکید میکردم که چقدر همه چیز با تری خوب پیش میره ،بهتر میتونستم
موضوع رو مدیریت کنم.
"پس تو باالخره عاشق یه مرد خوب شدی .باید جشن بگیریم"."هی موافقم".#فصل_چهاردهم

#صفحه_۲۵۷

صبح روز بعد با یه حالت عجیب و غریب شروع شد .خودمو به سر کار رسوندم،
و بیشتر تایم قبل از ناهار رو با یه سرگشتگی و ابهام دلسرد کننده گذروندم .طوری
که هرکاری میکردم نمیتونستم خودمو گرم کنم ،با وجود اینکه روی بلوزم یه ژاکت
پشمی پوشیده بودم و شال گردنی که با رنگ هیچکدومشون ست نبود بسته بودم.
بیشتر از زمانی که الزم بود طول میکشید تا بتونم درخواست های کاری رو سر و
سامون بدم .و نمیتونستم از احساس ترس و دلواپسی ای که گرفتارش بودم خالص
بشم.

گیدین به هیچ وجه باهام تماس نگرفت.
بعد از پیامی که دیشب دادم دیگه هیچی .نه تماسی نه ایمیلی نه یه پیام درون شرکتی.
هیچی.
این سکوتش طاقت فرسا بود .بخصوص وقتی ایمیلی از هشدار روزانه گوگل دریافت
کردم و عکسا و فیلمایی از خودم و گیدین توی پارک براینت دیدم .دیدن حالتمون-
 -اون شور و احساس و نیاز ،عطش و اشتیاقی که تو چهرهمون خودنمایی میکردو اون سپاسگزاری بابت آشتیمون ---همه و همه تلخ و شیرین بود.
سینه ام از درد تیر کشید .گیدین...
اگه ما نمیتونستیم این مسئله رو حل کنیم ،هیچوقت میتونستم از فکر کردن بهش
دست بردارم؟
سعی کردم خودمو جمع و جور کنم .مارک امروز با گیدین جلسه داشت .شاید بخاطر
همین خودشو تحت فشار نمیدیده که باهام تماس بگیره .یا شایدم واقعا سرش شلوغ
بود .با توجه به برنامه تجاریاش میدونستم کار زیادی داره .و تا جاییکه میدونستم
امروز قرار داشتیم بعد از کار بریم باشگاه .نفسم رو با فشار خارج کردم و به خودم
گفتم شاید همه چی یجورایی درست بشه .باید درست میشد.
#صفحه_۲۵۸
یه ربع مونده به ظهر تلفن رو میزی ام زنگ خورد .و از نمایشگر اطالعاتش متوجه
شدم تماس از پذیرشه .با ناامیدی آهی کشیدم و جواب دادم.

مگومی با سرزندگی گفت:
"هی اوا .کسی به نام مگدلن پرز میخواد تو رو ببینه"."واقعا؟"خشمگین و مبهوت به مانتیور خیره شدم .یعنی عکس های پارک براینت ،مگدلن
رو تا اینجا کشونده بود؟
صرف نظر از دلیل اومدنش ،هیچ عالقه ای نداشتم باهاش صحبت کنم.
"مگومی میشه همونجا نگهش داری؟ اول باید ترتیب یه کاری رو بدم"."حتما .بهش میگم بشینه و منتظر بمونه".تلفن رو قطع کردم و گوشی همراهمو بیرون کشیدم .لیست مخاطبینم رو باال پایین
کردم تا به شماره دفتر گیدین رسیدم .تماس رو وصل کردم و وقتی اسکات جواب
داد نفس راحتی کشیدم.
"هی اسکات .اوا ترمل هستم"."هی اوا .میخوای با آقای کراس صحبت کنی؟ االن توی جلسه ست ولی میتونمبهش تلفن بزنم".

"نه .نه مزاحمش نشو"."اینکه تو هر وقت تماس گرفتی وصل کنم ،یه دستوره .اون ناراحت نمیشه".#صفحه_۲۵۹

از شنیدن این حرف تا حد زیادی آروم شدم.
"اسکات دوست ندارم این مسئولیت رو به عهده ی تو بذارم ولی یه درخواستیازت داشتم".
"هرچیزی که نیاز داری بگو .اینم یه دستور دیگه ست!"لحن شوخش بیش از پیش آسوده خاطرم کرد.
"مگدلن پرز االن پایین ،طبقه بیستمه .رک بخوام بگم تنها نقطه اشتراک من و اون،گیدینه .و این چیز خوبی نیست .پس اگه حرفی برای زدن داره ،اون رئیس توئه که
باید مخاطبش قرار بگیره نه من .میشه یه نفرو بفرستی سراغش تا به باال ،دفتر
خودتون اسکورتش کنه؟"
"حتما .االن ترتیبشو میدم"."-ممنونم اسکات .خیلی مچکرم".

"خواهش میکنم اوا".تلفن رو قطع کردم و به صندلی تکیه دادم .احساس بهتری داشتم و به خودم افتخار
میکردم که اجازه ندادم حسادت بهم غلبه کنه .درسته از فکر اینکه مگدلن زمان
گیدین رو در اختیار داشته باشه و باهاش هم صحبت بشه متنفر بودم ولی وقتی گفته
بودم به گیدین اعتماد دارم دروغ نگفته بودم .باور داشتم که احساساتش نسبت بهم
قوی و عمیق هستند .فقط نمیدونستم این احساساتش بحدی هستند که مقاومتش رو در
هم بشکنه یا نه.
مگومی دوباره تماس گرفت .درحالیکه میخندید گفت:
"اوه خدای من .تو باید قیافشو میدیدی وقتی یه نفر اومد سراغش تا ببرتش".#صفحه_۲۶۰

پوزخند زدم.
"هه .فهمیده بودم بخاطر چیز خوبی نیومده .االن رفته؟""آره"."-اوکی .مرسی".

از راهروی باریک به سمت دفتر مارک راه افتادم ،سرمو از الی در داخل بردم تا
ببینم میخواد واسش ناهار بیارم یا نه.
درحالیکه فکر میکرد اخمی رو صورتش نشست و گفت:
"نه ممنون .تا بعد از جلسه با کراس بحدی مضطرب و عصبی ام که نمیتونم چیزیبخورم .پس هرچی واسم بیاری تا اون موقع سرد و بیات میشه".
"نظرت راجع به یه اسموتی پروتئین چیه؟ یه نوشیدنی مقوی ساده بهت می رسونمتا قبل از اینکه بتونی غذا بخوری انرژی داشته باشی".
لبخندش به چشمای تیرهش سرایت کرد و گفت:
"عالیه"."چیزی هست که دوست نداشته باشی؟ به چیزی آلرژی نداری؟""نه هیچی"."اوکی پس یه ساعت دیگه میبینمت".میدونستم کجا برم .اغذیه فروشی ای که تو ذهنم بود چند بلوک باالتر قرار داشت و
انواع اسموتی ،ساالد و ساندویچ های پنینی رو با سرویس دهی سریع ارائه میداد.

#صفحه_۲۶۱

به سمت طبقه اول راه افتادم و سعی کردم به سکوت گیدین فکر نکنم .انتظار داشتم
بعد از جریان مگدلن یه خبری از جانبش بشنوم .وقتی درب گردان رو هل دادم و
وارد خیابون شدم ،کوچک ترین توجهی به مردی که از صندلی عقب یه ماشین
شهری پیاده شد نکردم ،تا اینکه اسممو صدا زد.
به محض چرخیدن ،با کریستوفر ویدال روبه رو شدم.
"اوه...سالم .حالتون چطوره؟""حاال که تو رو دیدم بهترم .تو خیلی زیبایی"."ممنون .منم میتونم همینو به شما بگم".با اینکه ظاهری متفاوت از گیدین داشت ،ولی به شکل خودش جذاب بود .با اون
موهای مواج قهوه ای ،چشمای سبز خاکستری و یه لبخند گیرا و دلفریب .شلوار
جین گشاد و یه پولیور یقه هفت کرمی تنش بود؛ یه تیپ و ظاهر سکسی.
ازش پرسیدم:
"-اومدی بردارت رو ببینی؟"

"آره و همچنین تو رو"."منو""داری میری واسه ناهار؟ همراهت میام و واست توضیح میدم".خیلی کوتاه یاد هشدار گیدین مبنی بر دور موندن از برادرش افتادم ولی تا االن
متوجه شدم که دیگه بهم اعتماد داره .خصوصا درمورد برادرش.
"دارم میرم به یه اغذیه فروشی باالی خیابون .اگه مایل باشی میتونی بیای"."حتما".شروع به قدم زدن کردیم.
"چرا میخواستی منو ببینی؟"کنجکاو تر از اونی بودم که بتونم صبر کنم.
دستاشو تو جیب های بگی شلوار جینش فرو کرد و یه دعوتنامه رسمی که توی یه
پاکت نامه تیماجی بود بیرون کشید.
#صفحه_۲۶۲

"اومدم برای یه باغ پارتی که دوشنبه توی مایملک پدر و مادرم برگزار میکنیمدعوتت کنم .ترکیبی از تجارت و خوش گذرونی .خیلی از هنرمندایی که با شرکت
ویدال رکوردز قرارداد امضا کردن هم میان .فکر کنم این فرصت خیلی خوبی هم
واسه هم خونه ات باشه ---اون یه قیافه مناسب واسه موزیک ویدئو ها داره".
خوشحال شدم و تشکر کردم.
" این عالیه"."حتما بهت خوش میگذره .پارتی هیچکس مثل پارتی های مادرم نمیشه".یه نگاه کوتاه به پاکت توی دستم انداختم .چرا گیدین درمورد این جشن چیزی بهم
نگفته بود؟
کریستوفر انگار که ذهنم رو خونده باشه گفت:
"اگه داری فکر میکنی که چرا گیدین چیزی بهت نگفته باید بگم چون اون اصالنمیاد .هیچوقت نمیاد .با اینکه یکی از سهامداران اصلی شرکته ،ولی فکر کنم
صنعت موسیقی و موزیسین ها رو اونقدر غیرقابل پیش بینی میدونه که به مذاقش
خوش نمیاد .احتماال تا حاال شناخته باشیش".
مرموز و سرسخت .پرجذبه و سکسی و هات .آره میدونستم چطور آدمیه .و اون
ترجیح میده به هر قیمتی در جریان همه اتفاقات و آینده باشه.

به اغدیه فروشی که رسیدیم با دست اشاره کردم ،وارد شدیم و توی صف ایستادیم.
کریستوفر درحالیکه خیره ی گوشیاش بود و پیامی رو سریع تایپ میکرد گفت:
"اوه اینجا چه بوی فوق العاده ای میده"."طعمشم به خوبی عطرشه ،بهم اعتماد کن".بیشتر خانما رو از حال میبرد.
یه لبخند سرخوش و پسرونه زد .لبخندی که مطمئنم
ِ
"اوا پدر و مادرم واقعا مشتاق دیدارت هستن"."اوه؟""دیدن عکسای تو و گیدین در طول هفته گذشته واقعا غافلگیر کننده بود ،یهسورپرایز خیلی خوب بود".
وقتی متوجه وحشت و عقب کشیدنم شد سریع توضیح داد:
"ما اولین باره میبینیم اون به کسی که باهاش قرار میذاره واقعا عالقمند شده".#صفحه_۲۶۳

آه کشیدم و فکر کردم در حال حاضر چندانم بهم عالقمند نیست .یعنی دیشب با ترک
کردن و تنها گذاشتنش اشتباه بدی کردم؟
پنینی پنیر و سبزیجات گریل شده و دوتا اسموتی انار
وقتی به پیشخوان رسیدیم ،یه
ِ
سفارش دادم و ازشون خواستم یکی از اسموتی ها رو همراه با یه پروتئین شات
برای سی دقیقه نگه دارن تا من بتونم غذامو اینجا تمام کنم .کریستوفر هم مثل من
سفارش داد و راه افتادیم تا یه میز خالی توی این اغذیه فروشی شلوغ پیدا کنیم.
درمورد کار صحبت کردیم و به فیلم سوتی ها و گاف های احمقانه یه پیام بازرگانی
غذای کودک که بسرعت در اینترنت پخش شده بود خندیدیم .و همینطور به اتفاقات
پشت صحنه ی کاری که کریستوفر مشغولش بود .زمان سریع گذشت و وقتی که
کنار ورودی کراس فایر راهمون از هم جدا شد ،با محبت ازش خدافظی کردم.
به طبقه بیستم که رسیدم مارک رو دیدم که همچنان پشت میزش نشسته .علیرغم
حواس کامال جمعش یه لبخند سریع تقدیمم کرد.
تمرکز و
ِ
"مارک اگه واقعا بهم نیازی نیست ،فکر کنم بهتر باشه من توی جلسه شرکت نکنم".با وجود اینکه تالش کرد تا پنهانش کنه ،ولی من متوجه آسودگی خاطر و آرامشش
شدم .و البته ناراحتم نکرد .استرس ،استرس بود و رابطه بی ثبات من و گیدین
چیزی نبود که مارک بخواد حین کار توی یه جلسه مهم درگیرش بشه.
"تو بی نظیری اوا .میدونستی اینو؟"لبخند زدم و کریر نوشیدنی رو مقابلش گذاشتم.

"نوشیدنیتو بخور .واقعا خوبه .و پروتئین هم از گرسنگی بیش از حدت برای مدتدیگه جلوگیری میکنه .اگه کاری داشتی پشت میزمم".
قبل از اینکه کیفمو توی کشو بذارم به کری پیام دادم تا ببینم برای دوشنبه چه برنامه
ای داره و میخواد به پارتی ویدال رکوردز بره یا نه .بعد به سراغ کارم برگشتم و
دادن فایل های مارک روی سرور کامپیوتر کردم .تگشون کردم
شروع به سامان
ِ
و توی دفتر راهنمای سیستم طبقه بندیشون کردم .این کار خیلی راحت تر از جدا
کردن فایل در زونکن ها بود.
#صفحه_۲۶۴

وقتی مارک دفتر رو برای مالقات با گیدین ترک کرد ،ضربان قلبم اوج گرفت و
معده ام از چشم انتظاری بهم پیچید .نمیتونستم این حجم از هیجانم رو باور کنم.
هیجان بابت اینکه میدونستم گیدین تو این لحظه ی خاص در حال انجام چه کاریه و
با دیدن مارک به یاد من میفته .امیدوار بودم بعد از جلسه خبری ازش بشه .با این
فکر حالم بهتر شد.
در طول یه ساعتی که گذشت بیقرار منتظر شنیدن خبری بودم تا ببینم اوضاع چطور
پیش رفته .وقتی مارک با حال و هوای بهاری برگشت -یه لبخند عریض و قدم های
مطمئن و پر انرژی -توی اتاقکم ایستادم و واسش کف زدم.
جنتلمنانه و اغراق آمیز تعظیم کرد وگفت:
"-ممنونم دوشیزه ترمل!"

"اوه مارک من خیلی واست خوشحال و هیجان زدم".یه پاکت نامه مهر و موم شده ی مانیلی(نوعی کاغذ) به دستم داد و گفت:
"کراس ازم خواست اینو بهت بدم .بعدش بیا دفترم تا همه جزییات رو واست بگم".پاکت سنگین بود و صدا میداد .قبل از اینکه بازش کنم با لمس کردنش فهمیده بودم
چی داخلشه ،ولی با اینحال وقتی کلیدها به بیرون سر خوردند و کف دستم افتادند از
پا دراومدم .با دردی که عمیق تر و شدیدتر از هر دردی بود که میتونستم به یاد
بیارم نفس تو سینهم حبس شد و کارت یادداشت رو خوندم.
《ممنونم ،اوا .بخاطر همه چیز.
کلیدهایت ،گیدین》
یه نامه جدایی .حتما همینطور بود .وگرنه کلیدا رو درست امروز که میخواستیم بعد
از کار به باشگاه بریم بهم نمیداد.
#صفحه_۲۶۵

گوشم زنگ میزد .احساس منگی میکردم .گیج و سرگشته ،درکی از موقعیتم نداشتم.
ترسیده بودم و زجر می کشیدم .و خشمگین و برآشفته به نفس نفس افتاده بودم...

و البته سر کار بودم.
چشمامو بستم و دستامو مشت کردم .سعی کردم خودمو جمع و جور کنم و با میل
شدید و دیوانه وارم برای رفتن به طبقه باال و ترسو خواندن گیدین مقابله کنم .احتماال
اون منو مثل یه تهدید میدید ،کسی که سرزده اومده بود ،ناخواسته و دعوت نشده ،و
دنیای بسامان و آراستهشو زیر و رو کرده بود .کسی که چیزی فراتر از یه بدن
جذاب و حساب بانکی پر و پیمون ازش درخواست کرده بود.
احساساتم رو پشت یه دیوار شیشه ای حبس کردم ،جایی که میدونستم منتظرند تا
دوباره به خروش بیفتند ولی حداقل اینجوری میتونستم بقیه روز کاریامو به پایان
ببرم .ساعت خروجمو که تو سیستم ثبت کردم و به سمت طبقه پایین راه افتادم
همچنان خبری از گیدین نبود .وقتی از کراس فایر خارج میشدم مثل یه فاجعه
احساسی میموندم و یاس و سرخوردگی تمام وجودم رو در بر گرفته بود.
به باشگاه رسیدم .مغزمو خاموش کردم و با آخرین سرعت روی تردمیل دویدم .با
وجود غم و اندوهی که احساس میکردم میدونستم خیلی زود از پا میفتم ولی اونقدر
دویدم که عرق از صورت و بدنم جاری شد و پاهای ناتوانم مجبور کردند بایستم.
خراب و خسته ،دوش گرفتم .بعد با مادرم تماس گرفتم و ازش خواستم کلنسی رو
دنبالم بفرسته تا منو برای مالقات با دکتر پیترسون برسونه .وقتی لباسای کارمو
دوباره پوشیدم ،ته مانده ی انرژیمو جمع کردم تا قبل از اینکه به خونه برسم و توی
تختم بیهوش بشم ،بتونم آخرین کار امروزمو هم انجام بدم.
#صفحه_۲۶۶

وقتی ماشین رسید کلنسی در عقب رو واسم باز کرد .با دیدن مادرم توی ماشین جا
خوردم .هنوز خیلی زود بود .انتظار داشتم استنتون منو تنهایی به آپارتمانی که مادرم
با استنتون شریک بود ببره تا اونجا حدود بیست دقیقه یا بیشتر منتظرش بمونم.
اصوال این روال عادی ما بود.
درحالیکه با خستگی کنارش روی صندلی جا می گرفتم گفتم:
"سالم مامان"."چطور تونستی اوا؟"توی یه دستمال تزئینی گریه میکرد ،صورت زیباش با وجود سرخ شدن و خیسی
اشک هاش همچنان زیبا بود.
"چرا اوا؟"از درد و رنجی که بابت عذابش می کشیدم وا رفتم .اخم کردم و پرسیدم:
"چیکار کردم مگه؟"تلفن همراه جدیدم ،حتی اگه یجورایی راجع بهش فهمیده بود ،بازم انگیزه ای برای
این حجم از غم و اندوه نبود .از طرف دیگه خیلی زود بود که از جدایی من و گیدین
با خبر شده باشه .پس قضیه چیه؟

لب پایینیاش از نگرانی لرزید و گفت:
"تو به گیدین درمورد .....اتفاقی که واست افتاد گفتی".از شدت شوک سرم ناگهانی عقب کشیده شد .چطور میدونست اینو؟ خدای من....
نکنه توی آپارتمان جدیدم میکروفن مخفی کار گذاشته؟ شایدم توی کیفم..؟
"چی؟؟؟""طوری رفتار نکن که انگار از هیچی خبر نداری".با صدایی دردمند زمزمه کردم:
"تو از کجا میدونی بهش گفتم؟ ما همین دیشب حرف زدیم"."امروز بخاطر همین قضیه رفته بود ریچارد رو ببینه".سعی کردم چهره ی استنتون رو حین مکالمهشون تصور کنم .فکر نکنم پدرخوندم
با این قضیه خوب کنار اومده باشه.
"چرا باید اینکارو کنه؟"#صفحه_۲۶۷

"چون میخواست بدونه چطور میتونه از درز کردن اطالعات جلوگیری کنه .ومیخواست بدونه نیتن کجاست------؟"
گریه کرد و ادامه داد:
"میخواست همه چیزو بدونه".نفسم هیس مانند از بین دندونام خارج شد .مطمئن نبودم انگیزه گیدین چی بوده ولی
احتمال اینکه اون منو بخاطر نیتن کنار گذاشته باشه و حاال هم داشت اطمینان حاصل
میکرد که از این رسوایی جون سالم به در خواهد برد ،بیشتر از هرچیزی قلبم رو
می شکست .فکر میکردم گذشته ی اونه که بیمون فاصله انداخته ،ولی االن بنظر
می رسید مشکل گذشته ی منه.
برای اولین بار بابت درون گرایی و انزوای مادرم خدا رو شکر کردم چون بحدی
تو خودش غرق شده بود که نمیتونست ببینه من چقدر داغونم.
با صدای خراشیده و گرفته ای که هیچ شباهتی به صدای خودم نداشت گفتم:
"اون حقش بود بدونه .االنم حق داره بخواد از عواقب این رسوایی که ممکنه گریبانگیرش بشه جلوگیری کنه".
"-تو هیچوقت به دوست پسرای دیگهت چیزی نگفته بودی".

"چون هیچوقت با کسی که عطسه کردنش هم میتونه سرخط خبرها بشه قرار نذاشتهبودم".
به بیرون از پنجره ماشین و ترافیکی که محاصرهمون کرده بود خیره شدم.
"مامان ،گیدین کراس و شرکت هاش اخبار جهانی هستن .اون به انداره چندسالنوری با پسرایی که تو دانشکده باهاشون قرار میذاشتم فرق داره".
بازم حرف زد ولی من دیگه گوش نمیدادم .برای حفاظت از خودم ترحیح دادم
خاموش بشم و ادامه ندم ،حقیقت ناگهان بحدی دردناک شده بود که نمیتونستم تاب
بیارم...
#صفحه_۲۶۸

دفتر دکتر پیترسون دقیقا همونطوری بود که به خاطر داشتم .دکوراسیونی با رنگ
های آرامش بخش و خنثی ،که هم حرفه ای بود و هم راحت و خودمونی .دکتر
پیترسون هم عوض نشده بود----یه مرد خوش سیما با موهای خاکستری و چشمای
مهربان آبی رنگ.
زیرک و
ِ
درحالیکه از زیبایی مادرم و شباهت من بهش تعریف میکرد ،با یه لبخند عریض
پذیرای ما در دفترش شد .و گفت از دیدن دوباره من خیلی خوشحاله و اینکه من
کامال خوب و سرحال بنظر میام ،ولی میدونستم این حرف رو بخاطر مادرم زده.
اون خیلی حرفه ای تر و دقیق تر از اون بود که متوجه احساسات سرکوب شده ام
نشده باشه.

روی صندلیش مقابل مبلی که من و مادرم نشسته بودیم جا گرفت و با گفتن "خوب"
شروع کرد.
"چی باعث شده شما امروز بیاین اینجا؟"گفتم که مادرم چطور با استفاده از سیگنال تلفن همراهم رفت و آمدم رو ردیابی ،و
با این کارش به حریم خصوصیم تجاوز کرده .و مادرم درمورد عالقه ی من به
کراو ماگا و اینکه فکر کرده من احساس نا امنی میکنم ،گفت .گفتم که چطور عهده
دار سالن پارکر شدن و با این کارشون حس خفقان و گیر افتادن در تنگنا رو بهم
القا کردند .مادرم گفت من با بازگو کردن مسائل کامال شخصی ام برای غریبه ها
به اعتمادش خیانت کردم و باعث شدم احساس رسوایی و بی پناهی کنه.
در طول این حرفا دکتر پیترسون با دقت گوش میداد ،یادداشت برداری میکرد و به
ندرت حرف میزد ،تا زمانیکه ما کامال خودمونو خالی کردیم.
وقتی آروم شدیم پرسید:
"مونیکا ،چرا بهم نگفتی گوشی اوا رو ردیابی میکنی؟"#صفحه_۲۶۹

مادرم لب برچید؛ یه ژست دفاعی آشنا.

"بنظرم کارم اشتباه نبود .خیلی از والدین بچه هاشون رو با تلفن های همراهشونکنترل میکنن".
جواب دادم:
"بچه هایی که به سن قانونی نرسیدن .من یه بزرگسالم  ،عاقل و بالغم .زمانخصوصی و شخصیام یعنی زمان خصوصی و شخصیام!"
دکتر پیترسون مداخله کرد:
"مونیکا اگه خودتو جای اوا بذاری فکر میکنی ممکنه تو هم مثل اون احساس کنی؟چیکار میکنی اگه متوجه بشی یه نفر بدون اینکه ازت اجازه بگیره یا بهت اطالع
بده تمام حرکاتت رو زیر نظر گرفته؟"
"اگه اون شخص مادرم باشه و بدونم این کار بهش حس ارامش و امنیت میدهمشکلی ندارم".
دکتر با مالیمت پرسید:
"پس آرامش و امنیت اوا چی؟ تا حاال فکر کردی با این کارات چه اثری رویآرامش اون میذاری؟ نیاز تو به حفاظت از اون قابل درک هست ولی تو باید قدم
هایی رو که دوست داری برداری آشکارا و علنی واسش مطرح کنی و همه چیزو
توضیح بدی ---و فقط هم زمانی که خودش می پذیره میتونی ازش انتظار همکاری
داشته باشی .تو باید به اختیاراتش احترام بذاری تا برای خودش حد و حدودی تعیین
کنه ،حد و حدودی که ممکنه هم مرز با اونچه تو دوست داری نباشن".

مادرم با اوقات تلخی غرولندی کرد.
دکتر ادامه داد:
"مونیکا اوا به حریم و حد و مرزهای خودش نیاز داره و اینکه بدونه کنترل زندگیشدست خودشه .این چیزا برای یه مدت طوالنی ازش سلب شده بودند و ما االن باید
به حق و حقوقش برای بنا کردن این اختیارات و احساسات احترام بذاریم".
#صفحه_۲۷۰

"اوه".مادرم دستمال تزئینیشو دور انگشتاش پیچوند و ادامه داد:
"تا حاال اینجوری بهش نگاه نکرده بودم".وقتی لب پایینیاش شروع به لرزیدن کرد نزدیکش شدم تا دستشو بگیرم.
"مامان هیچ چیز نمیتونست مانع من برای گفتن گذشته ام به گیدین بشه .ولیمیتونستم قبلش بهش اطالع بدم .متاسفم که این کارو نکردم".
"اوا تو خیلی قوی تر از اونی هستی که من همیشه بودم .ولی نمیتونم نگرانتنباشم".

دکتر پیترسون گفت:
"پیشنهاد من برای توئه مونیکا .یکم وقت بذار و درمورد اتفاقات و شرایطی کهباعث میشن تو مضطرب و دلواپس بشی فکر کن .و بعد اونا رو بنویس".
مادرم سر تکون داد .و دکتر در ادامه گفت:
"اون لیست قطعا جامع و کامل نیست ولی مثل یه شروع پرقدرت میمونه و اونوقتتو میتونی با اوا بشینی و درمورد راهکارهایی که نگرانیات رو برطرف میکنن
بحث کنی -----راهکارهایی که هر دوتون راضی و راحت باشین .بعنوان مثال ،اگه
بی خبری از اوا برای چند روز تو رو اذیت میکنه ،پس احتماال یه پیام یا یه ایمیل
میتونه تسکینت بده".
"بله"."و اگه دوست داشته باشی میتونیم اون لیست رو با هم مرتب کنیم".#صفحه_۲۷۱

از بده بستونی که این دو نفر با هم داشتند دلم میخواست جیغ بزنم .همه چیز بدتر
شده بود .درسته انتظار نداشتم دکتر پیترسون مادرم رو سرزنش کنه که رفتاری
منطقی تر و عاقالنه تر داشته باشه ولی امیدوار بودم جدی تر باهاش برخورد کنه

و بیشتر بهش سخت بگیره ------خدا میدونه که واقعا الزم بود کسی اینکارو بکنه،
کسی که مادرم بهش اعتماد و اطمینان داشت و تحت تاثیرش قرار می گرفت.
وقتی زمان مالقاتمون به پایین رسید و قصد بیرون رفتن کردیم ،از مادرم خواستم
یه لحظه منتظرم بمونه تا من بتونم آخرین سوال خصوصیام رو از دکتر پیترسون
بپرسم.
دکتر درحالیکه بی نهایت باحوصله و دانا بنظر می رسید مقابلم ایستاد و گفت:
"بله اوا؟""من میخواستم بدونم".....مکث کردم تا غده ای که راه گلوم رو مسدود کرده بود قورت بدم و بعد ادامه دادم:
"ممکنه دو نفر که از آزارها و بحران های گذشتهشون جون سالم به در بردن یهرابطه ی عاشقانه درست و موفق برقرار کنن؟"
"البته کامال".پاسخ صریح و بی درنگش هوای حبس شده در ریه هامو آزاد کرد.
دستش رو تکون دادم و گفتم:

"ممنونم".#صفحه_۲۷۲

وقتی به خونه رسیدم ،در رو با کلیدهایی که گیدین پس فرستاده بود قفل کردم .برای
کری که توی سالن نشیمن تمرین یوگا میکرد ،شل و بیحال دستی تکون دادم و
مستقیم به سمت اتاقم راه افتادم.
در فاصله ای که از در بسته اتاق تا تختخوابم قدم برمیداشتم لباسامو از تنم خارج
کردم .و درنهایت فقط با زیرپوش بین مالفه های خنک خزیدم .یه بالش رو تو بغلم
گرفتم و چشمامو بستم .بحدی خسته و بی رمق بودم که چیزی ازم نمونده بود.
در پشت سرم باز شد و یه لحظه بعد کری کنارم نشسته بود.
موهامو از روی صورت خیس از اشکم کنار زد و گفت:
"چی شده دختر کوچولو؟""امروز پسم زد و منو از سر راه خودش برداشت .فقط با فرستادن یه کارتیادداشت لعنتی".
آه کشید.

"اوا تو تجربه داری ،راه و چاه رو بلدی و میدونی باید چیکار کنی .اون دائما تورو از خودش دور میکنه چون انتظار داره تو هم مثل بقیه سرخورده اش کنی".
"و منم با کارام دارم بهش ثابت میکنم که حق داره".جایگاه خودم رو توی توصیفی که کری کرد شناختم و تایید کردم .من وقتی اوضاع
سخت و مشکل شده بود ،فرار کرده بودم چون مطمئن بودم همه چیز قراره به
بدترین شکل ممکن به پایان برسه .و تنها کنترلی که داشتم این بود که انتخاب کنم
من کسی باشم که رها میکنم و میرم ،نه اینکه اونی باشم که کنار گذاشته میشم.
"چون تو داری می جنگی تا از ریکاوری و بهبودی خودت محافظت کنی".کنارم دراز کشید ،بازوی عضله ای شو دورم حلقه کرد و تنگ در آغوشم گرفت.
مهربونی فیزیکی که نمیدونستم بهش نیاز دارم چنگ زدم و پناه
به این محبت و
ِ
بردم.
"اون شاید منو بخاطر گذشته خودم پس زده باشه ،نه گذشته خودش"."اگه اینطور باشه پس همون بهتر که تموم شد .ولی من فکر میکنم شما دوتا باالخرههمو پیدا میکنین و بهم میرسید ،یعنی امیدوارم که اینطور بشه".
آهش رو کنار گردنم احساس کردم .ادامه داد:

"من یه زندگی سراسر خوشبختی برای اون افراد داغون و درهم شکسته میخوام.اوا عزیزم راه رو بهم نشون بده .بذار باور کنم که ما هم میتونیم"...
#فصل_پانزدهم

#صفحه_۲۷۳

روز جمعه با صبحانه خوردن تری کنار من و کری آغاز شد .چون دیشب رو با ما
گذرونده بود .درحالیکه اولین قهوه ی روزم رو می نوشیدم ،رفتارش با کری رو
تماشا میکردم و از دیدن لبخندهای صمیمانه و لمس های پنهانی که با هم رد و بدل
می کردند غرق هیجان و شعف میشدم.
منم روابط ساده ای مثل این رو قبال داشته بودم و اون موقع قدرشون رو نمیدونستم.
اون روابط ،ساده و بدون پیچیدگی بودند ولی خوب از طرف دیگه سطحی و بی
مایه و فاقد اصلی ترین معیارها هم بودند.
اگه تو از تاریک ترین حفره های روح معشوقه ات آگاه نباشی ،اون رابطه ی
عاشقانه چقدر میتونه عمق بگیره؟ این مخمصه ای بود که در رابطه با گیدین توش
گیر افتاده بودم.
دوم بعد از گیدین شروع شد .وقتی به خودم اومدم متوجه شدم میخوام برم
روز ِ
پیشش و بابت اون شب و ترک کردنش عذرخواهی کنم .میخواستم بهش بگم که
آرامش خاموش.
بخاطر اون اونجام ،آماده برای شنیدن و یا حداقل برای یه تسلی و
ِ
ولی من بحدی وابسته شده بودم و بهش اهمیت میدادم که ضعیف و آسیب پذیر شده
بودم .به راحتی احساساتم جریحه دار میشد .از اینکه پسم بزنه بشدت میترسیدم .و

دونستن اینکه بهم اجازه نمیده خیلی نزدیکش بشم ترسم رو بیش از پیش تشدید
میکرد.
حداقل کارم خوب پیش رفت و ضیافت ناهاری که هیئت مدیره به افتخار قرارداد با
کینگزمن ترتیب داده بود کامال کیفورم کرد .از کار کردن توی همچین محیط مثبت
و مفیدی احساس خوشبختی میکردم .ولی وقتی شنیدم گیدین هم دعوت شده ----با
وجود اینکه هیچکس انتظار نداشت بیاد ----آهسته به میزم برگشتم و بقیه بعد از
ظهر رو روی کارم تمرکز کردم.
توی راه برگشت به خونه یه سر هم به باشگاه زدم .و بعد یه سری مواد غذایی
خریدم تا برای شام فتوچینی الفردو و واسه دسر کرم بروله درست کنم .غذای راحتی
که تضمین میکرد منو به یه خواب عمیق کربوهیدراتی فرو میبره *.انتظار داشتم
خوابیدن ،بین این فرضیات ناتموم مغزم (چی میشد اگه..؟)  ،وقفه و استراحتی واسم
ایجاد کنه و آرزو میکردم ای کاش این خواب تا صبح روز شنبه طول بکشه.

*کمای کربوهیدراتی .یه آمینو اسید خاصی به اسم تریپتوفان وجود داره که موجب
خوابالودی میشه .غذاهایی که حاوی کربوهیدراتن باعث میشن تریپتوفان بیشتر در
دسترس مغز قرار بگیره و آدم رو کسل و خوابالود میکنن.
#صفحه_۲۷۴

با کری توی سالن نشیمن نشستیم و غذا رو بوسیله ی چاپ استیک (میله های غذا
خوری) خوردیم ،ایده ی اون برای سرحال کردنم بود .کری گفت غذا عالی شده
ولی من نتونستم حرفی بزنم .و وقتی سکوت کرد سعی کردم از غصه خوردن و
حال و هوای بدم دست بردارم .بنظرم اومد این اواخر دوست چندان خوبی نبودم.
ازش پرسیدم:
"تبلیغات پوشاک جزایر گری کی میاد بیرون؟""مطمئن نیستم ،ولی اینو داشته باش"...یه لبخند عریض زد و ادامه داد:
"میدونی کار کردن با مدل های مرد چطوره دیگه ----مثل کاندوم های یه سکسپارتی همینطور هی می چرخیم .خیلی سخته موفق تر از بقیه باشی و بیشتر به چشم
بیای ،مگر اینکه دوست دخترت یه شخص خیلی مشهور باشه .که البته بعد از اون
عکسایی که از من و تو همه جا پخش شد ،این اتفاق واسه من افتاده و خاص تر از
بقیه شدم .به هرحال من معشوقه ی تو توی رابطه ای که با گیدین داری هستم! با
وجود اون شایعات ،شگفتی خلق کردی و ازم یه مدل هات و جذاب ساختی!"
خندیدم و گفتم:
"-تو خودت یه مدل هات و جذابی .به کمکم نیاز نداشتی".

"خوب ،به ضررم تموم نشد .به هرحال اونا بازم تماس گرفتن تا فیلمبرداریبیشتری داشته باشیم .فکر میکنم بیشتر از پنج دقیقه بخوان ازم استفاده کنن".
با طنازی گفتم:
"باید جشن بگیریم"."حتما .هر وقت آماده بودی".آخر شب کنار هم نشستیم و نسخه اصلی فیلم ترون رو تماشا کردیم .دقیقه ی بیستم
فیلم ،گوشی کری زنگ خورد و متوجه شدم با آژانس تبلیغاتی صحبت میکنه.
"البته .پنجاه دقیقه دیگه اونجام .وقتی رسیدم تماس میگیرم".#صفحه_۲۷۵

گوشی رو که قطع کرد پرسیدم:
"یه کار جدید؟""آره .یه مدل آشغالی رو برده بودن واسه فیلمبرداری شبانه .به درد نمیخورد".به دقت خیره ام شد و ادامه داد:

"میخوای بیای؟"پاهامو روی کاناپه دراز کردم و گفتم:
"نوچ همینجا راحتم"."مطمئنی خوبی؟""تنها چیزی که نیاز دارم یه تفریح بی دغدغه ست ،حتی فکر اینکه دوباره لباسبپوشم خستهم میکنه".
خوشحال میشدم اگه تمام آخر هفته رو پیژامه فالنلی(نوعی پارچه) و یه تاپ قدیمی
سوراخ سوراخ تنم میکردم .همونقدر که از درون داغون بودم ،بنظر می رسید
راحتی بیرونی و ظاهری الزمه.
"نگران من نباش کری .میدونم این اواخر داغون بودم ولی خودمو جمع و جورمیکنم .برو و خوش بگذرون".
وقتی کری با عجله رفت فیلم رو متوقف کردم و برای اوردن کمی شراب به
آشپزخونه رفتم .کنار بار صبحانه ایستادم ،سرانگشتام روی ُرز هایی که گیدین هفته
پیش فرستاده بود لغزیدند .گلبرگ ها مثل اشک روی پیشخوان میفتادند .داشتم فکر
میکردم ساقه ها رو ببرم و از پاکت غذای گل ها که همراه با دسته گل فرستاده شده
بود استفاده کنم ،ولی دلخوش کردن بهشون بی فایده بود .فردا مینداختمشون دور،
آخرین یادگاری از رابطه ی محکوم شده ام.

من توی رابطه ی یک هفته ای ام با گیدین بیشتر از روابط سابقم که دو سال طول
می کشیدند پیش رفته بودم .و بخاطر همین همیشه عاشقش خواهم بود .من همیشه
عاشقش خواهم بود ،همین.
و شاید یه روزی می رسید که دیگه اینقدر درد نمی کشیدم...
#صفحه_۲۷۶

کری مالفه رو تند از روم کشید و با آواز گفت:
"یاال بیدار شو ،خوابالو"."اه برو اونور"."پنج دقیقه وقت داری تا تن لشتو برداری و بری دوش بگیری ،وگرنه دوش میادسراغ تو".
یه چشممو باز کردم و زیر چشمی بهش نگاه کردم .باال تنه اش برهنه بود و یه
شلوار بگی که به زور به باسنش چسبیده بود ،به تن داشت .کری در زمینه ی بیدار
کردن های اول صبح بهترین بود.
"-چرا باید بلند شم؟"

"چون تا وقتی دراز کشیده باشی نمیتونی راه بری"."وای .چه جمله تکان دهنده و عمیقی ،کری تیلور".دست به سینه شد و یه نگاه تخس بهم انداخت.
"باید بریم خرید".سرمو توی بالش فرو بردم و نالیدم:
"نه"."آره .یادمه توی یه جمله حرف از 'پارتی باغ یکشنبه' و 'جمع سوپراستارا' زدی.من برای همچین مجلسی چی باید بپوشم آخه؟"
"اه خوب .نکته ظریفی بود"."تو چی میخوای بپوشی؟""من ...من نمیدونم .میخواستم لباس مهمونی عصرونه با کاله انتخاب کنم ولی االنمطمئن نیستم".
سرشو سریع تکون داد و گفت:

"خوبه .بیا بریم خرید تا یه لباس سکسی ،راحت و شیک و پیک بگیریم".#صفحه_۲۷۷

غرغر کنان و معترض ،از تخت بیرون اومدم و به سمت حمام راه افتادم .دوش
گرفتن بدون فکر کردن به گیدین غیرممکن بود ،بدون تصور کردن بدن همه چی
تمومش و به خاطر اوردن ناله هایی که حین خالی کردن خودش تو دهنم ،ازش بلند
میشد .هرجایی رو که نگاه میکردم گیدین اونجا حضور داشت .و حتی ماشین بنتلی
مشکی اش رو در سر تا سر شهر توهم میزدم .و هرجایی که میرفتم حس میکردم
همون نزدیکیا میبینمش.
با کری ناهار خوردیم ،و بعد کل شهرو زیر پا گذاشتیم .به بهترین مغازه های
تریفت*ِ منطقه آپر ایست ساید و بوتیک های خیابون مدیسون سر زدیم و بعد برای
رفتن به مرکز شهر و منطقه ی سوهو تاکسی گرفتیم .توی راه دو تا دختر نوجوون
از کری امضا خواستند و فکر کنم اینکار بیشتر از کری منو سر شوق اورد.
با غرور گفت:
"دیدی بهت گفتم"."چی رو گفتی؟""-اونا منو از یه وبالگ تفریحی شناختن .با پستی که از تو و کراس گذاشته بود".

خرخری کردم و گفتم:
"خوشحالم زندگی عاشقانه من حداقل برای کسی منفعت داشته".ساعت سه کری یه قرار کاری دیگه داشت و منم همراهش رفتم و چندین ساعت رو
توی استودیوی یه عکاس پر سر و صدا و عجول گذروندم .با به یاد اوردن اینکه
روز شنبه ست ،برای تماس هفتگی با پدرم به یه گوشه ی دنج رفتم.
از پس صداهای مخابره ای که از بیسیم ماشین گشت اش شنیده میشد پرسید:
"هنوز تو نیویورک خوشحالی؟""تا االن خیلی خوب بوده".یه دروغ .ولی گفتن حقیقت برای کسی فایده ای نداشت.

*به مغازه ای که اجناس دست دوم میفروشه و بخشی از درامدش رو صرف خیریه
میکنه میگن.
#صفحه_۲۷۸

همکارش چیزی گفت که متوجه نشدم .پدرم غرغری کرد و ادامه داد:
"هی ،کریس گیر داده که یه روز تو رو توی تلویزیون دیده .شبکه های کابلی،شایعات درمورد افراد مشهور .اینا منو ول نمیکنن".
آه کشیدم.
"بهشون بگو دیدن اون برنامه ها واسه سلول های مغز مناسب نیست"."پس تو با ثروتمندترین مرد آمریکا قرار نمیذاری؟""نه".سریع بحث رو عوض کردم و پرسیدم:
"زندگی عاشقانه تو چطوره؟ با کسی قرار نمیذاری؟""نه موضوع جدی ای نیست .یه لحظه گوشی دستت باشه".به یه تماس از بیسیمش پاسخ داد و بعد گفت:
"-ببخشید عزیزکم .باید سریع برم .عاشقتم و دیوانه وار دلم واست تنگ شده".

"منم دلم واست تنگ شده بابا .مراقب خودت باش"."همیشه هستم .خدافظ".تماس رو قطع کردم و سر جام برگشتم و منتطر کری موندم تا کارشو تموم کنه .در
سکوت ،ذهنم عذابم میداد .االن گیدین کجا بود؟ چیکار میکرد؟
یعنی دوشنبه با ایمیلی پر از عکسای اون و زن های دیگه مواجه میشدم؟
#صفحه_۲۷۹

عصر یکشنبه کلنسی و یکی از ماشین های شهری استنتون رو برای رفتن به
مایملک ویدال در شهرک دوشس قرض گرفتم .به صندلی تکیه دادم و به بیرون از
پنجره خیره شدم و از منظره ی آرام چمنزارها و زمین های جنگلی سرسبز که تا
روز بعد از گیدین رو دارم
افق امتداد یافته بودند حظ میبردم .یادم اومد چهارمین
ِ
سپری میکنم .دردی که روزهای اول احساس میکردم به یه سوزش مبهم تبدیل شده
بود و مثل آنفوالنزا میموند .ذره ذره ی بدنم درد میکرد ،انگار که داشتم یه ترک
اعتیاد جسمانی رو از سر می گذروندم و گلوم از اشک های سرازیر نشده ام می
سوخت.
کری پرسید:
"-مضطربی؟"

نگاه کوتاهی بهش انداختم.
"نه واقعا .گیدین به پارتی نمیاد"."مطمئنی؟""اگه غیر از این فکر میکردم نمیومدم .میدونی که کمی غرور و عزت نفس دارم".تماشاش کردم که با انگشتاش روی جا دستی بین صندلی هامون ضربه میزد .بعد
از اون همه گشت و گذار دیروز فقط یه خرید انجام داده بود :یه کراوات مشکی
چرم .و من بی رحمانه کلی بابتش سر به سرش گذاشته بودم .به هرحال سلیقه فوق
العاده اش در زمینه فشن به همچین چیزی ختم میشد.
مچ نگاهمو گرفت و گفت:
"چیه؟ هنوز از کراواتم خوشت نیومده؟ بابا من فکر میکنم به شلوار جین لولهتفنگی و کت سوسماریم خیلی میاد".
"کری"-----لبخند زدم"-------تو هر چی بپوشی بهت میاد".ت داشتن یه اندام کشیده و خوش فرم
و این حقیقت بود .به کری همه چی میومد ،مزی ِ
و چهره ای که میتونست اشک فرشته ها رو دربیاره.

دستمو روی انگشتای بیقرارش گذاشتم و گفتم:
"ناراحتی؟"زیر لب زمزمه کرد:
"تری دیشب تماس نگرفت .قرار بود زنگ بزنه".به نشانه ی قوت قلب دستشو فشردم.
"این فقط یه تماس از دست رفته ست .مطمئنم چیز مهمی نبوده اصال".#صفحه_۲۸۰

دلیل اورد:
"میتونست امروز صبح زنگ بزنه .تری مثل بقیه آدمایی که باهاشون قرار میذاشتمبی فکر نیست .فراموش نمیکنه تماس بگیره پس نتیجه میگیریم نمیخواسته اینکارو
کنه".
"ای عوضی .من امروز وقتی داری خوش میگذرونی و سکسی و با کالس و باحالبنظری میای کلی عکس ازت میگیرم تا دوشنبه با این عکسا تری رو عذاب بدی".

نیشخند زد و گفت:
گری ذهن خانما .مایه تاسفه کراس امروز تو رو نمیبینه .فکر کنم امروز
"اه ،حیلهِ
وقتی با این لباست از اتاق بیرون اومدی التم یکم سفت شد".
"ایییییییی"در حالیکه میخندید محکم به شونه اش کوبیدم و یه نگاه استهزا آمیز بهش انداختم.
وقتی پیراهنم رو پیدا کردیم از نظر هردومون عالی بود .طرح و مدلش مناسب
امن
جشن های کالسیکی که در باغ برگزار میشد بود ---باال تنه ی تنگ به همراه د ِ
نقش گل ها باز هم سفید بنظر می
تا روی زانو که از کمر کلوش میشد .با وجود ِ
رسید .ولی همین طرح بود که از اون یه لباس عصرانه ی چای و کیک خوری
ساخته بود.
قرمز زیردامنی ،حجیمش کرده بود و گل های مشکی
دکلته بود و الیه های مشکی و
ِ
اش به چرخ دنده شباهت داشتند .کری کفش های قرمز جلو بازم رو که از برند
یاقوتی اشک مانندم
جیمی پو بودند از کمدم بیرون کشیده بود و با گوشواره های
ِ
همه چیزو تکمیل کرده بود .تصمیم گرفتیم موهامو همونطور رها دور شونه هام
باز بذاریم تا محض احتیاط اگه رسیدیم و دیدیم کاله الزمه مشکلی پیش نیاد .و
خالصه اینکه احساس زیبایی و اعتماد به نفس داشتم.
کلنسی از میان دروازه های باشکوه و مزین گذشت و وارد یه راه پر پیچ و خم شد
و جهتی رو که پیشخدمت نشون داده بود دنبال کرد .نزدیک ورودی من و کری از
خاکستری مسیر خانه
ماشین پیاده شدیم و وقتی پاشنه های بلندم روی ریگ های آبی-
ِ
فرود اومدند بازوشو به سمتم گرفت.

#صفحه_۲۸۱

به محض ورود به عمارت وسیع سلطنتی ویدال ،به ترتیب توسط خانواده گیدین---
مادرش ،پدرخوندش ،کریستوفر و خواهرشون ،به گرمی ازمون استقبال شد.
بهشون نگاه کردم و به این فکر افتادم که اگه گیدین هم بینشون حضور داشت
خانواده ویدال کامل تر بنظر می رسید .مادر و خواهرش رنگ پوستی شبیه به
خودش داشتند ،و هر دو زن همون موهای مشکی براق و چشمای آبی با مژه های
پرپشت رو به رخ می کشیدند و زیبا و آراسته بودند.
"اوا".مادر گیدین منو به سمت خودش کشید و هر دو گونهامو روی هوا بوسید.
"خیلی خوشحالم که باالخره تو رو میبینم .چه دختر زیبایی! و پیراهنت .اوه دوسشدارم".
"ممنونم".دستاش موهامو نوازش کردند ،صورتمو قاب گرفتند و بعد تا پایین بازوهام لغزیدند.
واسم سخت بود تحمل کنم ،چون لمس شدن توسط یه غریبه مضطرب و مشوشم
میکرد.

"موهات ،بلوند طبیعی هستن؟"متعجب و سردرگم از سوالش ،جواب دادم:
"بله".آخه کی از یه غریبه همچین سوالی رو می پرسه؟
"چقدر جذاب .خوش اومدی .امیدوارم اوقات خیلی خوشی داشته باشی .ما خیلیخوشحالیم اومدی".
بطرز عجیبی احساس آشفتگی میکردم و وقتی توجهش به کری جلب شد و روی
اون تمرکز کرد خدا رو شکر کردم.
زمزمه کرد:
"و تو باید کری باشی .من همیشه مطمئن بودم که دو تا پسرام جذاب ترین مردهایدنیا هستن ولی االن میبینم اشتباه می کردم .تو واقعا معرکه ای ،مرد جوان".
#صفحه_۲۸۲

کری لبخند زیبا و درخشانش رو زد و گفت:

"آه فکر کنم عاشقتون شدم خانم ویدال".مادر گیدین با سرخوشی و صدای تو گلویی خندید و گفت:
"لطفا منو الیزابت یا لیزی صدا کن ،البته اگه به اندازه کافی شجاع هستی".به سمت دیگه نگاه کردم و متوجه شدم دستم در حصار کریستوفر ویدا ِل بزرگه .از
خیلی از جهات منو به یاد پسرش مینداخت ،با چشمای سبز یشمی و لبخند پسرونه
شلوار خاکی رنگ ،کفش راحتی و یه ژاکت
اش .تیپش سورپرایز دلپذیری بود.
ِ
پشمی؛ بیشتر شبی ِه یه پروفسور دانشکده بود تا مدیر اجرایی یه شرکت موسیقی.
"اوا .میتونم اوا صدات کنم؟""بله لطفا"."کریس صدام کن .اینجوری یکم راحت تر میشه منو از پسرم کریستوفر تمیز داد".سرشو به یه سمت کج کرد و با عینک های فلزی بامزه اش زیر نظرم گرفت.
"االن میفهمم چرا گیدین اینقدر مجذوبت شده .چشمات با اینکه شفاف و واضحنولی رنگ خاکستریشون متالطم و طوفانیه .تقریبا زیباترین چشمایی که تا حاال
دیدم ،بجز چشمای همسرم".
از خجالت قرمز شدم.

"ممنونم"."اوا ،گیدین میاد؟"چرا والدینش جواب همچین سوالی رو نمی دونستند؟
"تا جاییکه میدونم نه"."ما همیشه امید داریم که بیاد".به یه پیشخدمت اشاره کرد و بعد رو بهم ادامه داد:
"خواهش میکنم به باغ برگرد و اینجا رو مثل خونه خودت بدون".#صفحه_۲۸۳

بعد از اون ،کریستوفر با یه بغل و یه بوسه روی گونه ازم استقبال کرد .درحالیکه
خواهر گیدین آیرلند با یه حالت اخمو و عبوس که فقط از یه نوجوون برمیاد وراندازم
کرد و گفت:
"-تو بلوندی".

ای بابا! نکنه سلیقه و اولویت گیدین برای زن های تیره مو یه قانون لعنتی یا همچین
چیزی بود؟
جواب دادم:
"و تو هم یه سبزه رو خیلی زیبایی".کری بازوشو به سمتم گرفت و من با خوشحالی پذیرفتمش.
وقتی دور شدیم آروم پرسید:
"اونطوری که انتظار داشتی بودن؟""مادرش ،شاید .پدرخوندش ،نه".تنگ کرم رنگی رو که به تن
از روی شونهام به عقب نگاه کردم و لباس بلند و
ِ
ظریف و زیبای الیزابت ویدال چسبیده بود از نظر گذروندم .به ذهنم رسید که من
درمورد خانواده گیدین خیلی کم میدونم .زمزمه کردم:
"چطور یه پسر بزرگ میشه تا عهده دار کسب و کار خانوادگی پدرخواندش بشه؟""کراس توی ویدال رکوردز سهام داره؟""-اونقدری که میتونه هر حکمی بده".

کری نظر داد:
"هوممم .شاید یه کمک مالی بوده .مثال شرکت موسیقی درحال ورشکستگی بودهو کراس کمکشون کرده".
با شک و تردید گفتم:
"چرا فقط پول رو بهشون نداد؟""شاید چون یه تاجر زیرکه؟"نفسمو با فشار خارج کردم .بیخیال سوال شدم و سعی کردم ذهنمو پاک کنم .من
بخاطر کری توی این جشن شرکت کرده بودم ،نه گیدین ،ولی دائما اون تو فکرم
بود.
#صفحه_۲۸۴

وقتی رفتیم بیرون ،با یه چادر بزرگ و زیبا که کامال مجهز و پیچیده بود و پشت
باغ بر پا شده بود مواجه شدیم .با اینکه روز زیبایی بود و میشد بیرون زیر آفتاب
موند ولی در عوض من یه صندلی رو کنار میز دایره ای شکلی که با حریر گلدار
پوشیده شده بود ،انتخاب کردم.
کری شونه امو نوازش کرد و گفت:

"تو بشین .من برم یه خودی نشون بدم"."اوکی".به قصد کاری که توی این پارتی شرکت کرده بودیم ،دور شد.
شامپاین مزه مزه میکردم و با هرکسی که می ایستاد تا گفتگویی رو شروع کنه گپ
میزدم .تعداد زیادی موزیسین که قبال کارهاشون رو شنیده بودم توی پارتی حضور
داشتند ،یه ذره تحت تاثیر این افراد مشهور قرار گرفته بودم و زیرزیرکی تماشاشون
میکردم .با وجود آراستگی و زیبایی محیط اطراف و تعداد بیشمار خدمتکارا ،روی
هم رفته جو راحت و خودمونی بود.
کم کم داشتم لذت میبردم که یه نفر از خونه خارج شد و به تراس اومد .کسی که
امیدوار بودم دیگه هیچوقت نبینمش :مگدلن پرز ،با اون لباس شب شیفون قرمز
رنگی که تا روی زانوهاش بود فوق العاده بنظر می رسید.
دستی روی شونه ام نشست و فشردش و با این کار ضربان قلبمو به اوج رسوند
چون منو به یاد شبی انداخت که همراه کری به کالب گیدین رفته بودیم .ولی فیگوری
که این بار منو احاطه کرده بود متعلق به کریستوفر بود.
"هی اوا".صندلی کناریمو اشغال کرد .آرنج هاشو روی زانوهاش گذاشت و به سمتم خم شد.
ادامه داد:

"خوش میگذره بهت؟ زیاد خودتو قاطی بقیه نمیکنی"."بله اوقات خیلی خوبی دارم".حداقل داشتم.
"ممنون که دعوتم کردی"."من از تو ممنونم که اومدی .پدر و مادرم از حضورت خیلی هیجان زدن .و البتهخودمم همینطور".
لبخند پهنش باعث شد منم لبخند بزنم ،کراواتش هم که کامال با برچسب های کارتونی
موسیقی پوشیده شده بود خنده دار بود.
#صفحه_۲۸۵

"اوا گرسنه نیستی؟ کیک های خرچنگ عالی ان .وقتی پیشخدمت سینی رو اوردحتما یکی بردار".
"-باشه".

"اگه چیزی نیاز داشتی خبرم کن .یه دور رقص هم واسم کنار بذار".یه چشمک زد ،بعد بلند شد و رفت.
ت یه فارغ التحصیل از مدرسه
آیرلند درحالیکه سعی میکرد خودشو با وقار و متان ِ
نشون بده جای کریستوفرو گرفت .موهاش تا کمرش می رسیدند و چشمای زیباش
دقیقا چیزی بودند که میتونستم تحسینشون کنم .بیشتر از هفده سال ،دنیادیده بنظر
می رسید .سالم کرد و جواب دادم:
"سالم"."گیدین کجاست؟"در واکنش به سوال رک و بی پرده اش شونه باال انداختم.
"نمیدونم".سرشو خردمندانه تکون داد و گفت:
"اون تو گوشه گیری مهارت داره"."همیشه اینطوری بوده؟""-فکر کنم .وقتی کوچیک بودم ازمون جدا شد .دوسش داری؟"

نفسم برای یه لحظه گرفت  ،بعد با فشار خارجش کردم و ساده گفتم:
"آره"."منم وقتی فیلمتون توی پارک براینت رو دیدم همین فکرو کردم".لب پایینی شو گاز گرفت و ادامه داد:
"اون باحاله؟ میدونی ...برای بیرون رفتن و تفریح و اینا؟""اوه .خوب"...خدای من! اصال کسی اینجا گیدین رو میشناخت؟
"نمیتونم بگم باحاله ،ولی خوب هیچوقت خسته کننده هم نیست".#صفحه_۲۸۴

وقتی رفتیم بیرون ،با یه چادر بزرگ و زیبا که کامال مجهز و پیچیده بود و پشت
باغ بر پا شده بود مواجه شدیم .با اینکه روز زیبایی بود و میشد بیرون زیر آفتاب
موند ولی در عوض من یه صندلی رو کنار میز دایره ای شکلی که با حریر گلدار
پوشیده شده بود ،انتخاب کردم.

کری شونه امو نوازش کرد و گفت:
"تو بشین .من برم یه خودی نشون بدم"."اوکی".به قصد کاری که توی این پارتی شرکت کرده بودیم ،دور شد.
شامپاین مزه مزه میکردم و با هرکسی که می ایستاد تا گفتگویی رو شروع کنه گپ
میزدم .تعداد زیادی موزیسین که قبال کارهاشون رو شنیده بودم توی پارتی حضور
داشتند ،یه ذره تحت تاثیر این افراد مشهور قرار گرفته بودم و زیرزیرکی تماشاشون
میکردم .با وجود آراستگی و زیبایی محیط اطراف و تعداد بیشمار خدمتکارا ،روی
هم رفته جو راحت و خودمونی بود.
کم کم داشتم لذت میبردم که یه نفر از خونه خارج شد و به تراس اومد .کسی که
امیدوار بودم دیگه هیچوقت نبینمش :مگدلن پرز ،با اون لباس شب شیفون قرمز
رنگی که تا روی زانوهاش بود فوق العاده بنظر می رسید.
دستی روی شونه ام نشست و فشردش و با این کار ضربان قلبمو به اوج رسوند
چون منو به یاد شبی انداخت که همراه کری به کالب گیدین رفته بودیم .ولی فیگوری
که این بار منو احاطه کرده بود متعلق به کریستوفر بود.
"-هی اوا".

صندلی کناریمو اشغال کرد .آرنج هاشو روی زانوهاش گذاشت و به سمتم خم شد.
ادامه داد:
"خوش میگذره بهت؟ زیاد خودتو قاطی بقیه نمیکنی"."بله اوقات خیلی خوبی دارم".حداقل داشتم.
"ممنون که دعوتم کردی"."من از تو ممنونم که اومدی .پدر و مادرم از حضورت خیلی هیجان زدن .و البتهخودمم همینطور".
لبخند پهنش باعث شد منم لبخند بزنم ،کراواتش هم که کامال با برچسب های کارتونی
موسیقی پوشیده شده بود خنده دار بود.
#صفحه_۲۸۵

"اوا گرسنه نیستی؟ کیک های خرچنگ عالی ان .وقتی پیشخدمت سینی رو اوردحتما یکی بردار".

"باشه"."اگه چیزی نیاز داشتی خبرم کن .یه دور رقص هم واسم کنار بذار".یه چشمک زد ،بعد بلند شد و رفت.
ت یه فارغ التحصیل از مدرسه
آیرلند درحالیکه سعی میکرد خودشو با وقار و متان ِ
نشون بده جای کریستوفرو گرفت .موهاش تا کمرش می رسیدند و چشمای زیباش
دقیقا چیزی بودند که میتونستم تحسینشون کنم .بیشتر از هفده سال ،دنیادیده بنظر
می رسید .سالم کرد و جواب دادم:
"سالم"."گیدین کجاست؟"در واکنش به سوال رک و بی پرده اش شونه باال انداختم.
"نمیدونم".سرشو خردمندانه تکون داد و گفت:
"اون تو گوشه گیری مهارت داره"."-همیشه اینطوری بوده؟"

"فکر کنم .وقتی کوچیک بودم ازمون جدا شد .دوسش داری؟"نفسم برای یه لحظه گرفت  ،بعد با فشار خارجش کردم و ساده گفتم:
"آره"."منم وقتی فیلمتون توی پارک براینت رو دیدم همین فکرو کردم".لب پایینی شو گاز گرفت و ادامه داد:
"اون باحاله؟ میدونی ...برای بیرون رفتن و تفریح و اینا؟""اوه .خوب"...خدای من! اصال کسی اینجا گیدین رو میشناخت؟
"نمیتونم بگم باحاله ،ولی خوب هیچوقت خسته کننده هم نیست".#صفحه_۲۸۶

وقتی گروه موسیقی زنده شروع به نواختن آهنگ I've Got You Under My
 Skinکرد ،کری خیلی ناگهانی کنارم ظاهر شد و گفت:

"وقتشه منو محبوب دل ها کنی ،جینجر"."تموم سعیمو میکنم ،فِ ِرد".(جینجر و فرد اسم یه فیلمه که توی اون شخصیتای جینجر و فرد در کاباره ها می
رقصیدند).
رو به آیرلند لبخند زدم و گفتم:
"ببخشید من یه دقیقه دیگه برمیگردم".حرفمو تصحیح کرد:
"سه دقیقه و چهل ثانیه دیگه".و با این کار بخشی از مهارت خانوادگیشو در زمینه موسیقی نشون داد.
کری به سمت پیست خالی رقص هدایتم کرد و گام تندی از رقص فاکس ترات
برداشت .یه دقیقه طول کشید تا هماهنگ بشم چون توی این چند روز اخیر از
ناراحتی و بیچارگی عضالتم کوفته و سخت شده بودند .پارتنرهای دیگه هم به پیست
اضافه شدند و همگی با گام های بلند و سبک ،خرامان حرکت میکردیم.

وقتی صدای خواننده و موزیک رو به خاموشی رفت ،نفس زنان ایستادیم .از تشویق
و تمجید دیگران بطرز خوشایندی غافلگیر شدیم .کری مقابلم تعظیم برازنده ای کرد
و منم دستشو برای حفظ تعادل گرفتم و سر و زانومو به نشانه ی احترام خم کردم.
وقتی سرمو باال اوردم و ایستادم ،گیدین رو مقابل خودم دیدم .شوکه ،یه قدم به عقب
تلو تلو خوردم .لباس های غیر رسمی که اصال متناسب با موقعیت نبودند به تن
داشت .شلوار جین و پیراهن سفیدی که زیر شلوار فرو نکرده بود ،دکمه های یقه،
باز و آستین ها تا باال تا خورده بودند .ولی با اینحال لعنتی اونقدر خوب بود که هر
مرد دیگه ای رو از بودن در اونجا خجل میکرد.
#صفحه_۲۸۷

اشتیاق و حسرت بیش از حدی که با دیدنش احساس کرده بودم وحشتناک تحت تاثیرم
قرار داده بود .بصورت مبهم متوجه شدم که خواننده گروه موسیقی کری رو با
خودش برد ولی نتونستم نگاه خیره امو از گیدین بردارم .کسی که چشمای آبی
وحشیش تا ته وجودمو می سوزوند.
با اخم و تخم ،پرخاش کرد:
"اینجا چیکار میکنی؟"از خشونتش یکه خوردم.
"-ببخشید؟"

"نباید اینجا باشی".آرنجمو گرفت و به سمت خونه کشیدتم .ادامه داد:
"نمیخوام تو اینجا باشی".حتی اگه آب دهنشو توی صورت مینداخت ،اینجوری داغون نمیشدم .بازومو تند از
دستش بیرون کشیدم و سریع به سمت خونه راه افتادم .سرمو باال نگه داشتم و دعا
کردم تا قبل از اینکه به حریم خصوصی ماشین استنتون و مراقبت و حمایت گری
کلنسی نرسیدم اشکام سرازیر نشن.
پشت سرم صدای یه زن رو شنیدم که با صدا زدن گیدین بهش گفت بیا اینجا .آرزو
کردم اون زن بتونه گیدین رو به اندازه کافی معطل کنه تا من بتونم بدون رویارویی
بیشتر ازش دور بشم.
وقتی وارد محیط داخلی خونه شدم فکر کردم موفق شدم.
"اوا ،صبر کن".#صفحه_۲۸۸

شونه هام با شنیدن صدای گیدین جمع شدند و از نگاه کردن بهش امتناع کردم.

"گمشو .خودم راه خروج رو بلدم"."حرفم هنوز تموم نشده"-----"کار من تموم شده".روی پاشنه پا چرخیدم و مقابلش قرار گرفتم .ادامه دادم:
"تو حق نداری با من اونجوری حرف بزنی .اصال فکر کردی کی هستی؟ فکرکردی بخاطر تـــــــــو اومدم اینجا؟ که مثال آرزو میکردم اینجا ببینمت و تو یه
استخون بندازی جلوم؟ ...به نحو رقت باری متوجهت کنم که منم هستم؟ شایدم بتونم
یه گوشه ای باهات یه سکس کثیف و سه سوته داشته باشم و با این کار حقارت امیز
و ترحم برانگیز تالش کنم برگردونمت؟"
"خفه شو ،اوا".چشماش داغ و سوزنده بود و فکش رو محکم فشار میداد .ادامه داد:
"گوش کن بهم"-----"نه تو گوش کن .من فقط اینجام چون بهم گفته بودن تو نمیــــــــای .من بخاطرکری و شغلش اینجام .حاال میتونی برگردی به جشن و دوباره فراموشم کنی .منم
بهت اطمینان میدم ،وقتی پامو از در بذارم بیرون ،همینکارو میکنم".

"دهن لعنتیتو ببند".آرنجامو گرفت و طوری محکم و خشن تکونم داد که دندونام بهم میخوردند و صدا
میدادند .دوباره گفت:
"فقط خفه شو و بذار حرف بزنم".محکم توی صورتش کوبیدم طوریکه سرش به یه طرف چرخید .گفتم:
"بهم دست نزن".#صفحه_۲۸۹
با خشم پرخاشی کرد ،منو به سمت خودش کشوند و محکم شروع به بوسیدن و کبود
کردن لبام کرد .دستشو توی موهام فرو کرد و با خشونت توی مشتش گرفتشون تا
نگهم داره و اجازه نده فاصله بگیرم .زبونش رو که با فشار و متجاوزانه توی دهنم
فرو کرده بود گاز گرفتم ،بعد لب پایینیشو گاز گرفتم ،مزه ی خون رو حس کردم،
ولی بازم بیخیال نشد .با هرچیزی که داشتم شونه هاشو هل دادم ولی نمیتونستم
تکونش بدم.
خدا استنتون رو لعنت کنه! اگه بخاطر اون و مادر دیوونه ام نبود تا االن چندتا کالس
کراو ماگا رفته بودم و یه سری فن یاد گرفته بودم...
گیدین طوری میبوسید که انگار تشنه ی مزه کردنم بود و کم کم مقاومت منم داشت
از بین می رفت .بوی خیلی خوبی میداد ،خیلی آشنا .بدنش مقابل بدنم دقیقا توی جای

درست و مناسبش قرار گرفته بود .نوک سینه هام بهم خیانت کردند ،سفت و تحریک
شدند ،و یه جریان اروم و داغ از تحریک شدگی درونم راه یافت .قلبم مثل رعد توی
سینه ام می کوبید.
خدایا .من میخواستمش .میل و عطشم از بین نرفته بود ،حتی برای یه دقیقه.
بلندم کرد ،تنگ و محکم در حصارش قرار گرفته بودم ،به سختی میتونستم نفس
بکشم و سرم شروع به دوران کرده بود .وقتی از یه در گذشت و پشت سرش بستش
فقط تونستم ناله ی ضعیفی از اعتراض سر بدم.
به خودم که اومدم متوجه شدم به یه دیوار شیشه ای سنگین که سمت دیگه ی یه
کتابخونه قرار داره چسبیدم .بدن سخت و قدرتمند گیدین بدنمو مطیع و تسلیم خودش
کرده بود .بازوش که دور کمرم حلقه بود ،پایین تر لغزید و دستشو زیر دامنم فرو
کرد و به قوس های باسنم که از زیر شورت توری ام مشخص بودند رسوند .لگنم
رو به خودش فشرد و متوجهم کرد که چقدر سفت و سخت شده ،چقدر تحریک شده.
بین پاهام از تمنا می لرزید و بطرز دردناکی تهی بود.
#صفحه_۲۹۰

همه ی اون مقاومتم دود شد رفت هوا .بازوهام دو طرف بدنم رها شدند .متوجه شدم
که وقتی تسلیم شدم و آروم گرفتم ،اون سختی و انعطاف ناپذیری اش ازبین رفت،
فشار و خشونت بوسه اش رنگ باخت و به یه نوازش پر احساس تبدیل شد.
"-اوا".

به تندی نفس گرفت و گفت:
"باهام نجنگ .نمیتونم تحمل کنم".چشمامو بستم.
"بذار برم گیدین".گونه اشو به گونه ام مالید ،نفس های تند و شدیدش روی گوشم خالی میشدند.
"نمیتونم .میدونم از چیزی که اون شب دیدی حالت بهم میخوره ....کاری که داشتمبا خودم میکردم"------
"گیدین ،نه! خدای من .تو فکر کردی بخاطر اون ترکت کردم؟ بخاطر اون نبودکه"------
بدون تو دارم دیوونه میشم".
"اوا منِ
لباش روی گردنم لغزیدند و پایین تر رفتند ،زبونش نبض تپنده ام رو نوازش کرد،
پوستمو مکید و لذت و رضایت رو توی وجودم جاری کرد .ادامه داد:
"بدون تو نمیتونم فکر کنم .نمیتونم کار کنم یا بخوابم .بدنم داره درد میکشه .میتونمکاری کنم دوباره منو بخوای .اجازه بده سعیمو بکنم".

اشکام رها شدند و تا پایین صورتم سر خوردند .و بعد روی قوس باالی سینه هام
ریختند و گیدین حریصانه مکیدشون و با لیس زدن پاکشون کرد.
#صفحه_۲۹۱

"گیدین من هیچوقت از خواستنت دست برنداشتم .نمیتونم دست بردارم .ولی تو منوآزار دادی گیدین .تو قدرتشو داری که طوری به من آزار برسونی که هیچ کس
دیگه ای نمیتونه".
نگاه خیره اش سرد و مبهوت میخکوب صورتم شد.
"آزارت دادم؟ چطوری؟""بهم دروغ گفتی .منو از خودت روندی".صورتشو قاب گرفتم ،نیاز داشتم اینو بدون سوال پرسیدن بفهمه.
"گیدین گذشته ی تو قدرت اینو نداره که منو ازت دور کنه .فقط خودت قدرتاینکارو داری ،و اینکارو کردی".
با صدای خشنی گفت:
"-نمیدونستم باید چیکار کنم .نمیخواستم هیچوقت منو اونجوری ببینی"...

"مشکل همینجاست گیدین .من میخوام تو رو بشناسم ،خوب 'و' بدتو بفهمم ،ولی تومیخوای اون بخش از وجودتو ازم پنهون نگه داری .اگه خودتو آشکار نکنی ،انتهای
این جاده همو از دست میدیم و من نمیتونم تحمل کنم .همین االنم به زور تاب اوردم.
این چهار روز از زندگیمو با بدبختی سپری کردم .یه هفته دیگه ...یه ماه دیگه...
باالخره طوری میشکنم که ازت دست میکشم".
"اوا من میتونم تو رو محرم خودم بدونم .دارم سعیمو میکنم .ولی بحث اینه هررفتن .همیشه اینکارو میکنی و منم
وقت گند میزنم ،اولین واکنش تو ترک کردن و
ِ
نمیتونم تحمل کنم که هر لحظه ممکنه کار اشتباهی انجام بدم یا حرفی بزنم که تو
رو برنجونه و باعث بشه از دستم فرار کنی".
#صفحه_۲۹۲

لباشو با محبت و نرمی روی لبام کشید و نوازششون کرد .باهاش بحث نکردم.
چطور میتونستم اینکارو کنم ،وقتی حق با اون بود؟
زمزمه کرد:
"امیدوار بودم خودت برگردی .ولی دیگه تحمل ندارم ازت دور بمونم .حتی اگهمجبور بشم روی دوشم میندازمت و با خودم از اینجا میبرمت .هرکاری که الزم
باشه انجام میدم تا تو رو به یه اتاق مشترک با خودم ببرم ،باید این موضوع رو حل
کنیم".
قلبم به لکنت افتاده بود.

"امیدوار بودی برگردم؟ من فکر کردم ...تو کلیدا رو پس فرستادی .فکر کردم بهآخر خط رسیدیم".
عقب کشید .خطوط خشم روی صورتش نقش بست.
"ما 'هیچوقت' به آخر خط نمی رسیم ،اوا".زخم باز درد میکرد .چقدر اون زیبا بود ،چقدر درهم
بهش نگاه کردم ،قلبم مثل یه
ِ
شکسته و دردمند بود ----دردی که تا حدی من مسببش بودم.
روی نوک انگشتام ایستادم و درحالیکه موهای پرپشت ابریشمیشو چنگ میزدم،
قرمزی جای دستمو روی گونه اش بوسیدم.
ِ
گیدین روی زانوهاش خم شد تا بدن هامون هم تراز بشن .تنفسش تند و نامنظم بود:
"اوا هرکاری بخوای انجام میدم .هرچیزی که نیاز داشته باشی .هرچیزی .فقطدوباره قبولم کن".
شاید بهتر بود از این عمق نیازش میترسیدم ،ولی منم همین جنون پرشور رو نسبت
بهش احساس میکردم.
#صفحه_۲۹۳

دستامو تا پایین سینهاش کشیدم تا ارتعاش بدنش رو آروم کنم .حقیقت تلخی رو واسش
روشن کردم:
"بنظر میرسه ما نمیتونیم از آزار دادن همدیگه دست برداریم .من نمیتونم دائمااینکارو با تو بکنم و نمیتونمم دائما این باال و پایین شدن های دیوانه وار رو تحمل
کنم .ما به کمک نیاز داریم گیدین .واقعا نابسامان و داغونیم".
"جمعه دکتر پیترسون رو دیدم .قراره منو به عنوان یه بیمار بپذیره ،و-----اگه توموافق باشی------هر دوی ما رو در قالب یه زوج قبول میکنه .اگه تو میتونی بهش
اعتماد کنی ،منم سعیمو میکنم".
"دکتر پیترسون؟"یادم اومد وقتی کلنسی از دفتر دکتر دور شد ،چطور با دیدن یه ماشین بنتلی مشکی
جا خوردم .اون لحظه به خودم گفتم که فقط یه خیال واهی بوده .بعالوه ،تعداد
بیشماری بنتلی مشکی توی نیویورک وجود داشت.
"تو منو تعقیب میکردی".سینه اش از دم عمیقی که گرفت منبسط شد .انکار نکرد.
خشم و عصبانتیمو پس زدم .میتونستم تصور کنم چقدر واسش وحشتناک بوده که
بحدی عاجزانه به چیزی ---کسی ----وابسته بوده که نمیتونسته خودشو کنترل کنه.
چیزی که بیشتر اهمیت داشت اشتیاقش برای تالش کردن بود و اینکه فقط حرف

نمیزد و دنبال عمل بود .اون واقعا داشت گام های رو به جلو برمیداشت .بهش
هشدار دادم:
"گیدین ،این قضیه کار و زحمت زیادی میطلبه"."از کار و زحمت زیاد نمیترسم".بیقرار لمسم میکرد ،دستاش روی رون ها و باسنم می لغزیدند ،انگار که نوازش
پوست برهنه ام برای نفس کشیدنش ضروری بود .اضافه کرد:
"فقط از اینکه تو رو از دست بدم میترسم".#صفحه_۲۹۴

گونه امو به گونه اش فشردم ،ما همدیگرو کامل میکردیم .حتی حاال ،که دستاش
مالکانه بدنمو سیر میکردند ،توی وجودم احساس گرما و گداختگی میکردم ،از اینکه
---باالخره -----در حصار مردی بودم که عمیق ترین و خصوصی ترین تمایالتو خواسته هامو میفهمید و متقاعد میشد ،احساس آرامش میکردم.
لباش از روی گونه تا گردنم سر خوردند .زمزمه کرد:
"-بهت نیاز دارم .نیاز دارم خودمو درونت فرو کنم"...

"نه .خدای من .اینجا نه".صدای اعتراضم اونقدر ضعیف بود که حتی گوش های خودم به سختی شنیدند .من
اونو هر جایی میخواستم ،هر زمانی ،به هر طریقی...
روی زانوهاش افتاد و زیر لب گفت:
"باید همینجا باشه .باید همین لحظه باشه".با پاره کردن تور لباس زیرم پوستمو خراشید .بعد دامنمو به سمت کمرم هل داد و
بین پاهام رو لیس زد .زبونش رو تکون داد تا کلیتوریس تپنده ام رو نوازش کنه.
نفس گرفتم و سعی کردم خودمو عقب بکشم ،ولی هیچ فضایی برای رفتن نبود .نه
با وجود دری که پشت سرم قرار داشت و گیدین ظالم و مصممی که مقابلم قد علم
کرده بود .با یه دستش محکم نگهم داشته بود و با دست دیگه پای چپم رو روی شونه
اش انداخت تا راه برای دهان گرم و سوزنده اش باز بشه.
سرم رو گرمب گرمب به شیشه میکوبیدم .از نقطه ای که زبونش داشت دیوونم
میکرد گرما به خونام راه یافت و شروع به تپیدن کرد .پامو به کمرش فشردم تا
تشویقش کنم جلوتر بیاد .و با دستام سرش رو ثابت نگه داشتم تا خودمو تکون بدم.
سرکش ساتن مانندش با پوست حساس رون هام ،به خودی خود
تماس موهای
ِ
تحریک آمیز بود و احساسم رو تشدید میکرد.
#صفحه_۲۹۵

ما تو خونه پدر و مادر گیدین بودیم ،وسط یه جشن که تعداد زیادی افراد مشهور
حضور داشت ،و اون روی زانوهاش بود و با لیسیدن و مکیدن پوست براق و
دردمندم عطشش رو سیراب میکرد .میدونست چطوری بهم دست پیدا کنه ،میدونست
به چی عالقمندم و چه نیازی دارم .نسبت به طبیعتم آگاهی بدست اورده بود ،طوریکه
با مهارت های فوق العاده اش در زمینه رابطه دهانی سنگ تموم میذاشت.
آمیزشمون ویرانگر و اعتیادآور بود.
بدنم می لرزید ،پلک هام از این لذت ناروا سنگین شده بودند.
"گیدین...داری کاری میکنی شدید ارضا بشم".زبونش واژن درحال انقباضم رو پی در پی می مالید و با این کارش ترغیبم میکرد
بی شرمانه خودمه روی دهانش دایره وار تکون بدم .با دستاش باسن برهنه ام رو
قاب گرفت و درحالیکه می چلوندش مشتاقم میکرد خودمو به زبونش فشار بدم .در
حرص و عطشی که حین لذت بردن از بدنم دچارش بود یه نوع احترام و تکریم
خاصی به چشم میخورد ،حالتی بی چون و چرا که انگار بدنم رو ستایش میکرد،
لذت و رضایتی که به وجودم تزریق میکرد و لذت و رضایتی که ازم می گرفت،
همه و همه مثل وجود خون در رگ های بدنش واسش حیاتی بود.
حس کردم ارگاسمم داره شکل می گیره .از بین دندونام نالیدم:
"-آره".

با نوشیدن شامپاین ،استشمام بوی سکسی گیدین و تحریک شدنم ،نئشه و سرخوش
سوتین بدون بند و خیلی تنگم سفت شده بودند و بدنم
شده بودم .سینه هام درحصار
ِ
از نیاز عاجزانه به ارگاسم می لرزید.
"اوه خیلی نزدیکم".حرکتی اون سمت اتاق نظرمو جلب کرد ،یخ زدم .نگاهم در نگاه مگدلن قفل شد.
سر گیدین
توی چهارچوب در ایستاد بود و با چشمای گشاد و دهانی باز به پشت ِ
خیره شده بود.
#صفحه_۲۹۶
ولی گیدین بحدی بی اعتنا یا شایدم پرشور و احساس بود که اهمیتی نداد .با لباش
کلیتوریسم رو احاطه کرد و گونه هاشو به داخل فرو برد و شروع به مکیدن کرد.
با نوک زبونش نقطه ی حساسم رو ماساژ میداد.
همه چیز درونم منقبض شد و بعد با انفجار آتشینی از لذت و رضایت رها شد.
ارگاسم به شکل موجی سوزان تو وجودم جریان یافت .درحالیکه ناله سر میدادم،
لگنم رو دیوانه وار به دهانش فشردم .اون اتصال اولیه رو گم کرده بودم .گیدین
زانوهای ناتوانم رو نگه داشت و اونقدر بدن مرتعشم رو زبون زد تا باالخره لرزه
های ناشی از لذتم کم کم به پایان رسید.
وقتی چشمامو دوباره باز کردم ،تماشاگرمون گریخته بود.

گیدین با شتاب ایستاد ،بلندم کرد و به سمت کاناپه بردتم .به سرعت دکمه شلوارشو
باز کرد و آلت بزرگ و زیباشو بیرون کشید .وقتی درونم فرو کرد ناله ای سر دادم،
بودن فوق العاده که مشتاقش بودم وفق بده .لگنم
بدنم تقال میکرد تا خودشو با این پر
ِ
از ضربات پرقدرتش ،سخت و شدید تکون میخورد .گیدین واژنم رو با اون ستون
سفت گوشتی و بزرگ وحشیانه اش خرد و خمیر میکرد .نگاه خیره اش تیره و
انحصار طلب بود .هر بار که به انتهای وجودم ضربه میزد نفس در سینه اش حبس
میشد.
آه لرزونی کشیدم .سایش ضرباتش ،نیاز سیری ناپذیرم رو تحریک میکرد تا توسط
اون به اوج برسم .فقط و فقط اون.
چندین و چند ضربه؛ و وقتی اسممو نفس زنان صدا زد سرشو به عقب برد .حرکات
لگنش منو به جنون و شوریدگی وا میداشت.
"اوا فشارم بده .التمو فشار بده".وقتی تاییدش کردم ،صدای دورگه و خشنش بحدی شهوانی بود که واژنم هم با درکش
به لرزه افتاد.
"آره فرشته ...درست همینجوری"...تنگ احاطه اش کردم و اون زیر لب ناسزا میگفت .نگاه خیره اش به دنبالم بود و
غبار شعف و لذت جنسی روی آبی های خیره کننده اش نشسته بود .بدن
پیدام کرد.
ِ
قدرتمندش به لرزه ی متشنجی دچار بود و ناله هایی از سرمستی و خلسه به دنبال
داشت .آلتش رو تند و محکم درونم فرو کرد ،یه بار ،دوبار و باالخره شدید و
طوالنی به اوج رسید و جهش های گرمش توی عمق بدنم خالی شد.

فرصتی نبود تا دوباره به اوج برسم ،ولی اهمیتی نداشت .با شگفتی و پیروزی زنانه
به تماشاش نشستم .من این کارو باهاش کرده بودم!
در لحظات ارگاسم کامال تصاحبش کرده بودم و مال من شده بود ،همونطور که اون
منو تصاحب کرده بود و مالکم بود.
#فصل_شانزدهم

صفحه_۲۹۷

گیدین روم دراز کشید و در آغوشم گرفت ،ریه هاش برای نفس کشیدن تقال میکردند
و موهاش سینه ام رو قلقلک میدادند.
"خدای من .نمیتونم روزها رو بدون این سپری کنم .حتی با اینکه ساعت های کاریخیلی طوالنی هستن".
دستامو بین ریشه ی موهاش که از عرق مرطوب شده بودند کشیدم و گفتم:
"منم دلم واست تنگ شده بود".بینی و دهنش رو به سینه هام مالید و گفت:

"وقتی باهام نیستی ،احساس میکنم----دیگه ترکم نکن ،اوا .نمیتونم تحمل کنم".کشیدتم تا مقابلش بایستم ،و تا زمانیکه پاشنه کفشام روی کف چوبی فرود اومدند
آلتش رو درونم نگه داشت.
"بیا االن بریم خونه"."نمیتونم کری رو ول کنم"."پس اونو هم با خودمون میبریم .شششش ...قبل از اینکه اعتراض کنی بذار بگمهرچیزی رو که کری امیداره از این پارتی بدست بیاره من میتونم محقق میکنم
واسش .از بودن در اینجا چیزی عایدش نمیشه".
"شاید داره خوش میگذرونه"."من نمیخوام تو اینجا باشی".حالتش یهو خیلی سرد و نفوذ ناپذیر شد و سعی میکرد تن صداش رو کنترل کنه.
#صفحه_۲۹۸

"-گیدین میدونی چقدر اذیت میشم وقتی اینو میگی؟"

سینه ام از درد منقبض شد ،آهسته اشک ریختم و ادامه دادم:
"مگه من چمه که نمیخوای دور و بر خانوادت باشم؟""فرشته ،نه!"در آغوشم گرفت ،دستاش با نوازش های تسکین دهنده روی کمرم لغزیدند.
"مشکل از تو نیست فرشته .مشکل از این مکانه .من نمیخوام-----نمیتونم اینجاباشم .میخوای بدونی چی توی کابوسام پرسه میزنه؟ این خونه .این خونه کابوسمه".
"اوه".دل و رودم از نگرانی و حیرت بهم پیچید.
"متاسفم .نمیدونستم".چیزی توی صدام بود که تحریکش کرد تا بوسه ای بین ابروهام بنشونه.
"امروز باهات بد رفتاری کردم اوا .معذرت میخوام .وقتی توی این خونه ام عصبیو آشفته میشم ولی به هرحال این توجیه خوبی نیست".
صورتش رو با دستام قاب گرفتم و به چشماش خیره شدم .میتونستم عواطف و
احساسات پر هیاهویی رو که عادت به پنهون کردنشون داشت ببینم.

"گیدین هیچوقت از اینکه پیش من 'خودت' باشی عذرخواهی نکن .این چیزیه کهمن میخوام .میخوام پناه تو باشم گیدین".
"هستی .نمیدونی چقدر امنیت و آرامشمی ولی باالخره یه راهی پیدا میکنم تا اینوبهت بگم".
#صفحه_۲۹۹

پیشونی شو به پیشونیم تکیه داد و گفت:
"بیا بریم خونه .یه چیزایی واست خریدم"."اوه؟ من عاشق هدیه گرفتنم".مخصوصا اگه از طرف دوست پسر غیر رمانتیک و خودسرم باشه.
با احتیاط ،خودشو ازم بیرون کشید .از اینکه میدیدم چقدر زیاد خیس شدم و چقدر
ارگاسم اون شدید بوده حیرت کردم .چند اینچ باقیمونده از التش رو سریع خارج کرد
و با این کارش آبش روی رون هام سر خورد و یه لحظه بعد ،دو قطره کوچک
بیشرمانه از بین پاهای بازم روی کف چوبی زمین ریختند.
گیدین غرید:

"اوه لعنتی .این خیلی سکسیه .دوباره دارم سخت میشم".به نمای گستاخانه از قوه ی مردونگیش خیره شدم و احساس گرما کردم.
"بعد از اون ارگاسم دیگه نمیتونی"."عمرا اگه نتونم".دستش رو بین پاهام رسوند و درحالیکه مالشش میداد ،اون لیزی رو همه جا پخش
ب خوب توی وجودم جریان یافت.
کرد .لذت جنسی مثل گرمای ناشی از یه مشرو ِ
از اینکه میدیدم گیدین از من و بدنم لذت میبره و کام میگیره خرسند میشدم.
زیر لب زمزمه کرد:
"وقتی با توئم مثل یه حیوون میشم .دلم میخواد روت نشونه بذارم ،دلم میخوادطوری تصاحبت کنم که هیچ فاصله و جدایی ای بینمون وجود نداشته باشه".
#صفحه_۳۰۰

درحالیکه با حرف ها و لمس هاش ،عطشش دوباره شعله ور میشد شروع به تکون
دادن لگنم کردم .میخواستم دوباره به اوج برسم ،میدونستم اگه مجبور بشم تا رسیدن
به تختخوابش صبر کنم خیلی اذیت میشم .در برابر گیدین مثل یه مخلوق جنسی

میموندم .کامال باهاش َمچ بودم و اطمینان داشتم که از نظر جسمانی هرگز بهم آسیبی
نمیزنه .پیشش احساس رهایی میکردم.
انگشتامو دور مچ دستش حلقه کردم و به آرومی دستش رو هدایت کردم تا به پشت
باسنم برسه .با دندونام فکش رو نیشگون گرفتم ،تمام شهامتی رو که بهم الهام کرده
بود تو خودم جمع کردم و زیر لب گفتم:
"با انگشتات اینجا رو لمس کن .اینجامو نشونه بذار".یخ زد ،صورتش سخت و نفوذ ناپذیر شد ،سینه اش به تندی باال و پایین می رفت.
"نه نمیکنم-----".تون صداش شدت گرفت و محکم گفت----من اهل آنالسکس(رابطه مقعدی) نیستم ،اوا".
با خیره شدن تو چشماش ،یه چیز تاریک و دگرگون دیدم .یه چیز دردناک.
در کمال تعجب تو این یه مورد تفاهم داشتیم...
هیجان اولیه ی شهوتمون به آرومی رنگ و گرمای عشق و آشنایی به
شور و
ِ
خودش گرفت .با قلب شکسته ام اعتراف کردم:
"منم آنال سکس دوست ندارم .حداقل نه بصورت داوطلبانه و ارادی".گیج شده بود.

"پس ...چرا ازم خواستی؟"پریشانی توی صداش عمیقا تکونم داد.
بغلش کردم ،گونه امو به شونه اش فشردم و به ضربان قلبش که کمی وحشت زده
بود گوش سپردم.
"چون باور دارم لمس تو میتونه کار نیتن رو پاک کنه"."اوه اوا".گونه اش رو به سرم تکیه داد.
#صفحه_۳۰۱

خودمو بیشتر توی بغلش جمع کردم و گفتم:
"تو باعث میشی احساس امنیت کنم".برای لحظات طوالنی همدیگرو در بر گرفته بودیم .به صدای ضربان قلب و نفس
های آرومش گوش میدادم .دم عمیقی گرفتم و از رایحه ی خوشبوی خودش که با
بوی شهوت ترکیب شده بود لذت بردم.

وقتی سرانگشت میانی اش خیلی نرم روی چروکیدگی مقعدم لغزید ،ساکن ایستادم،
عقب کشیدم تا بتونم ببینمش.
"گیدین؟"درحالیکه چشمای زیباش تاریک و طوفانی شده بودند با مالیمت پرسید:
"چرا من؟ تو که میدونی اوضاع من خرابه اوا .تو دیدی داشتم چیکار ....اون شبکه بیدارم کردی ....دیــــــــدی ،لعنتی .چطور میتونی اینجوری بدنت رو بهم بسپاری
و اعتماد کنی؟"
"من به قلبم و چیزی که بهم میگه اعتماد دارم".خط اخم بین ابروهاش رو باز کردم و ادامه دادم:
"تو میتونی بدنم رو بهم برگردونی گیدین .باور دارم تو تنها کسی هستی که میتونهاین کارو بکنه".
چشماشو بست و پیشونی مرطوبش رو به پیشونیم تکیه داد.
"-اوا 'کلمه امن' داری؟"

یکه خورده ،دوباره عقب کشیدم تا چهره اش رو ببینم .از چندتا از اعضای گروه
تراپی ام درمورد روابط سلطه گر/سلطه پذیر شنیده بودم .بعضیا نیاز داشتند کنترل
همه چیز رو دستشون بگیرند تا در طول رابطه احساس امنیت کنید .و یه عده ی
دیگه دقیقا نقطه مقابل اونا بودند ،یعنی برای لذت بردن و رضایت ،به خودآزاری،
بردگی و حقارت نیاز داشتند تا درد بکشند و درنهایت خرسند بشن .برای افرادی که
سبک زندگیشون به این شکل بود' ،کلمه امن' یه راه صریح و روشن بود تا بوسیله
اون بگن "کافیه" .ولی نمیتونستم ارتباط این قضیه رو با خودم و گیدین بفهمم.
#صفحه_۳۰۲

ازش پرسیدم:
"تو داری؟""من نیازی بهش ندارم".دودلی سابق همراه نبود .دوباره
ضربات آروم انگشتش بین پاهام دیگه با تردید و
ِ
پرسید:
"کلمه امن داری؟""نه هیچوقت بهش نیاز نداشتم .من زیر باشم تو رو ،داگی استایل ،دیلدو ...گسترهی مهارت های دیوونه کننده ی من توی تختخواب تقریبا به همینا ختم میشه".

این حرفم ته رنگی از شیطنت رو به چهره ی سفت و سختش بخشید:
"خدا رو شکر .وگرنه نمیتونستم دووم بیارم".همچنان با سرانگشتش ماساژم میداد ،و یه اشتیاق تیره و تاریک رو شعله ور میکرد.
گیدین میتونست این کار رو با من بکنه و باعث بشه هر اتفاقی رو که در گذشته ام
جنسی منفی ای نداشتم ،نه تردیدی و نه
محرک
افتاده فراموش بکنم .با اون هیچ
ِ
ِ
ترسی .اون این حس رو بهم داده بود و منم در عوض میخواستم بدنی رو که خودش
از گذشته ام آزاد کرده بود بهش بدم.
کنار در به صدا دراومد.
ناقوس ساع ِ
ت بلن ِد ِ
"گیدین خیلی وقته که غیبمون زده .یه نفر میاد دنبالمون".با انگشتش فشار کمی بهم وارد کرد و به سختی تونست واردش کنه.
"واقعا برات مهمه که بیان دنبالمون؟"با لمسش باسنمو خم کردم .با این پیش نوازی ها وجودم دوباره داشت گرم میشد.
"نه وقتی لمسم می کنی به هیچی غیر از خودت اهمیت نمیدم".#صفحه_۳۰۳

دسته آزادش به سمت موهام اومد و از ریشه گرفتشون تا سرم رو ثابت نگه داره.
پرسید:
"تا حاال هیچ وقت از آنال سکس لذت بردی؟ تصادفا یا عمدا؟""نه".در حالیکه لیزی آبش رو به پشتم می کشید پیشونیم رو بوسید و گفت:
"و با این وجود اونقدر بهم اعتماد داری که بازم همچین درخواستی می کنی؟"بند شلوارش را چنگ زدم.
"تو مجبور نیستی"-----"مجبورم".صداش جسور ،بی محابا و گزنده بود .ادامه داد:
"اگه تو چیزی بخوای ،من اونی هستم که بهت میدمش .اوا تمام نیازات متعلق بهمنن تا برطرفشون کنم .مهم نیست چه هزینهای واسم داشته باشن".
"-ممنونم گیدین".

در حالی که آهسته به لیز کردن و بی حس کردنم ادامه می داد لگنم را بیقرار تکون
دادم و گفتم.
"منم می خوام همون چیزی باشم که تو بهش نیاز داری"."قبال بهت گفتم من به چی نیاز دارم اوا--------کنترل".لب های فاصله گرفته اش رو به لبام مالید و گفت:
"تو ازم میخوای به موقعیتهای دردناک گذشته برگردونمت و من اینکارو می کنم؛اگه این چیزی هست که بهش نیاز داری .ولی هر دوی ما باید خیلی مراقب باشیم".
"میدونم"."اعتماد واسه هر دومون خیلی سخته ،اگر بشکنیمش ممکنه هر چیزی رو از دستامن تـــــــو ،فرشته.
بدیم .به کلمه ای فکر کن که بهت نیرو میبخشه .کلمه ی ِ
انتخابش کن".
فشار سرانگشتش بیشتر شده بود .نالیدم:
"کراس فایر"."-اوممممم ...دوسش دارم .خیلی مناسبه".

#صفحه_۳۰۴

زبونش رو توی دهنم فرو کرد .با انگشتش بارها و بارها مقعدم رو دور زد و آبش
رو به داخل سوراخ جمع شده فشار داد .و وقتی حلقه ی باسنم با انقباضش برای
فشار بیشتر تقال کرد غرش مالیمی از گیدین بلند شد.
ِ
دفعه ی بعد که انگشتش رو فشرد از جا پریدم و اون سرانگشتش رو به درونم
لغزوند .این احساس نفوذ و رخنه بطرز وحشتناکی شوکه کننده بود.
درست مثل قبل ،تسلیم و سرسپردگی ام بدنم رو سبک و رها کرده بود و سست و
بی حال شده بودم.
وقتی به سمتش خم شدم با تندی پرسید:
"خوبی؟ باید تمومش کنم؟""نه ...ادامه بده".انگشتش رو کمی عمیق تر فرو برد و من خودمو دور گیدین حلقه کردم ،یه عکس
العمل عاجزانه و ناگریز در واکنش به لغزیدن چیزی درون بافت های حساسم.
زمزمه کرد:

"تو گرم و نرمی و بطرز سوزنده ای داغ .درد داری؟""نه .لطفا .بیشتر".گیدین عقب می کشید و بعد دوباره تا انتهای بندانگشتش فرو میکرد ،آهسته و راحت.
از لذت به لرزه افتاده بودم و متحیر بودم که اون تیغه ی آزاردهنده که پشتم رو پر
کرده بود چه حس خوبی داره.
خشک و خشن پرسید:
"چطوره؟""خوبه .هرکاری که تو باهام بکنی خوبه".#صفحه_۳۰۵

دوباره عقب کشید و عمیق تر داخل برد .به جلو خم شدم و درحالیکه باسنم رو به
عقب پرتاب میکردم تا دسترسی راحت تری داشته باشه ،سینه هام رو به سینه اش
می فشردم .گره مشتش توی موهام محکم تر شد ،سرم رو عقب کشید تا با یه بوسه
خیس و ابدار دهنم رو به کام بگیره .دهن های بازمون روی هم می لغزید و درحالیکه
شور و شهوتم شکل می گرفت بیش از پیش بی تاب و از خود بی خود همدیگه
جنسی تاریک وارم و ریتم اروم حرکاتش
میشدیم .احساس انگشت گیدین توی نقط ِه
ِ

باعث میشد خودم رو به سمت عقب تکون بدم تا با کوبش های درونی اش بیشتر در
تماس داشته باشم.
درحالیکه صداش بی نهایت آروم بود زمزمه کرد:
"تو خیلی زیبایی ...من عاشق اینم کاری کنم که تو احساس خوبی داشته باشی.عاشق اینم که وقتی ارگاسم تو بدنت جریان پیدا میکنه تماشات کنم".
"گیدین".غرق لذت وحشتناکی بودم ،لذت نگه داشته شدن توسط اون ،لذت دوست داشته شدن
توسط اون .چهار روز تنهایی منو به فکر وا داشته بود که اگه مشکلمون حل نشه
من چقدر بیچاره و تیره روز خواهم بود ،و چقدر دنیام بدون اون بی رنگ و کسل
کننده خواهد بود .رو بهش گفتم:
"بهت نیاز دارم".لبامو لیس زد و گفت:
"میدونم .من کنارتم االن .اونجات داره می لرزه و منقبض میشه .دوباره داری بهاوج میرسی واسم".
با دستای لرزونم نزدیکش شدم تا آلتش رو بگیرم و با گرفتنش متوجه سفتی و
سختیش شدم .زیر دامنی ام رو باال زدم تا بتونم اونو توی واژن خیسم فرو کنم .چند
اینچ بیشتر داخل نرفت ،حالت ایستادنمون مانع از این میشد که عمیق تر فرو بره،

ولی همین اتصال به تنهایی کافی بود .وقتی زانوهام ضعیف و ناتوان شدند ،بازوهامو
دور شونه هاش حلقه کردم و سرمو توی گودی گردنش پوشوندم .دستش رو از
موهام بیرون کشید و دور کمرم حلقه کرد تا نزدیک تر نگهم داره.
"اوا".شتاب حرکات انگشتش بیشتر شد و گفت:
"میدونی داری باهام چیکار میکنی؟"#صفحه_۳۰۶

لگنش رو به جلو پرتاب میکرد و سر پهن التش نقطه ی حساس و شیرین درونم رو
ماساژ میداد .گفت:
"تو داری با اون انقباض های ریز و حریصت شیره ی التم رو میکشی .داری بهاوج میرسونی منو .وقتی رها بشی ،منم به اوج می رسم".
بطور مبهم از ناله های درمانده ای که از گلوم خارج می شد آگاه بودم .احساساتم
بخاطر بوی خوش گیدین و گرمای بدن سختش ،مالش های التش درون بدنم و
حرکات انگشتش فوران کرده بودند .توسط اون احاطه و پر شده بودم .بطرز لذت
بخشی از هر طریقی تحت مالکیتش دراومده بودم .یه ارگاسم باشتاب درونم در حال
شکل گرفتن بود .این ارگاسم صرفا بخاطر لذت و رضایت جسمانی نبود .از اینکه
گیدین حاضر شده بوده بخاطر من ریسک کنه بی تاب شده بودم .یه بار دیگه ریسک
کرد .بخاطر من.

حرکت انگشتش متوقف شد و من ناله ای از اعتراض سر دادم.
پچ پچ کرد:
"ششششش .یه نفر داره میاد"."وای خدا! مگدلن اومده بود ما رو دید .اگه اون رفته باشه گفته"-----"تکون نخور".اجازه نداد فاصله بگیرم .همونطوری که بود ،یعنی از عقب و جلو پرم کرده بود
ایستاد .با دستش ستون فقراتم رو نوازش کرد و اروم لباسم رو پایین کشید.
"دامنت همه چیزو پنهون نگه میداره".پشتم به در بود ،صورت ملتهبم رو به پیراهنش فشردم.
در باز شد ،یه لحظه مکث و بعد:
"همه چی مرتبه؟"کریستوفر! از اینکه نمیتونستم بچرخم احساس افتضاحی داشتم.

گیدین کامال خونسرد و اروم گفت:
"البته .چی میخوای؟"#صفحه_۳۰۷

با وجود وحشتم ،گیدین حرکات انگشتش رو از سر گرفت .نه با عمق قبلی ،بلکه با
ضربات اهسته و سطحی که حالت دامنم رو خراب نمیکرد .از اونجایی که به اوج
نزدیک شده بودم و به مرز ارگاسم رسیده بودم ناخن هامو توی گردن گیدین فرو
کردم .فشاری که بدنم بخاطر حضور کریستوفر توی اتاق متحمل شده بود احساسات
شهوانی ام رو بیشتر کرده بود.
کریستوفر پرسید:
"اوا".به سختی آب دهنمو قورت دادم.
"بله؟""-تو خوبی؟"

گیدین حالت ایستادنش رو درست کرد ،که این کار باعث حرکت التش درون بدنم و
مالش لگنش به کلیتوریس تپنده ام شد.
"ب-بله ...ما فقط داریم...حرف میزنیم .درمورد .شام".وقتی گیدین سرانگشتش رو به دیواره ی نازکی که التش از اونور لمسش میکرد
کشید چشمامو بستم .اگه یه بار دیگه خودشو به کلیتوریسم می مالید ارضا میشدم.
بیش از حد به اوج و پایان نزدیک بودم و نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم.
وقتی شروع به صحبت کرد سینه اش مقابل گونه ام لرزید:
"اگه بری زودتر کارمون تموم میشه .پس فقط بگو چی میخوای"."مامان داره دنبالتون میگرده"."چرا؟"گیدین دوباره تکون خورد ،و درهمون لحظه ای که با انگشتش ضربه ای سریع و
عمیق به پشتم وارد کرد ،به کلیتوریسم مالیده شد.
به اوج رسیدم .ترسیده از ناله های پرلذتی که میخواستم از خودم سر بدم ،دندونامو
توی عضالت سفت سینه ی گیدین فرو کردم .گیدین اروم خرخری کرد و شروع به
ارضا شدن کرد .آلتش درحالیکه با جهش های داغ و شدید درونم خالی میشد تکون
میخورد.

خون توی رگ هام از دست دادم .کریستوفر چیزی
بقیه ی گفتگو رو بخاطر خروش
ِ
گفت ،گیدین جوابی داد و بعد در دوباره بسته شد .بلندم کرد تا روی دسته صندلی
بشینم و شروع به تکون دادن التش بین رون هام کرد تا بوسیله ی بدنم بقیه ارگاسمش
رو کامل کنه .و وقتی که چشمگیر ترین رابطه جنسی زندگی ام به پایان رسید ،توی
دهنم ناله ای سر داد.
#صفحه_۳۰۸

کمی بعد از اون ،گیدین به سمت یه حمام هدایتم کرد ،لیف حمام رو کمی صابون
زد و قبل از اینکه سراغ الت خودش بره بین پاهای منو تمیز کرد .طوری که ازم
مراقبت میکرد و بهم اهمیت میداد بطرز شیرینی صمیمی و خودمونی بود و دوباره
ثابت میکرد همونقدر که میل و اشتیاق اون برای من حیاتی بود ،منم واسش ارزشمند
و عزیز بودم.
روی پیشخوان نشستم و آروم گفتم:
"نمیخوام دیگه با هم درگیر بشیم".لیف رو توی کمد رختشویی مخفی قرار داد و زیپ شلوارش رو بست .بعد نزدیکم
اومد و با سرانگشتای خنکش گونه ام رو نوازش کرد.
"ما درگیر نمیشیم ،فرشته .فقط باید یاد بگیریم همدیگرو تا سر حد مرگ نترسونیم".
غرغر کردم:

"جوری میگی که انگار خیلی راحته".اینکه خودمون رو بکر بدونیم مضحک بود ،با اینکه از نظر عاطفی واقعا همینطور
بودیم ،ناوارد و بکر .کورکورانه توی تاریکی قدم برمیداشتیم و بی نهایت مشتاق
بودیم .سعی داشتیم همدیگرو تحت تاثیر قرار بدیم و از ریزه کاری ها و تفاوت ها
غافل بودیم.
"راحت یا سخت مهم نیست .ما حلش میکنیم یعنی باید اینکارو کنیم".دستشو توی موهام فرو کرد تا پریشونیشون رو مرتب کنه .ادامه داد:
"وقتی برسیم خونه حرف میزنیم .فکر کنم فهمیدم مشکلمون از کجا آب میخوره".تابی چند روز اخیرم رو تسکین داد .چشمامو بستم،
جدیت و عزم راسخش بی
ِ
ریلکس شده بودم و از بازی کردنش با موهام لذت می بردم.
"مامانت وقتی دید من بلوندم جا خورد"."واقعا؟""مامان خودمم همینطور ،البته نه بخاطر بلوند بودنم ،از اینکه تو به یه بلوند عالقمندشدی تعجب کرد!"

"واقعا؟""گیدین!""هوممم؟"نوک بینیم رو بوسید و دستاشو روی بازوهام پایین کشید .پرسیدم:
"من اون مدلی که معموال دنبالش بودی نیستم ،اره؟"یه ابروشو باال داد و گفت:
لورن ترمل .همین".
"من فقط یه مدل دوست دارم :اِوا ِ#صفحه_۳۰۹

چشمامو چرخوندم و گفتم:
"اوکی ،حاال هرچی"."-اصال چه اهمیتی داره؟ تو تنها زنی هستی که باهاشم".

"مهم نیست .فقط کنجکاوم .مردم اصوال از تیپ و مدل مورد عالقهشون دستنمیکشن".
بین پاهام ایستاد و دستاشو دور لگنم حلقه کرد و گفت:
"پس خوش به حال من که با تیپ مورد عالقه ی تو سازگارم".با لحن کشداری گفتم:
"گیدین ،تو شبیه هیچ تیپ و مدلی نیستی .همتا نداری و همه چیزت مختص بهخودته".
چشماش برق زدند و پرسید:
"از چیزی که میبینی خوشت میاد ،آره؟""میدونی که آره .بخاطر همین قبل از اینکه دوباره کاری کنیم که هوش از سرمونبپره ،باید از اینجا بزنیم بیرون".
گونه اش رو به گونه ام چسبوند و زمزمه کرد:
"فقط تو میتونی منو توی همچین مکانی که همیشه حالمو بد میکرد ،دیوونه و شیفتهکنی .ممنونم که دقیقا همون چیزی هستی که میخوام و نیاز دارم".

"اوه گیدین".دست ها و پاهامو دورش حلقه کردم تا نزدیک خودم نگهش دارم .ادامه دادم:
"تو بخاطر من اومدی اینجا ،آره؟ تا از این خونه ای که ازش متنفری دورم کنی؟"نفسشو با شتاب خارج کرد و گفت:
"من بخاطر تو توی جهنم هم قدم میذارم .اینجا هم واسه من شبیه جهنمه .داشتممیرفتم آپارتمانت که با خودم ببرمت ولی متوجه شدم اومدی اینجا .تو باید از
کریستوفر فاصله بگیری".
"چرا دائما اینو میگی؟ اون آدم خوبی بنظر میاد".#صفحه_۳۱۰

عقب کشید ،انگشتاشو توی موهام به حرکت دراورد .نگاهش حریصانه و سخت
میخکوب چشمام شده بود.
"کریستوفر از اوناست که نسبت به خواهر و برادرش بی نهایت احساس حسادتو رقابت میکنه .و بحدی بی ثباته که ادم خطرناکی شده .سعی داره به تو نزدیک
بشه چون میدونه از طریق تو میتونه به من اسیب بزنه .باید در این مورد بهم اعتماد
کنی".

چرا گیدین نسبت به رفتارهای بردارخوندش اینقدر مشکوک و بدبین بود؟ باید دلیل
خوبی داشته باشه .هرچند بنظر می رسید چیز دیگه ای مطرحه که به من نگفت.
"بهت اعتماد دارم .معلومه که دارم .فاصله مو باهاش حفظ میکنم"."ممنون".کمرمو گرفت و از روی پیشخوان بلندم کرد و روی زمین گذاشتم .ادامه داد:
"بیا بریم دنبال کری و از اینجا بزنیم بیرون".درحالیکه دستم توی دستش بود برگشتیم به باغ .از اینکه مدت زیادی غیبمون زده
بود آگاه و معذب بودم .خورشید داشت غروب میکرد .و من بدون شورت بودم.
شورت پاره شده ام در حال حاضر توی جیب جلویی شلوار جین گیدین جا گرفته
بود.
وقتی وارد چادر شدیم یه نگاه بهم انداخت و گفت:
"باید زودتر بهت میگفتم .فوق العاده شدی اوا .این لباس خیلی بهت میاد و خوشگلتکرده و همینطور کفشای پاشنه بلند قرمزت که داد میزنن بیا-منو-بکن".
با شونه ام بهش ضربه ای زدم و گفتم:
"-خوب ،مثل اینکه واقعا موثر و کارآمد بودن! مرسی".

#صفحه_۳۱۱

"تشکر بابت تعریف و تمجیدم؟ یا اینکه کردمت؟"درحالیکه قرمز شده بودم ،بهش تذکر دادم:
"شششش".سر خانم ها و آقایونی رو که نزدیک بودند به سمتمون
خنده ی بلند و زیباش ِ
برگردوند .دستای گره خوردهمون رو پشتم بردم ولی نزدیکم کشید و بوسه ای به
لبم زد.
"گیدین".صدای مادرش بود که با چشمای درخشان و لبخند عریضی که روی صورت زیباش
نقش بسته بود به سمتمون قدم برمیداشت .رو به گیدین گفت:
"خیلی خوشحالم اینجایی".بنظر میرسید میخواد در آغوشش بگیره ولی گیدین حالت ایستادنش رو با ظرافت
عوض کرد و جو اطرافش با احساسی از قدرت اشباع شد.

الیزابت با یه مکث ناگهانی ،توقف کرد .گیدین گفت:
"مادر".گرمی طوفانی یخزده از قطب شمال ،از مادرش استقبال کرد و ادامه داد:
به
ِ
"برای حضورم باید از اوا تشکر کنی .اومدم که با خودم ببرمش".خواهش توی نگاهش بهم نگاه کرد و گفت:
الیزابت با
ِ
"ولی اون داره خوش میگذرونه ،مگه نه اوا؟ پس باید بخاطرش بمونی".انگشتام دور دست گیدین حلقه شدند ،کاری از عهده ی من ساخته نبود ،فقط میتونستم
آرزو کنم دلیل این سردی و بی مهری رو نسبت به مادری که بنظر می رسید عاشق
پسرشه بفهمم .نگاه پر از عشق الیزابت روی چهره ای که شباهت هایی به خودش
داشت لغزید و حریصانه جز به جز صورتش رو رصد کرد .یعنی چه مدت از
آخرین باری که پسرش رو دیده بود می گذشت؟
#صفحه_۳۱۲

بعد فکر کردم نکنه اون بیــــــــش از حد عاشق پسرشه......
از بیزاری و اشمئزاز ،عرق سردی روی تیره ی پشتم نشست.

گیدین درحالیکه با انگشتاش کمر شق شده ام رو نوازش میکرد گفت:
"اوا رو در معذوریت قرار نده .چیزی که میخواستی رو بدست اوردی----باهاشمالقات کردی".
"پس بهتره این هفته باهم برای شام بیاین".تنها جواب گیدین یه ابروی باال انداخته بود .بعد مسیر نگاه خیره اش عوض شد و
من با دنبال کردنش به کری رسیدم که دست در دست یه خواننده زن بود .گیدین
بهش اشاره کرد و الیزابت با اعتراض گفت:
"اوه ،کری نه دیگه .شور و نشاط جشن بخاطر اونه".گیدین دندوناشو به نمایش گذاشت ولی حالتش اونقدر برنده بود که هیچ شباهتی به
لبخند نداشت.
"فکر میکردم ازش خوشت بیاد .فقط یادت باشه که اون دوست اِواست ،مادر.درنتیجه اونم متعلق به منه".
وقتی کری بهمون ملحق شد ،تا حدی زیادی آسوده خاطر شدم چون با خونسردی و
ارامشش تنش و کشمکش فضای موجود رو از بین میبرد.
"اوا داشتم دنبالت میگشتم .امیدوارم آماده ی رفتن باشی .شخصی که منتظر تماسشبودم زنگ زد".

با نگاه به چشمای درخشان و چراغونیش متوجه شدم تری باهاش تماس گرفته.
"اره ما اماده ایم".همراه با کری راه افتادیم تا خداحافظی و تشکر کنیم .گیدین مثل یه تعقیب کننده ی
انحصارگر کنارم قدم برمیداشت ،حالت و رفتارش آروم بود ولی بطرز محسوسی
بی اعتنا و گوشه گیر.
داشتیم به سمت خونه میرفتیم که متوجه ایرلند شدم که به گیدین زل زده بود .ایستادم
و به گیدین نگاه کردم:
"برو خواهرت رو بیار تا بتونیم ازش خدافظی کنیم"."چی؟؟؟""سمت چپت ایستاده".#صفحه_۳۱۳

به سمت راست خودمون نگاه کردم تا سقلمه ای که به گیدین زدم رو از دید دختر
جوونی که بنظر می رسید برادر بزرگترش رو مثل یه قهرمان می پرستید پنهون
کنم.

گیدین با تکون دادن دستش بی حوصله به ایرلند اشاره کرد که نزدیک بشه و اون
سالنه سالنه راه افتاد ،صورت زیباش حالت خصمانه و ناراحتی به خود گرفته بود.
با یادآوری اون روزها به کری نگاه کردم و سر تکون دادم.
مچ دست گیدین رو فشار دادم و گفتم:
"ببین .بهش بگو متاسفی که وقتی اینجا بودی فرصت نکردی باهاش گپ و گفتکنی و از احوالش خبر داری بشی .بگو اگه میخواد میتونه گاهی اوقات باهات تماس
بگیره".
ابروشو باال انداخت و گفت:
"درمورد چی باید حرف بزنیم؟"روی عضالت بازوش دست کشیدم و گفتم:
"اگه بهش فرصت داده بشه همه ی حرفا رو خودش میزنه".ابروهاشو در هم کشید و اخم کرد:
"اون یه دختر نوجوونه .چرا باید بهش فرصت بدم سرمو بخوره؟"روی نوک پاهام ایستادم و تو گوشش زمزمه کردم:

"چون اینجوری منو مدیون خودت میکنی .یکی طلبت!""مشکوک میزنی!"برای یه لحظه با دقت و محتاطانه خیره ام شد؛ و بعد با غرغری که کرد بوسه ی
سختی روی لبم نشوند و گفت:
"پس این قضیه رو حل نشده میذاریم بمونه و تو بیشتر از یکی بهم بدهکاری؛ اگهبخوایم تعداد رو در نظر بگیریم".
سرمو تکون دادم .کری سر جاش در جا زد و بعد انگشت سبابه اش رو دور انگشت
دیگه اش چرخوند تا با این عالمت بگه《خیلی خوب داری گیدین رو روی یه
انگشتت میچرخونی!》
فکر کردم درستش اینه که اون قلب منو تو مشتش گرفته بود...
#صفحه_۳۱۴

وقتی گیدین سوئیچ ماشین بنتلی رو از یکی از پیشخدمت ها گرفت تعجب کردم.
"-تو میرونی؟ پس انگاس کجاست؟"

"مرخصی".بینیشو به شقیقه ام مالید و ادامه داد:
"اوا دلم واست تنگ شده بود".روی صندلی جلو که جا گرفتم ،در رو پشت سرم بست .در حالی که کمربندم رو
می بستم متوجه گیدین شدم که کنار کاپوت ماشین توقف کرد و با دو مرد پوشیده در
لباس های مشکی که نزدیک ماشین مرسدس بنزی ایستاده بودند تماس چشمی برقرار
کرد .اونا سری تکون دادند و سوار بنز شدند .و وقتی که گیدین از مسیر ورودی
ویدال خارج شد اونا هم مستقیما دنبالمون راه افتادند.
پرسیدم:
"مسائل امنیتی ،آره؟""آره .وقتی خبردار شدم تو اینجایی سریع راه افتادم و اینا برای مدتی گمم کردن".کری همراه کلنسی به خونه رفته بود درنتیجه منو گیدین مستقیما به سمت پنت
هاوسش راه افتادیم .وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که یکم چرخیدم و به تماشای
رانندگی گیدین نشستم .ماشین الکچریشو مثل هر چیز دیگهای هندل میکرد ،مطمئن،
با اعتماد به نفس ،جسورانه و با مهارت کنترل گری اش .سریع رانندگی می کرد
ولی نه بی دقت و بی مالحظه .از پیچ و خم ها و مسیرهای سر راست جاده های
خوش منظره ی پشت شهر به راحتی عبور میکرد .تقریبا تا زمانی که به راه بندان
منهتن نرسیدیم به ترافیکی برخورد نکردیم.

#صفحه_۳۱۵

وقتی به آپارتمانش رسیدیم هردو مستقیما راه حمام در پیش گرفتیم و لباسامونو برای
دوش گرفتن در آوردیم .گیدین انگار که نمیتونست دست از لمس کردن من بکشه
از نوک سر تا انگشتای پاهامو شست .بعد با یک حوله خشکم کرد و ربدوشامبر
ابریشمی و گلدوزی شده جدیدی که به رنگ آبی سیر بود و آستینهای کیمونو داشت
تنم کرد .و در نهایت یه شلوار ابریشمی بنددار از کشو واسه خودش دراورد.
در حالی که به دراور پر از زیر پوش های سکسی فکر میکردم پرسیدم:
"شورت نپوشم؟""نه .اوا یه تلفن به دیوار آشپزخونه نصبه .شماره ضروری رو بگیر و به مردیکه جواب میده بگو من گفتم از پیتر لوگر دو پرس از غذاهایی که همیشه سفارش
می دادم بیاره".
"خیلی خوب".به سمت سالن نشیمن راه افتادم و کاری که خواسته بود رو انجام دادم .وقتی به
کار خونه اش پیدا کردم ،اتاقی که قبال ندیده بودم.
دنبالش برگشتم اونو توی دفتر ِ
اولش نتونستم فضا را به خوبی ببینم چون تنها روشنایی موجود مربوط به تابلوی
دار گوشه ی دیوار و المپ روی میز چوبی صیقلی اش بود .ضمن اینکه
چراغ ِ
چشمام بیشتر تمایل داشتند روی خودش متمرکز بشن .نشسته در صندلی چرم بزرگ
مشکی اش بی نهایت سکسی و گیرا بنظر می رسید .یه لیوان الله ای شکل از
مشروب الکلی تو دستش نگه داشته بود .زیبایی پیچ و خم های عضالت بازوش بدنم

رو مور مور میکرد .همونطور که ماهیچه های سفت و سخت شکمش به وجدم
اورده بودند.
نگاه خیره اش میخکوب دیواری بود که با تابلوی چراغ دار روشن شده بود و باعث
شد توجه منم معطوف بشه .یکه خوردم .از دیدن تابلویی که حامل کالژی بزرگ از
عکس اولین بوسه مون تو
عکسهای شگفت انگیز من و خودش بود شوکه شدم.
ِ
خیابان خارج از باشگاه ...تصویری ازمون روی فرش قرمز شام انجمن ...و یه
عکس طبیعی از لحظه پر از احساسمون بعد از دعوایی که در پارک براینت
داشتیم...
#صفحه_۳۱۶

بخش تابلو عکسی بود که در مرکزش قرار داشت ،و وقتی که توی
اصلی ترین
ِ
ت خودم خواب بودم گرفته شده بود .تنها روشنایی اون عکس نور شمعی بود که
تخ ِ
برای گیدین روشن گذاشته بودم .تصویری که بیشتر از اینکه معرف سوژه ی عکس
باشه گویای خود عکاس بود .از خیره شدن بهم درحالیکه من خواب بودم لذت برده
بود.
عمیقا تحتتاثیر گواهی قرار گرفته بودم که نشون میداد اون مدت زیادی مشتاق
داشتنم بوده.
گیدین به نوشیدنی ای که واسم ریخته بود و لبه ی میزش گذاشته بود اشاره کرد و
گفت:
"-بشین".

کنجکاوانه از حرفش پیروی کردم .حالت جدیدی رو ازش میدیدم؛ عزم ،اراده،
قاطیعت همراه با تمرکزی موشکافانه.
چی باعث شده بود اینطوری بشه؟ و در شبی که پیش رو داشتیم قرار بود چه اتفاقی
بیفته؟
یهو متوجه قاب عکس کالژ کوچیکی شدم که روی میز کنار نوشیدنیم قرار داشت
و باعث شد نگرانیم محو بشه .قاب عکس خیلی شبیه اونی بود که خودم روی میزم
داشتم ولی این یکی شامل سه تا عکس از من و گیدین باهم بود.
آهسته گفت:
"میخوام اینو با خودت به سرکارت ببری"."ممنونم".برای اولین بار در طول این چند روز خوشحال شدم .با یه دست قاب رو به سینه ام
چسبوندم و با دست دیگه نوشیدنیمو برداشتم.
#صفحه_۳۱۷

چشماش برق زدند و گفت:

"تو تمام طول روز از قاب عکست که روی میزمه واسم بوسه میفرستی .فکرکنممنصفانه ست که تو هم همیشه به یاد من باشی .به یاد خودمون".
درحالیکه قلبم یکی در میون میزد نفسمو با فشار خارج کردم و گفتم:
"هیچ لحظه ای نیست که به یاد تو یا خودمون نباشم"."اگه غیر از این سعی کنی هم من بهت اجازه نمیدم".جرعه ای از مشروبش رو نوشید و سیبک گلوش باال پایین شد .ادامه داد:
"فکرمیکنم فهمیدم ما اولین قدم اشتباهمون رو کی برداشتیم ،اولین خطایی که پایهگذار اشتباهات بعدی بوده".
"اوه؟"آرمنیاکت(نوعی براندی ،نوشیدنی الکلی که در ارمنیاک فرانسه تهیه میشود)
"از ِبنوش ،فرشته .فکرکنم بهش نیاز پیدا میکنی".
با احتیاط جرعه ای از مشروب رو نوشیدم ،تندی و سوزش انی رو احساس کردم
ولی بعد متوجه شدم طعمشو دوست دارم و جرعه ی بیشتری سر کشیدم.

لیوان رو بین کف دستاش می چرخوند .بعد یکم دیگه از نوشیدنیشو خورد و متفکرانه
خیره ام شد.
"اوا بهم بگو کدوم هات تر بود :سکس توی لیموزین وقتی که تو کنترل همه چیرو دستت گرفته بودی یا سکس توی هتل وقتی که من تسلط کامل داشتم؟"
بیقرار تکون خوردم ،مطمئن نبودم این مکالمه قراره به کجا برسه .جواب دادم:
"فکر کردم از اونچه که توی لیموزین اتفاق افتاد لذت بردی .منظورم همون لحظهو حین رابطه ست .مسلما بعدش رو نمیگم".
#صفحه_۳۱۸

خونسرد و قاطع گفت:
"آره دوسش داشتم .تصویر تو توی اون لباس قرمز ،درحالیکه ناله میکردی ومیگفتی از اینکه آلتم درونت جا داره چه حس خوبی داری ،تا وقتی که زنده ام توی
ذهنم تداعی میشه .اگه در آینده بازم بخوای حین رابطه تو برتر و رو باشی ،منم
قطعا پایه تم".
شکمم از دلواپسی بهم پیچید و عضالت شونه هام منقبض شدند.

"گیدین ،کم کم دارم میترسم .همه ی حرفات درمورد کلمه امن و برتری حین سکسو رو بودن ...بنظر می رسه این گفتگو قراره به جایی ختم بشه که من طاقتشو ندارم
و نمی پذیرم".
'تو داری به بردگی و درد و شکنجه فکر میکنی .من دارم از یه رابطه ی توافقیحرف میزنم که کنترل و سلطه گری دست یکی از طرفین باشه".
به دقت بررسی ام کرد و پرسید:
نوشیدنی بیشتری میخوای؟ رنگت پریده"."نه بابا؟ خودت تنهایی به این نتیجه رسیدی؟"لیوان خالیمو پایین گذاشتم و ادامه دادم:
"انگار داری بهم میگی که تو یه دامیننت هستی(سلطه گری)!""فرشته ،تو اینو تا حاال فهمیده بودی".لبش به یه لبخند مالیم و سکسی باز شد و ادامه داد:
"چیزی که االن دارم میگم اینه که تو یه سابمیسیو هستی( یه سلطه پذیری)!"#فصل_هفدهم

#صفحه_۳۱۹

با شتاب سرپا ایستادم.
خشمگین و زمزمه وار هشدار داد:
"بشین اوا .االن فرار نمیکنی .هنوز حرفامون تموم نشده"."تو اصال نمیفهمی چی داری میگی".اینکه تحت کنترل و سلطه ی کسی باشم----قدرت نه گفتن نداشته باشم!-----هرگز
اجازه نمیدادم دوباره اتفاق بیفته.
"گیدین تو میدونی چی به من گذشته .منم به اندازه تو به کنترل کردن و اختیار نیازدارم".
"بشین ،اوا".همچنان سرپا ایستادم ،تا متوجه بشه از موضعم کوتاه نمیام.
لبخندش پهن شد و وجودم از گرما سوخت .زمزمه کرد:

"تو اصال میدونی من چقدر دیوونه ی توئم؟""آره دیوونه ای اگه فکر کردی من میشینم تا بهم دستور بدی ،بخصوص در زمینهسکس".
"بیخیال ،اوا .تو میدونی من نمیخوام کتکت بزنم ،تنبیهت کنم ،آزارت بدم ،خوار وخفیفت کنم یا مثل یه حیوون خونگی هی بهت دستور بدم .اینا مشمول نیازهای منم
نمیشن".
به جلو خم شد و آرنج هاشو روی میز گذاشت .ادامه داد:
"تو مهم ترین چیز توی زندگی من هستی .من تو رو مثل یه گنجینه ،عزیز میشمرمو واست ارزش زیادی قائلم .میخوام ازت محافظت کنم و کاری کنم که احساس
امنیت کنی .این چیزیه که داریم درموردش حرف میزنیم".
#صفحه_۳۲۰

آن واحد هم اینقدر فوق العاده باشه و هم اینقدر دیوانه؟
خدایا .چطور میتونه در ِ
جواب دادم:
"نیازی ندارم تحت سلطه کسی باشم"."تو به کسی نیاز داری که اعتماد----نه ،دهنت رو ببند اوا .صبر میکنی تا حرفمن تموم بشه".

اعتراضم خاموش شد .ادامه داد:
"تو ازم خواستی تا بدنت رو با کارهایی که در گذشته موجب آزار و وحشتتمیشدن دوباره آشنا کنم .نمیتونم بگم که این اعتمادت چقدر واسم ارزش داره یا اگه
به اعتمادت خیانت کنم چی به سرم میاد .من نمیتونم ریسک کنم ،اوا .ما باید اینکارو
درست انجام بدیم".
دست به سینه شدم و گفتم:
"فکر میکردم رابطه های جنسیمون فوق العاده بوده"."تو امروز ازم خواستی نیازت رو برآورده کنم و من پذیرفتم .حاال ما باید"------"اگه من اون چیزی نیستم که میخوای ،فقط بگو".لیوان و قاب عکس رو روی میز گذاشتم تا مبادا باهاشون کاری کنم که بعدش
پشیمون بشم .ادامه دادم:
"الزم نیست سعی کنی و منظورت رو بپیچونی که"-----قبل از اینکه بتونم بیشتر از چندقدم به عقب تلو تلو بخورم میز رو دور زد و با
اومدن به سمتم ،بوسیله ی بازوهاش احاطه ام کرد و با لباش دهنمو بست .به سمت
یه دیوار کشوندتم و مقابلش محبوس و مهارم کرد ،دستاش دور مچ دستام نشستند و
باالی سرم نگهشون داشت.

#صفحه_۳۲۱

گیر افتاده بودم ،و وقتی زانوهاشو خم کرد و برآمدگی سختش رو بین پاهام کشید
نتونستم هیچ کاری بکنم .یکبار ،دوبار .شلوار ابریشمی اش به کلیتوریس متورمم
ساییده میشد .و گازی که از نوک سینه ی پوشیده شده ام گرفت لرزه ای به جونم
انداخت .بوی خوش و تمیز بدن گرمش مست و از خود بیخودم میکرد .با نفس بریده
ای که کشیدم سست و کرخت توی آغوشش جمع شدم.
"میبینی وقتی کنترل رابطه دست منه چقدر راحت تسلیم میشی و وا میدی؟"لبش روی قوس ابروم نشست و ادامه داد:
"و حس خوبیه نه؟ این درسته"."منصفانه نیست".چطور میتونست انتظار داشته باشه واکنشی غیر از این نشون بدم؟ به همون اندازه
که پریشان و سردرگم بودم ،بیچاره وار مجذوبش شده بودم .گفت:
"البته که هست".نگاهم روی موهای تیره ی نفس گیر و خطوط نقش بسته ی صورت بی نظیرش
پرسه میزد .میل و عطشم اونقدر شدید بود که دردناک بنظر می رسید .آسیب پنهانی

وجودش فقط باعث میشد که بیش از پیش دوسش داشته باشم .چندین بار پیش اومده
بود احساس کنم نیمه ی دیگه ی خودمو در اون میبینم.
زمزمه کردم:
"وقتی تحریکم میکنی کاری ازم ساخته نیست ،بدنم از نظر فیزیولوژیکی سست وریلکس میشه تا تو بتونی الت بزرگت رو درونم فرو کنی".
"اوا ،بیا روراست باشیم .تو واست مهمه که بتونی بهم اعتماد کنی تا ازت مراقبتکنم .هیچ مشکلی نداره .عکسشم برای من صادقه -----نیاز دارم اونقدری بهم اعتماد
کنی که بیخیال اون خوی کنترل گری ات بشی".
#صفحه_۳۲۲

وقتی اینجوری بهم چسبیده بود نمیتونستم فکر کنم ،بدنم بطرز دردناکی درگیر اینچ
اینچ بدن سفت و سختش بود.
"من یه سلطه پذیر و مطیع نیــــــستم"."با من هستی .اگه به عقب نگاه کنی ،میبینی همیشه مقابلم تسلیم شدی"."چون کارت توی تختخواب خوبه! و تجربه بیشتری داری .البته که اجازه میدمهرکاری که میخوای باهام بکنی".

لب پایینیمو گاز گرفتم تا از لرزشش جلوگیری کنم و ادامه دادم:
"متاسفم که من به همون اندازه واست لذت بخش نبودم"."مزخرف نگو اوا .تو میدونی چقدر از عشق بازی باهات لذت میبرم .اگه میتونستمبیخیال این قضیه بشم ،هیچ کاری جز این نمیکردم .ما در مورد جریاناتی که منو
آزار داده حرف نمیزنیم".
"پس داریم درمورد چیزایی که منو ناراحت کرده حرف میزنیم ،آره؟ درسته؟ اینتغییر رابطه بیشتر بخاطر منه؟"
اخم کرد و گفت:
"آره من اینطوری فکر کردم .تو ناراحت و آشفته ای .من نمیخواستم-----لعنتی.فکر کردم حرف زدن در این مورد میتونه کمکون کنه".
"گیدین".چشمام سوختند و بعد سیل اشکام سرازیر شدند .مثل خودم خسته و سردرگم بنظر
می رسید .نالیدم:
"داری قلبمو میشکنی".مچ دستامو رها کرد ،یه قدم به عقب برداشت و منو درآغوش کشید .از دفترش
بیرونم برد و انتهای راهرو به یه در بسته رسیدیم .آهسته گفت:

"در رو باز کن اوا".#صفحه_۳۲۳
وارد اتاقی شدیم که با نور شمع روشن شده بود و بوی خفیفی از رنگ میداد .برای
چند ثانیه از نظر زمان و مکان سردرگم شدم .نمی تونستم درک کنم که چطور از
آپارتمان گیدین به اتاق خواب خودم قدم گذاشتم.
"نمیفهمم".مغزم در حال تالش بود که این طی االرض از یک مکان به مکان دیگه رو حالجی
کنه و متوجه بشه.
"تو ....منو اوردی اینجا که باهات زندگی کنم؟""نه کامال".نشست ولی بازوشو همچنان دورم نگه داشت .ادامه داد:
" من اتاقت را براساس عکسی که توی خواب ازت گرفتم اینجا بازسازی کردم"."-چرااا؟"

چه غلطی کرده بود؟ کی همچین کاری میکنه؟ یعنی همه ی اینا به خاطر این بود
که دیگه تو اتاقش نمونم و شاهد کابوساش نباشم؟
این فکر قلبمو بیش از پیش تکه پاره کرد .احساس می کردم که من و گیدین لحظه
به لحظه بیشتر از هم فاصله می گیریم.
دستاشو توی موهای مرطوبم کشید و با این کار به پریشونیم دامن زد .انگار دلم
میخواست دستشو کنار بزنم و فاصله ای حداقل به اندازه ی طول یه اتاق بینمون
قرار بدم .شایدم دو اتاق.

#صفحه_۳۲۴

با مالیمت گفت:
"اگه احساس کردی نیاز داری که فرار کنی میتونی بیای اینجا و در رو محکمببندی .قول میدم تا وقتی که خودت نخوای مزاحمت نشم .اینجوری تو مکان امن
خودت رو داری و منم میدونم که ترکم نکردی".
توی ذهنم هیاهویی از میلیون ها سوال و حدس و گمان برپا بود ،اما تنها چیزی که
به زبونم اومد این بود:
 "-همچنان توی یه تخت خواب با هم میخوابیم؟"

"هر شب".لبشو روی پیشونیم گذاشت و گفت:
"چطور به غیر از این فکر کردی؟ باهام حرف بزن اوا .بگو چی توی اون کله یخوشگلت داره میگذره؟"
غریدم:
"چی تو سر من میگذره؟ لعنتی تو باید بگی چی تو سرت میگذره؟ توی این چهارروزی که از هم جدا شده بودیم چه اتفاقی واست افتاده؟"
فکش سفت شد.
"ما هیچوقت از هم جدا نشدیم ،اوا".تلفن توی اتاق دیگه زنگ خورد .زیر لب ناسزا گفتم .در لحظه هم دلم می خواست
با هم حرف بزنیم و هم دلم می خواست ازم دور بشه.
شونه هامو فشاری داد و بعد رهام کرد و گفت:
"شام رو اوردن".#صفحه_۳۲۵

وقتی رفت دنبالش نکردم .به حدی آشفته بودم که نمی تونستم چیزی بخورم .در
عوض ،توی تختی که دقیقا شبیه مال خودم بود خزیدم ،بالشی رو در آغوش کشیدم
و چشمامو بستم .صدای برگشتن گیدین رو نشنیدم ولی احساس کردم که کنار تخت
ایستاد .گفت:
"خواهش می کنم مجبورم نکن تنهایی غذا بخورم"."چرا صرفا بهم دستور نمیدی که باهات غذا بخورم؟"آه کشید و بعد توی تخت اومد تا از پشت در آغوشم بکشه .گرمای بدنش خوشایند
بود و باعث میشد سرمایی که پوستم رو دون دون کرده بود از بین بره .برای یه
مدت طوالنی حرفی نزد ،فقط آرامش نزدیک بودنش رو به وجودم تزریق میکرد.
یا شایدم ازم آرامش می گرفت.
"اوا".با انگشتاش بازومو که زیر روپوش ابریشمی بود نوازش می کرد .ادامه داد:
" نمیتونم ناراحتیتو تحمل کنم .باهام حرف بزن"." نمیدونم چی بگم .فکر میکردم باالخره به نقطهای رسیدیم که مسائل بینمون کمکم داشت حل میشد".

بالش رو تنگتر بغل کردم.
"اوا ،اینجوری ازم دور نشو .وقتی منو از خودت میرونی و فاصله میگیری داغونمیشم".
فکر کردم که اون دائما داره منو از خودش میرونه.
#صفحه_۳۲۶

چرخیدم و هلش دادم تا به پشت دراز بکشه .لغزیدم روش و پاهامو دو طرف لگنش
باز کردم و با اینکار ربدوشامبرم از هم باز شد .کف دستامو روی سینه قدرتمندش
حرکت میدادم و پوست برنزه اش رو ناخن می کشیدم .باسنم رو مواج تکون میدادم
تا شکاف برهنه ی بین پاهام به وسیله ی التش نوازش بشه .با وجود شلوار ابریشمی
نازکش ،میتونستم مرزها و رگ های پهن التش رو احساس کنم .و از طریق چشمای
تیره و تاریک شده و دهان خوش فرمش که برای سریع تر نفس کشیدن باز مونده
بود ،میتونستم بفهمم که اونم جزئیات و گرمای نمناک بین پاهام رو به خوبی احساس
میکرد.
درحالیکه لگنم رو نوسان میدادم پرسیدم:
"این مدلی خیلی واست وحشتناکه؟ دراز کشیدی و داری فکر میکنی اون چیزی کهمن میخوام رو بهم نمیدی چون کنترل رابطه دست منه؟"
گیدین دستاشو روی رون هام گذاشت .حتی این لمس بی غرضانه اش هم رنگ و
بوی سلطه گری و غلبه میداد.

با صدای خشن و ضعیفی گفت:
"قبال بهت گفتم .هرجوری که الزم باشه تو رو با خودم راه میارم"."حاال هرچی .فکرنکن نمیدونم که با اینکه زیرمی ولی درعین حالت رویی و غلبهداری بهم".
لبش به یه لبخند شیطنت آمیز و غیرنادم باز شد.
#صفحه_۳۲۷

به پایین لغزیدم و نوک سینه شو با زبونم نوازش کردم .خودمو دورش پوشوندم،
مثل قبال که اون اینکارو باهام میکرد .بدنمو تا لگن و پاهاش کشیدم ،دستامو زیر
باسن خوش فرمش هول دادم تا بدن سفت و سختش رو به خودم فشار بدم و تنگ
نگهش دارم .التش مثل یه ستون قطور مقابل شکمم بود و عطش بی امانم رو احیا
میکرد.
آروم پرسید:
"میخوای با لذت دادن بهم ،تنبیهم کنی؟ چون تو میتونی .میتونی منو به زانودربیاری ،اوا".
پیشونیم روی سینه اش نیست و نفسم با شتاب و صدا دار از ریه هام خارج شد.

"امیدوارم بتونم"."لطفا اینقدر نگران نباش .ما همه چیزو حل میکنیم".چشمامو باریک کردم و گفتم:
"خیلی مطمئنی که حق با توئه .داری سعی میکنی یه چیزی رو ثابت کنی"."تو هم همینطور .داری حرف خودتو به کرسی مینشونی".لب پایینیشو لیس زد و با اینکارش بین پاهام از تمنایی خاموش منقبض شد.
احساسات زیرکانه ای توی نگاهش وجود داشت .با وجود مسائل عجیبی که طی
رابطهمون داشت پیش میومد ،هیچ شکی نبود که ما بطور جد مست و مدهوش
همدیگه ایم.
و من داشتم اینو شخصا اثبات میکردم.
وقتی لبم روی نیم تنه اش به حرکت دراومد گردنش رو قوس داد:
"اوه ،اوا"..."-دنیای تو قراره دگرگون بشه ،آقای کراس".

قطعا همینطور میشد .من اینکارو میکردم...
#صفحه_۳۲۸

از پیروزی زنانه ای که بدست اورده بودم احساس مضحکی داشتم .پشت میز غذا
خوری نشستم و به یاد لحظاتی پیش و حالتی که گیدین داشت افتادم----خیس از عرق
شده بود و زمانی که بدن شهوت انگیزش رو سرحوصله مزه مزه میکردم ،تند تند
نفس میکشید و ناسزا میگفت.
تیکه ای از استیکش رو که به لطف کشو گرمکن آشپزخانه گرم مونده بود ،قورت
داد و آروم گفت:
"تو سیری ناپذیری"."خوب ،ظاهرا .تو سکسی هستی ،جذابی و آلت بزرگی هم داری"."خوشحالم میپسندی .و البته بشدت هم ثروتمندم".دستم رو بی حوصله تکون دادم تا به کل آپارتمان پنجاه میلیون دالریش اشاره کنم
و گفتم:
"-کی به این اهمیت میده؟"

نیشخند زد و گفت:
"خوب ،عمال من اهمیت میدم".چنگالم رو توی یه سیب زمینی سرخ شده آلمانی فرو کردم و به این فکر افتادم که
غذای پیتر لوگر هم تقریبا به خوبی سکس بود .تقریبا!
گفتم:
"من تنها در یه صورت پولت رو دوست دارم .اینکه میتونی لباس بخری و مجبورنباشی مثل برده جنسیم ،لخت مقابلم رژه بری و لم بدی".
"آره از نظر مالی میتونم .ولی فکر کن خسته شدی و منو بیرون انداختی .اونوقتکجا باید برم؟"
#صفحه_۳۲۹

نگاه گرمش شیطنت آمیز بود .ادامه داد:
"فکر کنم با اون کارت منظورت رو رسوندی ،آره؟ منو انداختی زیر و از حالتسلطه پذیری خارج شدی".

غذامو جویدم و بعد گفتم:
"الزمه دوباره اثبات کنم؟""اوا حاال که هنوز داغی وقتشه منم یه چیزی رو بهت ثابت کنم"."هومممم".شرابمو نوشیدم و ادامه دادم:
"نقشه ای داری؟"نگاهی بهم انداخت و بعد تکه دیگه ای از ترد ترین استیکی که تا بحال خورده بودم
جوید.
بیقرار و نا آروم ،نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم:
"اگه روابط جنسیمون تو رو راضی نکرد بهم میگی؟""چرند نگو اوا".آخه چه چیز دیگه ای میتونست بعد از چهار روز جدایی وادارش کنه که همچین
قضیه ای رو مطرح کنه؟

ادامه دادم:
"میدونم من اون مدلی که همیشه دنبالش بودی نیستم .و ما هیچکدوم از اون اسباببازی هایی رو که توی هتل داشتی استفاده نکردیم"----
"حرف نزن"."ببخشید؟"چاقو و چنگالش رو پایین گذاشت و گفت:
"من حاضر نیستم بشینم و ببینم که با حرفات غرور و عزت نفس خودتو از بینمیبری".
"چی؟ نکنه فقط تو باید حرف بزنی؟"#صفحه_۳۳۰

"اوا تو میتونی باهام دعوا راه بندازی و عصبانیم کنی ولی باز به جایی نمیرسونت".
"-کی گفته"-----

از چشم غره اش خفه شدم .حق با اون بود .من هنوزم میخواستمش .میخواستم اون
برتر و غالب باشه .اینطوری انفجاری از شهوت رو احساس میکردم .میخواستم
لذت من و خودشو کامال تحت کنترل بگیره.
درحالیکه از میز دور میشد ،کوتاه و تند گفت:
"همینجا بمون".لحظه ی بعد که برگشت ،یه جعبه حلقه ی چرم که به رنگ مشکی بود کنار بشقابم
گذاشت و روی صندلیش جا گرفت .دیدن اون جعبه مثل یه ضربه فیزیکی تکونم
داد .ترس ،اولین چیزی بود که دچارش شدم ،یه سرمای یخبندان .ولی بعدش بسرعت
عطش ،اشتیاق و هیجان وجودمو دربرگرفت.
دستام می لرزیدند ،انگشتامو بهم پیچیدم ،ولی بعد متوجه شدم که تمام بدنم در حال
لرزیدنه .گیج و سر در گم نگاه خیره ام رو تا صورت گیدین باال کشوندم.
نوازش سرانگشتاش روی گونه ام تا حد زیادی اضطراب و رعشه ی وجودم رو
تسکین داد و اون میل و اشتیاق پرشور رو باقی گذاشت.
با مالیمت زمزمه کرد:
"-این 'اون' حلقه اصلی نیست .فعال نه .تو هنوز آماده نیستی".

چیزی درونم پژمرده و خمیده شد .ولی بعد سیلی از آرامش و آسودگی تو وجودم
جریان یافت .آره خیلی زود بود .هیچکدوم از ما آماده نبودیم .ولی اگه واسم جای
سوال داشت که چقدر عاشق گیدین هستم ،االن جوابمو پیدا کردم.
سرمو تکون دادم .گفت:
"بازش کن".#صفحه_۳۳۱

با انگشتای محتاطم جعبه رو نزدیک تر کشیدم و با لمس انگشت شستم درش رو باز
کردم.
"اوه".توی جعبه ی چرم و مخمل مشکی حلقه ای لونه کرده بود که به هیچ حلقه ی دیگه
طالیی طناب مانند در هم پیچیده بودند و به Xهایی
ای شباهت نداشت .چند رشته ی
ِ
پوشیده از الماس ،مزین شده بودند.
زمزمه کردم:
"-طناب ها ....محصور و محفوظ توسط کراس* ها "..گیدین کراس...

"کامال نه .بنظر من اون طناب ها حاکی از خطراتی هستند که تو رو تهدید میکنند،نه اسارت و بردگی .ولی آره ،اون  Xها منم که تو رو نگه میدارم .بوسیله ناخن
هام .اینجوری بنظر میاد".
شرابش رو تموم کرد و بعد دوباره هر دو جام رو پر کرد.
ساکن و حیرت زده نشسته بودم و سعی میکردم کل این قضا رو هضم کنم .همه
کارهایی که تو مدت جداییمون انجام داده بود---عکس ها ،حلقه ،دکتر پیترسون،
بازسازی اتاقم ،و کسی رو که برای تعقیبم فرستاده بود ---بهم نشون میداد که هرگز
از ذهنش دور نشدم.

*توی این جمله یه ایهام خیلی خوشگل هست .عکس حلقه رو پایین گذاشتم .ببینیدش
بعد توضیح رو بخونید .واژه ی  crossیا همون کراس به معنای تقاطع هست مثل
عالمت ضربدر ،مثل  ،xمثل صلیب .توی این جمله اوا میگه طناب ها تحت حصار
کراس ها هستن .منظورش  xهاست ولی خوب چون اسم گیدین هم کراس هست
گفته کراس ها .یعنی ایهام شده.
+درکتون میکنم ،خودمم نفهمیدم چی گفتم /:
#صفحه_۳۳۲

درحالیکه اون درد رو دوباره به یاد می اوردم زمزمه کردم:
"تو کلیدامو پس فرستادی".دستشو نزدیک اورد و دستمو گرفت.
"دلیل های زیادی برای اون کارم وجود داشت .اوا تو درحالی منو ترک کردی کههیچی تنت نبود بجز یه ربدوشامبر ،بدون کلیدات رفتی .حتی نمیتونم بهش فکر کنم
که اگه کری خونه نبود تا در رو برات باز کنه چه اتفاقی میتونست بیفته".
دستشو به سمت لبم بردم و بوسه ای به پشتش زدم .بعد رهاش کردم و در جعبه حلقه
رو بستم.
"خیلی خوشگله گیدین .مرسی .کلی ارزش داره واسم"."ولی تو دستت نمیکنی".جمله اش سوالی نبود .گفتم:
"بعد از حرفای دیشب ،این مثل یه طوق میمونه که به گردنم بسته میشه".بعد از یه لحظه سر تکون داد و گفت:
"-چندانم بیراه نمیگی".

مغزم تیر کشید و قلبم درد گرفت .چهار شب خواب نا آروم بی تاثیر نبود .نمیتونستم
بفهمم چرا اینقدر وجو ِد منو ضروری میدید ،حتی با وجود اینکه منم همین حس رو
درمورد اون داشتم .هزاران زن توی نیویورک بود که میتونستن جای منو تو
زندگیش بگیرن ،ولی فقط یک گیدین کراس وجود داشت.
"گیدین ،حس میکنم دارم ناامیدت میکنم .بعد از حرفایی که امشب زدیم ...حسمیکنم این آغازی برای پایان رابطه است".
صندلیشو عقب کشید ،به سمتم خم شد و گونه امو لمس کرد .گفت:
"-نه نیست".

پرسیدم:
"کی میریم مالقات دکتر پیترسون؟""من سه شنبه ها تنها میرم ،ولی بعد از اینکه تو باهاش حرف بزنی و با مشاورهزوج درمانی موافقت کنی ،میتونیم سه شنبه ها با هم بریم دیگه".
"دو ساعت در طول هفته باید صرف کنی ،هر هفته .فارغ از زمان رفت و آمد.این یه مشغله ی بزرگه".

ایستادم و دسته مویی که روی گونه اش افتاده بود نوازش وار کنار زدم و ادامه
دادم:
"ممنونم".دستمو گرفت و به کف دستم بوسه ای زد.
"این یه فداکاری نیست ،اوا".به دفترش رفت تا قبل از خواب کمی کار کنه .و منم جعبه حلقه رو همراه خودم به
حمام مجللش بردم .حین مسواک زدن و شونه کشیدن موهام بیشتر بررسیش کردم.
همهمه ی مالیمی از نیاز زیر پوستم جریان داشت .تحریک شدگی مداوم و لجوجی
که با وجود ارگاسم هایی که در طول روز داشتم باید غیر ممکن می بود .یه نیاز
عاطفی دیوانه وار برای اتصال به گیدین .میخواستم به خودم این اطمینان رو بدم که
ما با هم خوبیم و مشکلی نیست.
درحالیکه جعبه حلقه رو توی دستم میفشردم ،به طرف تختخواب گیدین و سمتی که
متعلق من بود رفتم و اونو روی عسلی گذاشتم .میخواستم جایی قرارش بدم که فردا
صبح اولین چیزی باشه که چشمم بهش میخوره .بعد از یه خواب خوب...
همراه با آهی که کشیدم ،روبدوشامبر زیبای جدیدمو روی پایه تختخواب گذاشتم و
توی تخت خزیدم .بعد از یه مدت طوالنی این ور و اون ور شدن و غلت زدن،
باالخره بیهوش شدم...

#صفحه_۳۳۳

نیمه شب درحالیکه نفس نفس میزدم ،با تپش قلب و ضربان تندی از خواب پریدم.
گیج و سردرگم ،برای یه لحظه دراز کشیدم و تمام توان وحافظهمو بکار گرفتم تا
بفهمم کجام .وقتی به خودم اومدم ،مضطرب شدم ،گوشامو تیز کردم تا ببینم گیدین
دچار کابوس دیگه ای شده یا نه .وقتی پی بردم که آروم کنارم دراز کشیده ،و تنفسش
منظم و عمیقه ،با آهی که سر دادم آسوده شدم.
باالخره کی به تختخواب اومده بود؟ بعد از چند روز جدایی ،نگران بودم شاید این
احساس رو داشته باشه که نیاز به تنهایی داره.
یهو همه چیز واسم روشن شد .من تحریک شده بودم .بطرز دردناکی.
سینه هام سنگین و پر ،و نوکشون سفت و برجسته شده بود .متوجه شدم بین پاهام
تاریکی مهتاب دراز کشیدم و فهمیدم بدن خودم بخاطر نیازش
منقبض و خیسه .توی
ِ
بیدارم کرده بود .یعنی داشتم یه خواب شهوانی میدیدم؟ یا شایدم همینکه گیدین کنارم
دراز کشیده بود کافی بود تا تحریک بشم؟
خودمو کمی باال کشیدم و به آرنج هام تکیه کردم و خیره اش شدم .مالفه ای که تا
روی کمرش بود ،سینه ی خوش فرم و عضالت بازوشو برهنه رها کرده بود .دست
راستشو روی سرش گذاشته بود .و موهای تیره اش ،چهره ی بیش از حد جذابشو
قاب گرفته بودند .و دست چپش روی پتو بینمون قرار داشت .دستشو مشت کرده
بود و با اینکار شبکه ای از رگ های ضخیم رو که تا بازوش ادامه داشتند به نمایش
گذاشته بود.

هیجان درونم شدت گرفت ،احساسی که میگفت با وجود سکون و سکوت ،از تمنای
زیاد جذبش شده بودم .غیرممکن بود بتونه توی خوابم منو تسلیم خودش کنه ،ولی
همینطور بود ،انگار طنابی نامرئی بینمون اتصال برقرار کرده بود و منو به سمتش
می کشید.
#صفحه_۳۳۴

نبض بین پاهام طاقت فرسا شد ،طوری که مجبور شدم دستمو روی تپش بی امانش
بذارم ،به امید اینکه دردش رو آروم کنه .ولی این فشار بدترش کرد.
نتونستم آروم بگیرم ،پاهامو از یه سمت تشک پایین گذاشتم و فکر کردم بهتره یه
لیوان شیر گرم و برندی ای(مشروب) که گیدین بهم داده بود امتحان کنم .یهو ،مکث
کردم ،میخکوب نور مهتابی شدم که به چرم جعبه حلقه ی روی عسلی می تابید .به
فکر تحت سلطه
فکر جواهر توی جعبه افتادم و نیازم خروشان شد .توی اون لحظهِ ،
بودن گیدین وجودمو از میل گرمابخش عجیبی سرشار کرد.
به خودم تشر زدم' ،تو فقط داغی االن'.
یکی از دخترای گروه درمانی گفته بود که چطور "ارباب"ش میتونست هر لحظه و
به هر طریقی که میخواست از بدن اون دختر کام بگیره ،برای اینکه فقط خود ارباب
به اوج برسه و لذت ببره .بنظرم هیچ کجای همچین رابطه ای سکسی نبود ...تا این
که گیدین رو توی همچین موقعیتی تصور کردم .من عاشق این بودم که به اوج
برسونمش ...عاشق این بودم که ارضاش کنم ....فقط برای اینکه زیرا!

انگشتام روی جعبه کوچیک لغزیدند ،با نفس لرزونی که بیرون دادم درشو باز کردم.
یه لحظه ی بعد اون بند و زنجیر خنک رو توی انگشت حلقه دست راستم سر دادم.
"اوا ،دوسش داری؟"با شنیدن صدای گیدین رعشه ای به بدنم افتاد ،صداش بم تر و خش دار تر از هر
زمان دیگه ای بود .اون بیدار بوده ،منو تماشا میکرده...
چه مدته هوشیار بوده؟ یعنی اونم مثل من ،توی خواب مجذوبم شده بود؟
"عاشقشم ".عاشقتم...#صفحه_۳۳۵

جعبه رو کنار گذاشتم ،سرمو چرخوندم و دیدم که نشسته .نگاهش طوری درخشان
و براق بود که بطرز محالی بیش از پیش تحریکم کرد ،ولی در عین حال ترسی هم
به وجودم مینداخت .یه نگاه بی پرده ،دقیقا مثل همون نگاهی که برای اولین بار
همو دیدیم و منو پخش زمین کرد----سوزنده و انحصار گر ،و پر خطر و پر تب و
تاب .صورتش سخت بود و وقتی دست راستمو به سمت لبش برد و بوسه ای به
حلقه ام زد فکش سفت شد.
چرخیدم و روی تخت زانو زدم و بازوهامو دور گردنش حلقه کردم.
"-منو تصاحب کن ،کامال در اختیارتم"...

باسنمو تو دست گرفت و فشارش داد .پرسید:
" گفتن این این حرف چه احساسی داشت؟""خوب بود .به خوبی ارگاسم هایی که قراره نصیبم کنی"."آه ،یه چالش!"نوک زبونشو نوازش گونه به شکاف بین لبام کشید و با نوید بوسه ای که عمدا ازم
دریغ میکرد ،اغوا و تحریکم کرد.
"گیدین!""دراز بکش فرشته و بالش رو با هر دو دستت تو چنگ بگیر".لبش به لبخند شرورانه ای باز شد و ادامه داد:
"تحت هیچ شرایطی ولش نمیکنی ،فهمیدی؟"آب دهنم رو به سختی قورت دادم و کاری رو که ازم خواسته بود انجام دادم .اونقدر
واژن پر از
تحریک شده بودم که فکر کردم ممکنه با همین اسپاسم های بی امان
ِ
نیازم ارضا بشم.

#صفحه_۳۳۶

مالفه ها رو روی پاتختی انداخت و گفت:
"پاهاتو باز کن و تا زانو خم کن".وقتی نوک سینه هام سفت تر شدند ،نفس توی سینه ام حبس شد و باعث شد درد
عمیقی احساس کنم .خدایا ،گیدین تو این حالت در حد مرگ هات بنظر می رسید.
از هیجان نفس نفس میزدم ،ذهنم حول احتماالت میچرخید و بین پاهام از تمنا می
لرزید.
درحالیکه انگشت اشاره اشو روی شکاف خیس و لیز بین پاهام می کشید زمزمه
کرد:
"اوه ،اوا ...ببین چقدر مشتاقم شدی .راضی نگهداشتن این کوچولوی شیرینت یهکار تمام وقته!"
تک انگشتش رو درون بافت متورم و حساسم فرو کرد .واژنم دورش سفت شد،
اونقدر ارگاسمم نزدیک بود که میتونستم حسش کنم .انگشتشو بیرون کشید و دستشو
به سمت دهنش برد و مزه ی منو از انگشتش لیسید .لگنم بی اراده خم شد و بدنم به
سمتش تقال کرد.
درحالیکه بریده بریده نفس می کشیدم گفتم:

"تقصیر توئه که اینقدر مشتاقت شدم .به هرحال چند روز از زیر کارت در رفتهبودی!"
"پس بهتره زمان از دست رفته رو جبران کنم".به حالت دمر ،پایین لغزید ،رونامو روی شونه هاش قرار داد و با نوک زبونش دور
واژن لرزونمو نوازش کرد .دور تا دور .کلیتوریسمو نادیده گرفت و و از کردنم
خودداری میکرد ،حتی زمانی که التماسش کردم.
"گیدین ،لطفا"."ششش .اول باید آماده ت کنم".#صفحه_۳۳۷

"من آماده ام .قبل از اینکه بیدار بشی آماده بودم"."پس باید زودتر بیدار می کردی ،اوا .من همیشه ازت مراقبت می کنم و نیازهاتوبرطرف می کنم .این دلیل بودنمه".
از درماندگی ناله سر می دادم و لگنمو به زبون نوازشگرش میفشردم .فقط وقتی که
کامال غرق شهوت شدم و مغلوب و عاجزانه میخواستم بدنشو تا جاییکه میشه درون
خودم جا بدم ،حاضر به این کار شد؛ روم خزید ،ساعد دستاشو روی تشک قرار داد
و بین رون های بازم جا گرفت.

نگاه خیره اشو ازم برنداشت .آلتش تب دار و داغ ،و مثل سنگ سفت بود و مقابل
لبه های التم نگهش داشته بود .بیشتر از اینکه بخوام نفس بکشم ،میخواستم اونو
درون خودم احساس کنم.
"حاال"،بریده بریده دوباره گفتم:
"حاال".با یه حرکت حرفه ای خودشو عمیقا درونم کوبید و باعث شد تکون بخورم.
نفس در سینم حبس شد:
"آه ،خدایا"،بدنم دور اون ستون قطور گوشتی که تصاحبم کرده بود منقبض میشد .این دقیقا
همون چیزی بود که از لحظه ای که توی اتاق کارش صحبت کرده بودیم بهش نیاز
داشتم ،همون چیزی که وقتی قبل شام روی برآمدگی سفت و سختش باال و پایین
میشد مشتاقش بودم ،چیزی که حتی وقتی دور آلت بزرگش ارضا شدم بهش نیاز
داشتم .من حین رابطه قبل از شام هم اینو میخواستم .اینو.
#صفحه_۳۳۸

درحالیکه سینه هامو توی دستش گرفته بود و با انگشت های اشاره و شستش
نوکشونو می مالید توی گوشم زمزمه کرد:
"ارضا نشو"."چی؟؟؟"تقریبا مطمئن بودم اگه یه نفس عمیق می کشید رها میشدم.
"و بالش رو هم ول نکن".گیدین با به ریتم آروم و کند شروع به حرکت کرد.
درحالیکه بینیشو به نقطه حساس زیر گوشم می مالید زمزمه کرد:
"تو قراره به جایی برسی که موهامو چنگ بزنی و ناخناتو روی کمرم بکشی ،ووقتی که ارگاسمت نزدیک شد لگنمو فشار بدی و منو عمیق تر جلو بکشی .آلتم
وحشتناک سفت و سخت میشه وقتی اینجوری وحشی میشی ،وقتی بهم نشون میدی
چقدر از اینکه خودمو درونت فرو میکنم لذت میبری".
آهنگ صدای خش دارش هماهنگ با حرکات بی امان و مواج لگنش بود .میدونستم
عمدا داره تحریکم میکنه .نالیدم:

"منصفانه نیست ،داری شکنجه م میکنی"..."اوا چیزای خوب نصیب اونایی میشه که صبر پیشه میکنن".با زبونش گوشمو دنبال کرد و بعد به پایین لغزید و نوک سینمو کشید.
با ضربه ی بعدیش که به ارگاسم نزدیک ترم کرد ،تقریبا از جا پریدم و خم شدم.
گیدین بدن منو به خوبی می شناخت ،از همه ی راز و رمزها و قلمروهایی که
محرک احساسات جنسی ام بودند آگاه بود .آلتش ماهرانه درونمو نوازش میکرد ،و
به عصب های حساسم که از لذت می لرزیدند ساییده میشد.
#صفحه_۳۳۹

ناله ی سوزناکی سر دادم ،در تب و تابش بودم ،عاجزانه شیفته و شیداش بودم .به
بالشی که نگه داشته بودم چنگ زدم و از نیاز دیوانه وارم برای ارگاسم به خودم
پیچیدم .اون میتونست فقط با مالیدن آلتش درونم ،منو به اوج برسونه؛ اون تنها مردی
بود که میتونست همچین ارگاسم واژینال شدیدی رو بهم ببخشه.
با صدای خشنش دوباره تکرار کرد:
"ارضا نشو ،بذار طول بکشه"."-نـ ..نمیتونیم .خیلی خوبه .خدای من ،گیدین"...

اشک از گوشه چشمم چکید .نالیدم:
"من ...من غرق تو شدم"."اوه ،اوا".گونه اشو به صورت نمناکم مالید و ادامه داد:
"من باید از ته دل و خیلی زیاد برای بودنت آرزو کرده باشم ،طوری که هیچ چارهای بجز اجابت شدن نداشتی".
با مالیت گفتم:
"لطفا ،آروم تر".گیدین سرشو باال اورد تا بهم نگاه کنه ،از فرصت استفاده کرد و نوک سینه هامو با
فشاری که درد جزئی بهم وارد کرد نیشگون گرفت .ماهیچه های حساس درونم
طوری منقبض شدند که ضربه ی بعدیش باعث شد ناله بلندی سر بدم.
#صفحه_۳۴۰

"-لطفا"،

دوباره دست به دامانش شدم .از تقالیی که میکردم تا ارگاسمم رو به تاخیر بندازم
می لرزیدم.
"گیدین اگه آروم تر نکنی ارضا میشم".نگاه گرمش میخکوب صورتم بود ،لگنش همچنان با یه سرعت موزون تکون
میخورد و به آرامی عقل و هوشمو میبرد.
"نمیخوای ارضا بشی اوا؟"صدای زمزمه وارش میتونست در حد مرگ منو اغوا کنه و یه لبخند مبهم رو لبم
نشوند .ادامه داد:
"این همون چیزی که نیست که کل شب دنبالش بودی تا بهش دست پیدا کنی؟"لباشو که روی گلوم به حرکت دراورد گردنمو خم کردم.
نفس زنان گفتم:
"فقط وقتی تو بگی میتونم ...فقط ....وقتی تو بگی میتونم ارضا بشم"."-فرشته".

یه دستشو به سمت صورتم اورد ،و دسته موهایی که به پوست خیس از عرقم چسبیده
بودند کنار زد .شروع به بوسیدنم کرد ،عمیقا ،با احترام ،و داخل دهنمو زبون میزد.
آره.....
#صفحه_۳۴۱

درحالیکه سرعتشو بیشتر میکرد ،ترغیب و وادارم کرد:
"واسم ارضا شو  ،ارضا شو اوا".با دستورش ،ارگاسم مثل یه وزش ،درونم راه باز کرد و سیستم بدنیمو با شور و
هیجان بیش از حد شوکه ساخت .موج هایی از گرمای تپنده یکی پس از دیگری
ِ
جریان یافتن و واژنم پی در پی منقبض میشد .نالیدم ،اول با صدایی نامفهوم که ناشی
از لذتی پر تب و تاب بود ،و بعد با صدا زدن اسمش .درحالیکه ارگاسمم به طول
می انجامید و گیدین هم همچنان آلت زیباشو درونم فرو میکرد ،ناله های منم پشت
سر هم بلند میشد.
زیرش فرو ریخته بودم و تمام بدنم خرد و خمیر بود .با صدای خش دار و خشنی
گفت:
"-لمسم کن .نگهم دار".

خالص از فرمانی که برای نگه داشتن بالش داده بود ،بدنمو بوسیله ی بازوها و
پاهام دور بدن خیس از عرقش حلقه کردم .عمیق و محکم خودشو درونم می کوبید...
و در نهایت با فریادی که سر داد ارضا شد ،سرشو به عقب پرتاب کرد و خودشو
برای چند دقیقه طوالنی درونم خالی کرد .اونقدر نگهش داشتم تا بدن هر دومون
آروم گرفت و تنفسمون منظم شد.
وقتی گیدین خودشو ازم بیرون کشید ،فاصله نگرفت .از پشت در آغوشم کشید و
زمزمه کرد:
"حاال بخواب"...و من یادم نیست اونقدر بیدار موندم که بتونم جوابشو بدم یا نه...
#فصل_هجدهم

#صفحه_۳۴۲

روزهای دوشنبه میتونستن فوق العاده باشن ،به شرطی که با گیدین کراس آغاز
بشن .سوار ماشین به سمت محل کار راه افتادیم ،درحالیکه کمرم رو به پهلوی اون
تکیه داده بودم و بازوی اون از روی شونه ام رد شده بود تا بتونه انگشتاشو به
انگشتای من گره بزنه.

وقتی با حلقه ای که بهم داده بود بازی میکرد ،پاهامو باال اوردم و به کفش های
پاشنه بلند کرم رنگم نگاه کردم .این کفش ها رو همراه چند دست لباس واسم اورده
بود تا شب هایی که خونه اش میخوابیدم ،فردای اون روز بپوشم .انتخابم یه پیراهن
تنگ مشکی و کمربند باریک آبی رنگ بود که منو به یاد چشماش مینداخت .اون
سلیقه خیلی خوبی داشت.
مگر اینکه یکی از اون "آشنایان" سبزه روش رو برای خرید فرستاده باشه..؟!
افکار ناخوشایند رو کنار زدم.
وقتی دراورهایی رو که توی حمام به من اختصاص داده بود چک کردم ،انواع و
اقسام لوازم آرایشی و بهداشتی ای رو که مورد عالقه ام بودند و معموال استفاده
میکردم پیدا کردم .به خودم زحمت ندادم ازش بپرسم از کجا اینا رو میدونه چون
میدونستم ممکنه از جوابش آمپر بسوزونم .در عوض سعی کردم اینو بعنوان نشونه
ای از مراقبت و توجهش نسبت به خودم تلقی کنم .گیدین به همه چیز فکر می کرد.
قسمت جالب توج ِه صبحی که با هم گذرونده بودیم کمک کردن به گیدین در پوشیدن
یکی از کت و شلوار های کامال سکسیش بود .من دکمه های پیراهنشو بستم و اون
پیراهنشو توی شلوارش فرو کرد ،من زیپ شوارشو باال کشیدم و دکمهشو بستم و
اون کراواتشو گره زد .بعد شونه هاشو باال انداخت و جلیقه اشو به تن کرد .و
درنهایت من لباس های دست دوخت زیباشو روی پیراهن زیباش مرتب کردم و
شگفت زده بودم که چطور ممکنه به تن کردن لباساش به اندازه در اوردنشون
سکسی باشه .مثل این میموند که هدیه خودم رو کادو کنم.
#صفحه_۳۴۳

جهان میتونست زیبایی اون رو با وجود پوشش و لباس ببینه ولی فقط من مر ِد
درونش رو می شناختم و می دونستم چقدر فوق العاده و ارزشمنده .لبخند صمیمی
اش و خنده های عمیق مردانه اش ،لمس های مالیم و باعطوفتش ،و درنده خویی و
شور و هیجان احساسش ،همه و همه فقط متعلق به من بودند.
ماشین بنتلی از روی یکی از دست اندازهای جاده به آرامی باال پرید و گیدین محکم
تر در آغوشم گرفت و گفت:
"بعد از کار برنامه ات چیه؟"نتونستم هیجان صدامو کنترل کنم:
"امروز کالس های کراو ماگا رو شروع می کنم".لباش روی گیجگاهم نشستند.
"اه خیلی خوبه".ادامه داد:
"میدونی که من قراره بیام حین تمریناتت تماشات کنم .فقط دارم فکر می کنم کهچقدر آلتمو سفت و سخت میکنه".
با آرنج بهش سقلمه ای زدم و سر به سرش گذاشتم:

"احیانا قبال به این نتیجه نرسیده بودیم که هرررر چیزی تو رو سفت و سختمیکنه؟"
"هرچیزی در مورد تو .که البته خوش به حالمون میشه چون تو هم سیری ناپذیری.وقتی کارت تموم شد بهم پیام بده تا بیام".
کیفمو زیرو رو کردم و گوشی موبایلمو بیرون کشیدم تا ببینم هنوز شارژ داره یا
نه .متوجه پیامی از طرف کری شدم .بازش کردم؛ حاوی یه ویدئو و یه متن بود که
نوشته بود:
《آقای ایکس میدونه که برادرش یه عوضیه؟ از کریستوفر ویدال دور بمون ،دختر
کوچولو* .ماچچچچ* 》
#صفحه_۳۴۴

فیلم رو پلی کردم ولی یه دقیقه طول کشید تا بفهمم دارم چی میبینم .و وقتی که دو
ریالی کجم افتاد یخ زدم.
گیدین در حالی که لباشو توی موهام فرو کرده بود پرسید:
"چیه؟"بعد پشت سرم صاف نشست و متوجه شدم که از روی شونه ام داره نگاه میکنه.

کری فیلم رو توی پارتی ویدال گرفته بود .با وجود پرچین های پرپیچ و خمی که
هشت پا ارتفاع داشتند و برگ هایی که در قاب فیلم نمایان بودند مشخص بود کری
پنهان شده .نکته برجسته فیلم زوجی بود که احساساتی و شهوانی در آغوش همدیگه
فرو رفته بودند .صورت زن به طرز زیبایی اشکبار بود و مرد با وجود جمالت
آشفته وار و سراسیمه ی زن اونو می بوسید و با نوازشهای دستش سعی در آرام
کردنش داشت.
اونا داشتند در مورد من و گیدین حرف می زدند و اینکه من چطور با استفاده از
بدنم قصد دارم ثروت میلیونی اونو تصاحب کنم.
مگدلن پریشون زمزمه کرد:
کریستوفر رو به
ِ
《نگران نباش تو میدونی که گیدین خیلی زود خسته میشه》.
《ولی رفتارش با اوا فرق داره ...من ...من فکر می کنم عاشقش شده》.
کریستوفر پیشونیشو بوسید و گفت:
《اوا تیپ مورد عالقه اون نیست》.
با این حرف ،گیدین دست گره خوردمونو محکم فشار داد.

در طول تماشای فیلم رفتار مگدلن کم کم تغییر کرد .با لمس و نوازش های کریستوفر
تکون میخورد ،صداش نرم شده بود و لباش در جستجوی لبای کریستوفر بودند.
واسه ی بیننده واضح بود که کریستوفر بدن مگدلن رو به خوبی میشناخت ---اینکه
کجا رو نوازش کنه و کجا رو دست بکشه .و وقتی مگدلن به اغواگری های ماهرانه
ی کریستوفر واکنش نشان داد ،کریستوفر دامنشو باال زد و شروع به کردنش کرد.
کامال بدیهی بود که ازش سو استفاده میکنه .از چهره اش مشخص بود .چهره ای
که بطرز اهانت آمیزی پیروز و فاتح به نظر میرسید و در حین کردنش تا زمانی
که مگدلن ارضا شد روی صورتش نقش بسته بود.
کریستوفر توی فیلم رو بشناسم .صورتش ،حالتش ،صداش ،انگار یه
نمی تونستم
ِ
مرد دیگه بود.
وقتی شارژ گوشیم به اتمام رسید و صفحه یهو خاموش شد خداروشکر کردم .گیدین
دستاشو دورم حلقه کرد.
خودمو با احتیاط توی آغوشش جمع کردم تا یقه اش رنگی از آرایشم نگیره .زمزمه
کردم:
" اَه ،خیلی حال بهم زن بود .برای مگدلن ناراحتم".نفسشو با فشار بیرون داد و گفت:
"اون کریستوفره".راضی روی صورتش----اَه".
"عوضی .اون حالت از خودِ

به خودم لرزیدم.
لباشو به موهام فشرد و زمزمه کرد:
"من فکر میکردم حداقل مگی از دستش در امانه .مادرامون چند ساله که همدیگررا میشناسن .فراموش کرده بودم چقدر ازم متنفره".
"چرا؟"یه لحظه فکر کردم نکنه کابوسهای گیدین به کریستوفر ارتباط داره ،ولی بعد این
فکر رو کنار زدم .امکان نداشت .گیدین چندسال ازش بزرگتر بود و از هر لحاظ
سرسخت تر و درشت تر بود .مسلما دهن کریستوفرو سرویس میکرد.
#صفحه_۳۴۵

خسته و درمانده جواب داد:
"فکر می کنه وقتی سنمون کم بود همه توجهها معطوف به من بود .چون همهنگران بودن ببینن من چطوری با خودکشی پدرمو کنار میام .به خاطر همین االن
هر چیزی رو که مال منه میخواد .هر چیزی که بتونه بهش دست پیدا کنه".
به سمتش چرخیدم دستامو از زیر کتش رد کردم تا بهش نزدیکتر باشم .چیزی توی
صداش بود که باعث میشد قلبم واسش درد بگیره .خونه ی خانواده اش مکانی بود

که میگفت کابوس هاشو به دنبال داره و اون به طرز وحشتناکی از خانواده اش دور
بود.
اون هیچ وقت از سوی کسی دوست داشته نشده بود .این قضیه به همان اندازه که
ساده بود پیچیده به نظر میرسید.
"گیدین؟""هوممم؟"عقب کشیدم تا نگاهش کنم .زمزمه کردم:
"دو ِست دارم".لرزه شدیدی بدنشو در برگرفت ،طوری که منو هم تکون داد.
سریع بهش اطمینان دادم:
"نمیخوام شوکه ت کنم".رومو ازش برگردوندم تا بهش کمی خلوت ببخشم .ادامه دادم:

"الزم نیست درمورد حرفی که زدم کاری بکنی .فقط نمیخواستم حتی یه دقیقه یدیگه بدون اینکه بدونی چه حسی بهت دارم ،بگذره .میتونی اینو پیش خودت نگهش
داری".
یه دستش پشت گردنم نشست و دست دیگش کمرمو با اندوه چنگ زد .گیدین محکم
نگهم داشت ،ثابت ،منو به خودش قفل کرده بود انگار که میخواستم فرار کنم .تنفسش
نامنظم و ضربان قلبش کوبنده بود .بقیه مسیر یه کلمه هم حرف نزد ،ولی رهامم
نکرد.
تصمیم گرفتم یه بار دیگه در آینده این جمله رو بهش بگم ،بنظرم بار اول که خوب
پیش رفته بود...
#صفحه_۳۴۶

قرمز ساقه بلند همراه یه یادداشت به
درست راس ساعت ده ،دوازده عدد گل رز
ِ
دفتر گیدین فرستادم:
《به افتخار پیراهن های قرمز و لیموزین سواری》.
ده دقیقه بعد ،یه پاکت نامه درون شرکتی حاوی یه کارت یادداشت دریافت کردم:
《بیا دوباره انجامش بدیم .خیلی زود》.

شیپوری سیاه و سفید همراه یه یادداشت
ساعت یازده ،دسته گلی از گل های زنبق
ِ
به دفتر گیدین ارسال کردم:
《به افتخار لباس های سیاه و سفید جشن باغ و کشیده شدن به داخل کتابخانه ها》..
ده دقیقه بعد ،جوابشو تحویل گرفتم:
《یه دقیقه دیگه تو رو به طبقه خودم می کشونم》...
ظهر که شد ،برای خرید راه افتادم .خرید حلقه ...و قبل از اینکه به حلقه ی مورد
نظر برسم به شش مغازه ی مختلف سر زدم .بنظرم عالی بود .از جنس پالتین بود
و با الماس های مشکی تزئین شده بود .حلقه ای که منو به یاد قدرت و اسارت
مینداخت .یه حلقه دامیننت ،برجسته و مردانه .مجبور شدم بصورت اقساط بخرمش
تا بتونم هزینه ی سنگینش رو بپردازم ،ولی مهم این بود که به قسط های چندماهه
ی پیش رو می ارزید.
با دفتر گیدین تماس گرفتم و با اسکات صحبت کردم .بهم کمک کرد تا با وجود روز
شلوغ و پرکار گیدین بتونم پونزده دقیقه ببینمش.
"خیلی ممنونم از کمکت اسکات"."خواهش میکنم اوا .امروز از تماشای آقای کراس حین دریافت گل هایی که فرستادهبودی ،واقعا لذت بردم .تا حاال ندیده بودم اینطوری لبخند بزنه".
#صفحه_۳۴۷

گرمایی از عشق و عالقه درونم جاری شد .دلم میخواست گیدین رو خوشحال کنم.
همونطور که خودش گفته بود ،دلیل بودن منم همین بود.
با لبخند به سرکار برگشتم .و ساعت دو بعد از ظهر ،دسته گلی از لیلیوم های ببری
رو همراه یه یادداشت خصوصی که توی پاکت نامه درون شرکتی قرارش داده بودم
به دفتر گیدین فرستادم:
《سپاسگزاری بابت سکس های جنگلی*》
و جوابش:
《بیخیال کراو ماگا شو .من خودم بهت یه تمرین میدم!》
وقتی ساعت سه و چهل دقیقه شد---یعنی پنج دقیقه قبل از ساعت مالقاتم با گیدین--
مضطرب و عصبی شدم .با پاهای لرزون ایستادم و راه افتادم ،توی آسانسور جاگرفتم تا به طبقه اش برسم .حاال که وقتش رسیده بود تا هدیه مو بهش بدم ،نگران
شده بودم که نکنه از حلقه خوشش نیاد...اون هیچ حلقه ای دستش نبود.
یعنی من خیلی پررو و انحصار طلب بودم که میخواستم حلقه به دستش بندازه ،فقط
چون خودمم این کار رو کرده بودم؟

مسئول موقرمز پذیرش بدون هیچ تعللی اجازه ورود داد .از راهرو که بیرون اومدم
اسکات متوجهم شد ،پشت میزش ایستاد و با یه لبخند پهن ازم استقبال کرد .و وقتی
که به داخل دفتر گیدین قدم گذاشتم ،در رو پشت سرم بست.
با ورودم فورا مدهوش رایحه دلپذیر گل ها و گرمایی که به دفتر مدرن و خشک
بخشیده بودند شدم.
گیدین سرشو از مانتیورش باال اورد و با دیدنم ابروهاشو با تعجب باال فرستاد .سریع
بلند شد:
"-اوا ،مشکلی پیش اومده؟"

*سکس جنگلی :یعنی روابط جنسی سریع و دیوانه واری که اصوال هرجایی میتونن
اتفاق بیفتن مثال توی ماشین های کوچک ،روی اسباب اثاثیه خونه /:
#صفحه_۳۴۸

ای سرکار به حالت شخصی
تماشاش کردم که چطور ادا و اطوارش از حالت حرفه ِ
و خودمونی دراومد .و با زل زدن بهم ،نگاه خیره اش کم کم نرم شد.

"نه ،فقط"....نفس عمیقی کشیدم و به سمتش راه افتادم .ادامه دادم:
"یه چیزی واست گرفتم"."بازم؟ نکنه امروز مناسبت خاصی رو فراموش کردم من؟"جعبه حلقه رو وسط میز گذاشتم و بعد چرخیدم .حالت تهوع داشتم .کامال نسبت به
درایتی که صرف این هدیه نسنیجده کرده بودم شک داشتم .حاال یه ایده احمقانه بنظر
می رسید.
چی میتونستم بگم تا بهش بفهمونم بابت نخواستن هدیه الزم نیست احساس گناه کنه؟
دارم یهویی که امروز بهش گفتم و کامال مشخص بود آمادگیشو نداشت،
همون دو ِست ِ
به انداره کافی بد نبود؟ حاال الزم بود با این حلقه لعنتی داستان رو ادامه بدم؟ احتماال
اون احساس میکرد در غل و زنجیر گرفتار شده ،و درحالیکه فرار میکنه این بند
اسارت به دنبالش کشیده ،و دائما تنگ تر میشه-----
صدای باز شدن در جعبه و در پی اون نفس لرزون و سریع گیدین به گوشم رسید.
"اوا!"سختی چهره و خشونت
صداش تاریک و خطرناک بود .با احتیاط چرخیدم ،و از
ِ
نگاه خیره اش لرزیدم .با دستش طوری جعبه رو فشار میداد که بند انگشتاش سفید
شده بودند.

با صدایی گرفته و خش دار پرسیدم:
"زیاده روی بود؟""آره".جعبه رو پایین گذاشت و میز رو دور زد .ادامه داد:
"خیلی زیاده .من نمیتونم یه جا آروم بشینم .نمیتونم تمرکز کنم .نمیتونم تو رو ازذهنم بیرون کنم .بطرز وحشتناکی بیقرارم ،و من هیچوقت سر کار اینطوری نبودم.
من خیلی مشغله دارم .ولی تو از هر طرف احاطه ام کردی".
#صفحه_۳۴۹

من لعنتی به خوبی میدونستم که چقدر کارش سنگین و طاقت فرساست ،با این حال
ِ
هربار که میخواستم غافلگیرش کنم این مسئله در نظر نمی گرفتم.
"من متاسفم گیدین .بی فکری کردم".با یه گام بلند سکسی که به یادم می اورد چقدر توی تختخواب فوق العاده ست نزدیک
شد و گفت:

"متاسف نباش .امروز بهترین روز زندگی من بوده"."واقعا؟"تماشاش کردم که حلقه رو توی انگشت حلقه دست راستش فرو کرد.
"گیدین ،من میخواستم تو رو خوشحال کنم .اندازه ست؟ مجبور بودم حدس بزنم"..."عالیه .تو عالی هستی".دستامو گرفت و بوسه ای به حلقه ام زد ،و وقتی منم همینکارو باهاش کردم فقط
تماشام کرد و گفت:
"اوا ،احساسی که تو بهم میدی ....قلبمو به درد میاره".دلم فرو ریخت .پرسیدم:
"اینقدر بده؟""فوق العاده ست".صورتمو قاب گرفت ،خنکی حلقه شو رو روی گونه ام احساس می کردم .با شور
و احساس شروع به بوسیدنم کرد ،لباشو محکم و خواهان روی لبام میفشرد و زبونش
رو با مهارتی شرورانه به داخل دهنم فرو برد.

#صفحه_۳۵۰

بیشتر از اینا می خواستم ولی جلوی خودمو گرفتم ،فکر کردم امروز به اندازه کافی
زیاده روی کردم و خودمو مشتاق نشون دادم .به عالوه اونقدر بخاطر ورود غیر
منتظره ام حواسش پرت شده بود که فراموش کرده بود واسه خلوتمون دیوار
شیشهای رو مات کنه.
زمزمه کرد:
"دوباره بهم بگو توی ماشین چی گفتی"."هومممم ...نمیدونم".دست آزادم رو روی جلیقه اش کشیدم .میترسیدم دوباره بهش بگم عاشقشم .بار اول
به سختی هضمش کرده بود ،مطمئن نبودم که کامال متوجه بار اون جمله شده باشه.
اینکه چه معنایی میتونه برای ما داشته باشه .برای خودش.
"میدونی تو خیلی خوشتیپی .هربار که میبینمت شوکه میشم .به هر حال ....من نمیخوام ریسک کنم و تورو فراری بدم"
به جلو خم شد و پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد.
"-اوا از چیزی که گفتی پشیمونی ،آره؟ همه این گل ها ،حلقه"---

نگران پرسیدم:
"واقعا خوشت اومد ازش؟"و بعد عقب کشیدم تا صورتشو ببینم و بفهمم نکنه از گفتن حقیقت طفره میره .ادامه
دادم:
"اگه ازش بدت میاد نمیخوام بخاطر من دستت کنی".با انگشتاش الله گوشم رو نوازش کرد و گفت:
"عالیه .افتخار می کنم که تو دستمه".خوشحال بودم که پذیرفتش .چون به نوعی منو پذیرفته بود.
#صفحه_۳۵۱

در حالیکه نگاه خیره اش خبر از اضطراب حیرت آور درونش میداد گفت:
"اگه داری میپیچونی تا حرفتو پس بگیری"----نتونستم تمنای نگاهش رو تاب بیارم.

"گیدین ،تک تک کلمات اون جمله رو جدی گفتم".با زمزمه وسوسه کننده ای تهدید کرد:
"مجبورت میکنم بازم بگی .قبل از اینکه کارم باهات تموم بشه فریادش بزنی".یه لبخند دندون نما زدم و عقب کشیدم.
"برگرد سرکارت بدجنس"."اوا ساعت  ۵میرسونمت خونه".درحالیکه به سمت در قدم برمیداشتم تماشام کرد و ادامه داد:
"می خوام وقتی پایین میای و سوار ماشین میشه اونجات برهنه و خیس باشه.میتونی به خودت دست بزنی و لمس کنی تا آماده باشی ولی خودتو ارضا نکن و
گرنه عواقب داره".
عواقب .لرزهای از بدنم گذشت ولی میزان ترسی که به همراه داشت بحدی بود که
می تونستم باهاش کنار بیام .من اطمینان داشتم که گیدین میدونه تا چه حد منو در
تنگنا قرار بده.
"-آلت تو هم سفت و سخت و آماده خواهد بود؟"

لبخند کجی روی لبش نشست و گفت:
"کی سفت و سخت نیست ،وقتی با توئم؟! اوا ممنونم بابت امروز .بابت هر دقیقهاش".
بوسه ای واسش فوت کردم و دیدم که چشماش تیره شدند .و حالت صورتش بقیه
روز تو ذهنم موند...
#صفحه_۳۵۲

ساعت شش با ظاهری پریشون و نامرتب که داد میزد توسط گیدین کامال به فاک
رفتم ،به آپارتمانم برگشتم .وقتی بعد از کار ،لیموزین گیدین رو به جای بنتلی اش
مقابل ساختمون کراس فایر دیدم فهمیدم که چه چیزی در انتظارمه .به محض اینکه
عقب ماشین سوار شدم محکم منو چسبید .و بعد با نشون دادن مهارت های فوق
ت بی نهایتی میخکوب صندلی
العاده اش در زمینه رابطه دهانی ،منو با شور و حرار ِ
کرد.
خدا رو شکر که از لحاظ فیزیکی و جسمانی روی فرم و سالم بودم .وگرنه میل
جسمانی ظاهرا پر توانش ،احتماال تا حاال منو از
جنسی سیری ناپذیر گیدین و بنیه
ِ
پا در اورده بود .نه اینکه شکایتی داشته باشم .نه ،فقط یه اظهار نظر بود!
وقتی با عجله وارد البی آپارتمانم شدم کلنسی رو دیدم که به انتظارم نشسته بود تا
منو به سالن ورزشی پارکر برسونه .حتی اگه متوجه وضعیت پریشونم شده بود---
گونه های گل انداخته ،موهای نامرتب و لباسی که بطرز زشتی چروک شده بود--

 با این حال اشاره ای نکرد .لباسامو سریع عوض کردم و بعد به سمت استودیویپارکر راه افتادیم .امیدوار بودم اولین جلسه ی آشنایی راحت باشه چون پاهام هنوزم
به خاطر دو ارگاسم پرقدرت مثل ژله میلرزیدند.
وقتی به انبار مبدل در بروکلین رسیدیم هیجان زده و آماده برای یادگیری بودم.
حدود دوازده شاگرد درگیر تمرینات متنوع بودند و پارکر هم از کنار تشک ها
نظارت و تشویقشون میکرد .متوجه من که شد نزدیکم اومد و به سمت گوشه ای
دنج از میدون مبارزه هدایتم کرد تا بتونیم تنها کار کنیم.
#صفحه_۳۵۳

برای برطرف کردن استرس پرسیدم:
"خوب ...قرار چی کار کنیم؟"با لبخندی که زد چهره جذاب و خیره کننده اشو به رخ کشید .پرسید:
" مضطربی؟""یکم"." همونطور که به خوبی میدونی ما قراره اول روی استقامت و قدرت بدنی تو کارکنیم .در عین حال یه سری تمرینات رو هم شروع می کنیم تا یاد بگیری چطور در
مقابل حمالت غیر منتظره شوک نشی و تردید نکنی".

قبل از اینکه شروع کنیم فکر میکردم استقامت و قدرت بدنی نسبتا خوبی دارم ،ولی
فهمیدم که میتونه بهتر از اینا باشه .پارکر اول بصورت مختصر با وسایل ورزشی
تعاریف مبارزه و رقص پا
و محیط سالن آشنام کرد و بعد به سراغ توضیح دادن
ِ
رفت .با یه سری ورزش ها و نرمش های بدنی خودمونو گرم کردیم؛ تا به حرکت
"تگینگ" رسیدیم ،یعنی درحالیکه رو در روی هم ایستاده بودیم باید سعی می کردیم
به شونه ها و بازوهای همدیگه دست بزنیم و در عین حال حرکات مقابل رو دفع
کنیم.
البته که پارکر در زمینه تگینگ عالی کار میکرد ولی منم تالش خودمو میکردم .با
اینکه بیشتر زمان رو مشغول مقدمات و اصول اولیه بودیم ولی من خودمو کامال
غرقش کرده بودم .من به خوبی میدونستم تحت فشار بودن و نا برابری چه حسی
داشت .تجربه شو در گذشته داشتم.
و پارکر ،حتی اگه متوجه خشم و غضب نهفته در وجودم شده بود ،با این حال اظهار
نظری نکرد.

#صفحه_۳۵۴

وقتی گیدین به آپارتمانم اومد ،منو توی حمام درحالیکه بدن دردناکمو در وان پر از
آب فرو کرده بودم پیدا کرد .با اینکه میتونستم تشخیص بدم بعد از تمرین با مربی
شخصی اش تازه دوش گرفته بود ولی با این حال برهنه شد و به داخل وان ،پشت
سرم لغزید و با دست ها و پاهاش منو در آغوش کشید.

نرمه ی گوشمو بین دندوناش گرفت و سر به سرم گذاشت:
"کراو ماگا خوب بود ،ها؟!""کی گفته یه ساعت درکنار یه مرد هات بودن ،میتونه خسته کننده باشه؟"کری راست گفته بود که کراو ماگا منجر به کبودی میشه .به همین زودی میتونستم
چندتا سایه ی کبودی زیر پوستم ببینم ،و جالب اینجاست که هنوز سراغ فنون اصلی
سخت و نرفته بودیم.
گیدین در حالیکه سینه هامو فشار میداد زمزمه کرد:
"ممکنه من حسودیم بشه ...اگه نمیدونستم پارکر اسمیت ازدواج کرده و بچه داره!"از اینکه میدیدم در مورد یه چیز دیگه هم که طبیعتا نباید مطلع میبود خبر داشت
غریدم.
"سایز کفش و کالهشو هم میدونی؟""نه هنوز".به غر غر خشمگینانه ام خندید و من نتونستم لبخندمو از شنیدن این صدای خنده ی
نایاب مهار کنم.

یه روز از همین روزا باید در مورد وسواس عجیبش در رابطه با جمع آوری
اطالعات صحبت میکردیم ولی امروز وقت مناسبی نبود .این اواخر به اندازه کافی
رفتارهای عجیب غریب داشتیم و ضمن اینکه هشدار کری رو مبنی بر اینکه من و
گیدین باید تا میتونیم خوش بگذرونیم به کلی فراموش کرده بودم .درحالیکه با حلقه
ی توی دستش بازی می کردم ،درمورد گفتگویی که روز شنبه با پدرم داشتم ،بهش
گفتم .اینکه چطور همکارهای پلیسش بخاطر شایعاتی که درمورد من و قرار گذاشتنم
با گیدین کراس وجود داره سر به سرش میذارن.
#صفحه_۳۵۵

آه کشید:
"متاسفم".چرخیدم و بهش نگاه کردم.
"تقصیر تو نیست که سرخط اخباری .نمیتونی درمورد جذابیت دیوانه وارت کاریکنی".
به خشکی گفت:
"-یه روز از همین روزا باالخره میفهمم که چهره ام مایه رنج و بدبختیه یا نه".

"خوب ،اگه نظر من ذره ای ارزش داره ،باید بگم که من بیشتر با گزینه دو موافقمو عاشق چهره تم".
لبش به لبخندی باز شد .گونه امو لمس کرد و گفت:
"نظر تو تنها نظریه که به اندازه ی دنیا برام ارزش داره .و همینطور نظر پدرت.اوا من میخوام اون ازم خوشش بیاد ،نه اینکه فکر کنه دخترشو در معرض نمایش
قرار دادم تا به حریم خصوصیش تجاوز بشه".
"تو نظرشو جلب میکنی .اون فقط میخواد من خوشحال و در امان باشم".به وضوح خیالش آسوده شد و منو نزدیک تر کشید .پرسید:
"من تو رو خوشحال میکنم؟""آره".گونه امو به قلبش تکیه دادم و ادامه دادم:
"من عاشق اینم که با تو باشم .و وقتی کنار هم نیستیم ،آرزو میکنم که ای کاشبودیم".
بین موهام زمزمه کرد:

"تو گفتی نمیخوای دیگه با هم درگیر بشیم .این اذیتم میکنه .از اینکه داغونم و دائمادارم گند میزنم خسته شدی؟"
"گیدین ،تو دائما گند نمیزنی .منم خراب کردم .رابطه داشتن سخته گیدین .بیشترافراد حتی مثل ما سکس های خفن ندارن .من خودمونو توی دسته خوشبخت ها قرار
میدم".
#صفحه_۳۵۶

دستشو پر از آب کرد و روی کمرم ریخت ،چندین و چندبار ،و با این گرمای
سینوسی ،بهم آرامش می بخشید.
"من پدرمو به خاطر ندارم"."اوه؟"سعی کردم مضطرب نشم و غافلگیری مو آشکار نکنم .و همینطور هیجان متالطم
و عطش عاجزانه ام برای بیشتر دونستن در موردش .گیدین هرگز درمورد خانواده
اش صحبت نکرده بود .داشتم میمردم که با سواالتم تحریکش نکنم که ادامه بده ولی
از طرف دیگه نمیخواستم اگه هنوز آماده نیست تحت فشار بذارمش...
سینه اش از یه بازدم عمیق باال و پایین شد .چیزی توی آهش بود که باعث شد سرمو
باال بیارم و قصدمو برای محتاطانه رفتار کردن از بین ببرم.

دستمو روی سینه سفت و سختش کشیدم و گفتم:
"میخوای درمورد چیزایی که یادت هست حرف بزنیم؟""فقط....یه سری خیال .اون زیاد حضور نداشت .خیلی کار می کرد .فکر کنم منماینو ازش به ارث بردم".
"شاید اعتیاد شغلی چیزیه که باهم تفاهم دارین .ولی فقط و فقط همینه".سرسخت و بدگمان عقب کشید .پرسید:
"چطور اینو میدونی؟"نزدیکش شدم و دسته ای از موهامو که به صورتش چسبیده بود کنار زدم.
"متاسفم گیدین ولی پدر تو یه کالهبردار بود که برای خالصی ،یه راه راحت وخودخواهانه رو انتخاب کرد .تو همچین چیزی رو درونت نداری که بخوای مثل
اون باشی".
"نه منظورم این بود".مکث کرد و بعد ادامه داد:

"ولی فکر میکنم اون هرگز بلد نبود که چطور با مردم ارتباط برقرار کنه ،کهچطور بجز نیاز های ضروری خودش به چیز دیگه ای اهمیت بده".
#صفحه_۳۵۷

به دقت بررسی اش کردم و گفتم:
"فکر میکنی این شرح حال تو هم هست؟"آروم پاسخ داد:
"نمیدونم"."خوب ،من میدونم ،و میگم که نیست".بوسه ای به نوک بینیش زدم و ادامه دادم:
"تو یه نگهدار و محافظی .از چیزی یا کسی که داری مراقبت و حمایت میکنی"."بهتره اینطور باشم".حصار بازوهاشو تنگ تر کرد و ادامه داد:

"اوا ،حتی نمیتونم به بودنت با یه شخص دیگه فکر کنم .تصور اینکه یه مرد دیگهتو رو اینجوری که من میبینم ببینه ،تو رو تو این حالت ببینه ...دستاشو روی بدنت
بکشه ...دیوونه و داغونم میکنه"...
"همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته ،گیدین".میدونستم چه احساسی داره .منم قادر نبودم صمیمیت و خلوتش رو با زن های دیگه
تاب بیارم.
"اوا تو همه چیزو واسه من تغییر دادی .نمیتونم تحمل کنم از دستت بدم".در آغوش کشیدمش و گفتم:
"یه حس دو طرفه ست".سرمو کج کرد و لبمو برای یه بوسه حریصانه و آتشین به کام گرفت.
توی اون لحظات به وضوح نزدیک بود سرتاسر کف زمین رو چلپ چلوپ پر از
آب کنیم .فاصله گرفتم و گفتم:
"بدجنس ،اگه میخوای بازم سکس کنیم باید من قبلش غذا بخورم".با یه لبخند شرورانه به عقب تکیه کرد و گفت:

"ببین کی اینو میگه؟! دوست دختری که بدن خیس و لختش رو به همه جای منمیماله!"
"خوب بیا بریم غذای ارزون چینی سفارش بدیم و با چاپ استیک بخوریم"."بیا بریم غذای خوب چینی سفارش بدیم و همون کاری که گفتی رو بکنیم".#فصل_نوزدهم

#صفحه_۳۵۸

کری برای خوردن یه غذای چینی فوق العاده ،شراب شیرین آلو و تماشای برنامه
های تلویزیونی دوشنبه شب ،به ما در سالن نشیمن ملحق شد .درحالیکه شبکه رو
تند تند عوض میکردیم و به اسم های مضحک بعضی از برنامه های واقع نمای
تلویزیون میخندیدیم ،من به تماشای دوتا از مهم ترین مردهای زندگیم نشستم که از
زمان آرامششون لذت میبردند و با هم خوش می گذروندند .اونا خیلی خوب با هم
اخت شده بودند ،و مثل همه ی مردها ،همدیگرو دست مینداختند و به شوخی به هم
فحاشی می کردند .این روی گیدین رو هیچوقت ندیده بودم و خیلی دوسش داشتم.
از اونجایی که من یه قسمت از مبلمان چند تیکهمون رو کامال تصاحب کرده بودم،
دو مرد مجبور شدند چهارزانو روی زمین بشینند و از میز قهوه بعنوان میز
غذاخوری استفاده کنند .هر دو شلوار ورزشی گشاد و تیشرت تنگ به تن داشتند و
منم از این ویو لذت میبردم .یعنی من یه دختر خوشبخت محسوب میشدم؟

کری درحالیکه انگشتاشو می شکوند ،خودشو بصورت نمایشی آماده کرد تا کوکی
شانسش رو باز کنه .با هیجان گفت:
"بیاین ببینیم چیه .قراره ثروتمند بشم؟ مشهور بشم؟ یه آقا یا خانم قد بلن ِد سبزه رویبامزه نصیبم بشه؟ به سرزمین های دور سفر کنم؟ ببینم واسه شماها چی در اومد؟"
گفتم:
"فال من که باور نکردنیه《.در نهایت همه چیز آشکار خواهد شد》.شوخیمیکنه؟!! برای دونستن این ،چه نیازی به فال داشتم؟!"
گیدین کوکیشو باز کرد و طالعش رو خوند:
"《خوشبختی به زودی در خونهتو میزنه"》.#صفحه_۳۵۹

خرناسی کشیدم.
کری نگاهی بهم انداخت و گفت:
"-واقعا! کراس تو کوکی یه نفر دیگه رو قاپیدی".

به خشکی گفتم:
"اون بهتره به کوکی یه نفر دیگه حتی نزدیکم نشه".گیدین نزدیکم شد و نصف کوکیمو از بین انگشتام قاپید و گفت:
"نگران نباش فرشته .کوکی تو دقیقا همون چیزی بود که میخواستم".و با چشمکی که زد اونو توی دهنش چپوند.
کری غر غر کرد:
"عوق! برید تو اتاق".با خودنمایی و کلی ژست گرفتن فالشو باز کرد ،ولی بعد اخمی بین ابروهاش نشست:
"چی؟ گندش بزنن".به سمت جلو خم شدم و پرسیدم:
"-چی میگه؟"

گیدین با بذله گویی جواب داد:
"کنفوسیوس میگه ...مردی که دستش توی جیبشه ،کل روز *یریه".کری نصفه ی کوکیشو به سمت گیدین پرت کرد ،و اونم ماهرانه گرفتش و یه لبخند
پهن ودندون نما زد.
"بده ببینم اونو".فال رو از بین انگشتای کری کشیدم .و بعد زدم زیر خنده .کری حرصی گفت:
"*ون لقت اوا".گیدین پرسید:
"خوب چی نوشته؟""نوشته《یه کوکی دیگه بردار"》.#صفحه_۳۶۰
گیدین لبخند زد و گفت:

"با یه فال به فاک رفت".کری نیمه ی دیگه ی کوکیشو هم پرت کرد.
یاد زمانی افتادم که یه دانشگاه ایالت سان دیگو می رفتم و همچین شبی رو همراه
کری گذروندیم .این خاطره باعث شد به فکر فرو برم و سعی کنم گیدین رو در
دوران دانشکده اش تصور کنم .از مقاله ای که خونده بودم میدونستم لیسانسش رو
در دانشگاه کلمبیای نیویورک سپری کرد ،و بعد ترکش کرد تا روی گسترش منافع
تجاری اش تمرکز کنه.
یعنی اون چطوری با همکالسی هاش معاشرت میکرده؟ توی پارتی های خوابگاه
شرکت میکرده؟ روابط جنسی سرسری و متنوع داشته؟ الکل زیاد مصرف میکرده؟
گیدین یه مرد مصمم و جدی بود و من به سختی میتونستم یه آدم بیخیال و سرخوش
تصورش کنم ،ولی درعین حال با من و کری دقیقا همونطور بیخیال بنظر می رسید.
گیدین درحالیکه هنوز هم لبخند رو لبش بود بهم نگاه کرد و باعث شد قلبم تو سینه
ام بایسته .برای اولین بار متناسب با سن و سالش بنظر می رسید؛ جوون ،خوب و
خیلی نرمال .تو اون لحظه ،ما تنها یه زوج بیست و اندی ساله بودیم که همراه یه
هم اتاقی و یه کنترل تلویزیون داشتیم تو خونه استراحت میکردیم .اون فقط دوست
پسرم بود و با هم خوش می گذروندیم .همه چیز شیرین و ساده بود و من این خیال
رو هوس انگیز میدیدم.
صدای زنگ اینترکام (دستگاه مخابره داخل ساختمان) بلند شد و کری خیز برداشت
تا جواب بده .با یه لبخند نگاهی کوتاه بهم انداخت و گفت:
"-شاید تری باشه".

دستمو باال اوردم و انگشتامو به نشونه ی الیک نشونش دادم.
#صفحه_۳۶۱

ولی وقتی چند دقیقه بعد کری در رو باز کرد ،یه دختر بلوند خوش پر و پاچه وارد
شد.
درحالیکه از باقی مونده ی شام روی میز میخورد گفت:
"هی سالم".وقار پرقدرت همیشگی اش سر پا
و بعد به دقت خیره ی گیدینی شد که مودبانه و با ِ
ایستاد .دختره با نیشخند بهم نگاه کرد؛ بعد یه لبخند خیره کننده ی جذاب به گیدین
زد و دستشو به سمتش دراز کرد.
"تاتیانا چرلین هستم".گیدین بهش دست داد و در جواب گفت:
"-دوست پسر اوا هستم".

از نحوه ی معرفی گیدین ابروهام باال پریدند .یعنی اون میخواست هویتش رو مخفی
نگه داره؟ یا اینکه از حریم شخصی اش محافظت میکرد؟ به هر حال ،جوابشو
دوست داشتم.
کری با یه بطری شراب و دو تا جام برگشت و درحالیکه به اتاق خوابش در انتهای
راهرو اشاره میکرد رو بهش گفت:
"بیا بریم".تاتیانا دستی تکون داد و جلوتر از کری راه افتاد.
از پشت سرش برای کری لب زدم که "داری چیکار میکنی؟"
و کری چشمکی زد و پچ پچ کرد:
"-دارم یه کوکی دیگه برمیدارم!"

❗️پی نوشت ها:
تلویزیون واقع نما :از انواع برنامههای زنده ی تلویزیونیه که بخشهایی از زندگی
آدمهای واقعی رو دنبال میکنه .مثل ماه عسل خودمون.

کوکی شانس :توی رستوران های چینی همراه صورت حساب یه کوکی شانس هم
میدن که وقتی از وسط نصفش کنی یه فال توشه .کوکی یه نوع شیرینی خشک و
خوشمزه ست.
جمله کنفوسیوس :کنفوسیوس معروف ترین فیلسوف چینه که میگه :مردی که جیبش
سوراخ باشه ،کل روزش *یریه .البته خیلی ها میگن این جمله واقعی نیست و اون
هرگز اینو نگفته .کلمه ی فوق رو هم مجبور به سانسور شدم چون هیچ معادل دیگه
ای نداشت.

#صفحه_۳۶۲

من و گیدین هم یکم بعد به سمت اتاقم راه افتادیم .درحین اینکه برای خواب آماده
میشدیم ،چیزی رو که درموردش کنجکاو شده بودم ازش پرسیدم:
"زمان دانشکده هم یه مکان سکس داشتی؟"تیشرت رو از سرش دراورد و گفت:
"ببخشید؟""میدونی ،منظورم مثل همون اتاق هتله .تو یه مرد شهوتی هستی .فقط میخوام بدونمکه اون موقع هم همچین دم و دستگاهی داشتی یا نه؟"

درحال چشم چرونی نیمه تنه فوق العاده و ران های الغر عضله ایش بودم که سرشو
تکون داد و گفت:
"تعداد سکس هایی که از زمان آشناییمون با تو داشتم با کل سکس های دوسالاخیرم برابری میکنه".
"امکان نداره"."اوا شغل من خیلی سخته ،و سخت تر از اون ورزش میکنم .کار و ورزش اکثزاوقات بطرز خوشایندی منو خسته و بی رمق میکنن .درسته هرازگاهی بهم پیشنهادی
میشد که رد نمیکردم ولی من تا وقتی که تو رو مالقات نکرده بودم به دلخواه خودم
بود که سکس کنم یا نه .زیاد نبود ،هروقت میخواستم میتونستم رد کنم".
به هیچ وجه نمیتونستم حرفشو باور کنم.
"مزخرف میگی".قبل از اینکه با ساک مشکی چرمش که حاوی وسایل حمام و توالتش بود به سمت
حمام راه بیفته نگاهی بهم انداخت و گفت:
"همینجوری به شک و بدگمانیت ادامه بده اوا ،تا ببینی بعدش چه اتفاقی میفته"."-چی؟"

درحالیکه از نمای باسن خوش فرمش لذت میبردم به دنبالش قدم برداشتم و ادامه
دادم:
کردن دوباره ی من ثابت کنی که میتونی سکس رو به دلخواه خودت
"میخوای باِ
داشته باشی یا نه؟"
"اوا برای یه رابطه خوب به دو نفر نیازه".#صفحه_۳۶۳

کیفشو باز کرد و یه مسواک نو بیرون کشید .از جلدش خارجش کرد و تو جا مسواکی
من گذاشتش .ادامه داد:
"تو هم به اندازه من تمایل داری .تو هم به اندازه من به این اتصال نیازی داری.پر شوری رابطه ما به هر دو نفرمون برمیگرده".
"حق با توئه .فقط"..."فقط چی؟"یه دراور رو باز کرد و وقتی متوجه پر بودنش شد اخم کرد و سراغ یکی دیگه
رفت.

به غرغراش وقتی نمیتونست دراور خالی پیدا کنه و تصور اینکه اونم توی خونه ی
من دراور داشته باشه لبخند زدم و گفتم:
"اون یکی سینک .همه کشو هاش واسه خودت".گیدین سراغ سینک بعدی رفت و شروع به خالی کردن ساکش توی دراورها کرد.
درحالیکه شامپو و بادی واش رو روی دوش قرار میداد تکرار کرد:
"فقط چی؟"باسنمو به سینک تکیه دادم و دست به سینه شدم .به تماشاش نشستم که چطور
سرتاسر حمام برای خودش قلمرویی دست و پا میکرد .هیچ شکی نبود که قصدش
دقیقا همینه ،طوری که بی تردید هر کسی پا به اتاقم میذاشت سریعا میفهمید یه مرد
تو زندگی منه.
به ذهنم رسید که منم همچین قلمرویی رو توی خونه اون دارم .حتما خدمتکارای
خونهش تا االن فهمیده بودند که رئیسشون در حال حاضر متعهد به یه رابطه ست.
این تفکر لرزه ای از هیجان به وجودم انداخت.
"وقتی داشتیم شام میخوردیم ،به فکر دوران دانشکده ات افتادم .داشتم تصورمیکردم که دیدنت درحالیکه داری توی محوطه دانشکده میچرخی چه جوری
میتونست باش .قطعا فکر و ذکرم تو میشدی .هر کاری میکردم تا اطرافت باشم و
از دیدنت لذت ببرم .سعی میکردم کالس های مشترک با تو بگیرم تا وقتی داری
کنفرانس ارائه میکنی بتونم خیال پردازی کنم که چطور میشه اغوا و تحریکت کرد".
"-دیوونه ی سکس!"

بوسه ای به نوک بینیم زد و ازم گذشت تا بره دندوناشو مسواک بزنه .ادامه داد:
"هر دومون خوب میدونیم که اگه منم واسه اولین بار میدیدمت چه اتفاقی میفتاد".#صفحه_۳۶۴

موهامو برس کشیدم ،دندونامو مسواک زدم و بعد صورتمو شستم .پرسیدم:
"باالخره ....تو یه مکان سکس برای موقعیت های نادر داشتی که یه عده هرزهخوش شانس بتونن تو رو به تختوان بکشونن؟"
به انعکاس صورت صابونی ام در اینه خیره شد و گفت:
"همیشه از هتل استفاده میکردم"."تنها مکانی بود که توش سکس داشتی؟ قبل از من؟"آروم گفت:
"تنها مکانی بود که سکس های هرازگاهی و توافقی توش داشتم ...بدون احساس...قبل از تو".

قلبم شکست.
"اوه".به سمتش قدم برداشتم و از پشت بغلش کردم .گونه امو به کمرش مالیدم.
به تختخواب رفتیم و همدیگرو در آغوش گرفتیم .صورتمو تو گودی گردنش فرو
بردم و درحالیکه بینیمو بهش می مالیدم عطرشو نفس کشیدم .بدنش سفت و سخت
بود ،و در عین حال برای من بطرز شگفت انگیزی راحت و ارامش بخش بود .گرم
و قدرتمند بود ،و بشدت مردانه .کافی بود فقط بهش فکر کنم تا بخوامش.
پاهامو دو طرف لگنش قرار دادم و خودمو روش باال کشیدم .دستامو روی مرزهای
شکم چندتکه اش کشیدم .تاریک بود و نمیتونستم ببینمش ،ولی اصال نیازی به دیدن
نداشتم .همونقدر که عاشق چهره اش بودم--چهره ای که گاهی اوقات نسبت بهش
اظهار تنفر میکرد--عاشق نوازش ها و زمزمه هاش بودم .نجوا میکرد که به راستی
چقدر مجذوب منه ،که اگه توی دنیا هیچ کس دیگه ای رو نداشته باشه واسش مهم
نیست چون چیزی بیشتر از من نمیخواد.
"گیدین".بازوهاشو دورم پیچید و عمیقا شروع به بوسیدنم کرد .بعد منو چرخوند تا زیرش
ت محبت آمیزی که روحمو به پرواز در می اورد باهام
قرار بگیرم و با حس مالکی ِ
عشق بازی کرد.
#صفحه_۳۶۵

با تکان غافلگیرانه ای که خوردم از خواب پریدم .وزن سنگینی روم افتاد و صدای
ناهنجاری بلند شد .کلمات زشت و زننده ای به گوشم می رسید .ترس و وحشت تمام
وجودم را در بر گرفت و هوای نفس کشیدن رو ازم سلب کرد.
《 دوباره نه ...لطفا....نه ...نه》
دست برادرخوندم جلوی دهنمو گرفت و پاهامو به زور از هم باز کرد .چیز سخت
بین پاهاش رو درحالیکه کورکورانه بهم ضربه میزد تا بتونه خودشو درون بدنم
فرو کنه احساس میکردم.
صدای جیغم با کوبیدن دستش روی لبام خاموش شد و من از ترس و درد کز کردم.
قلبم بحدی تند و سخت می کوبید که احساس میکردم االن منفجر میشه .نیتن خیلی
سنگین بود .سنگین و قوی .نمیتونستم تکونش بدم .نمیتونستم از خودم دورش کنم..
《بسه! بسه .از روی من بلند شو .دستتو بکش .اوه خدا ....لطفا این کار رو با من
نکن ...دوباره نه》...
مامانم کجا بود؟ ما-مان!
جیغ کشیدم ،فریاد زدم ولی دست نیتن روی دهنم نشست .به سمت پایین فشارم داد
و سرمو توی بالش خفه کرد .هرچه بیشتر می جنگیدم ،بیشتر هیجان زده میشد .مثل
یه سگ نفس نفس میزد ،خودشو بهم می کوبید بارها و بارها ...سعی میکرد التشو
درونم فرو کنه...

"االن میفهمی چه حسی داره".یخ زدم ...من این صدا رو می شناختم .این صدای نیتن نبود.
این یه خواب نبود .و در عین حال کابوس بود...
#صفحه_۳۶۶

خدایا ،نه...دیوانه وار توی تاریکی پلک میزدم و تقال میکردم که ببینم .خروش خون
رو توی گوشام احساس میکردم .نمیتونستم بشنوم..
ولی من بوی این بدن رو می شناختم .لمس این دستا رو می شناختم ،حتی االن که
بی رحمانه و خشن بودند .حس بدنشو روی بدنم می شناختم ،حتی االن که سعی می
کرد بهم تجاوز کنه...
برجستگی آلت گیدین پی در پی به کشاله رونم برخورد میکرد .وحشت زده تمام
توانمو جمع کردم و با تقال خودمو باال کشیدم .دست گیدین از روی صورتم کنار
رفت.
درحالیکه هوا رو به داخل ریه هام می کشیدم ،جیغ زدم.
سینه اش از غرشی که کرد باال و پایین شد:

"وقتی تو اونی باشی که گاییده میشی زیاد رضایت بخش و جالب نیست ها؟"نفس زنان و بریده بریده گفتم:
"کراس فایر".تابش نوری از توی راهرو چشممو زد و در پی اون وزن سنگین و خفقان اور گیدین
بطرز خوشایندی از روم برداشته شد .درحالیکه گریه میکردم به پهلو چرخیدم،
اشک طوری از چشمام جاری میشد که تصویر هل دادن گیدین به اون سمت اتاق و
کوبیدنش به دیوار توسط کری رو تار میدیدم.
صدای کری رو شنیدم:
"اوا ،حالت خوبه؟"چراغ کنار تخت رو روشن کرد .و وقتی منو دید که به حالت جنینی توی خودم جمع
شدم و بشدت می لرزم و مثل گهواره خودمو تکون میدم ،فحش و دشنام داد.
#صفحه_۳۶۷

وقتی گیدین صاف ایستاد کری به سمتش هجوم برد:

"اگه قبل از اینکه پلیس رو خبر کنم یه دونه از اون ماهیچه های لعنتیتو تکونبدی و جنب بخوری ،اونقدر میزنمت تا خون باال بیاری".
اب دهنمو از میون گلوی درحال سوزششم قورت دادم و خودمو باال کشیدم تا بتونم
گنگی ناشی
بشینم .نگاه خیره ام میخکوب نگاه گیدین شد و دیدم که چطور گیجی و
ِ
از خواب از چشماش پر کشید و کم کم جاشو به وحشت داد.
"خواب".زبونم بند اومده بود ،قادر نبودم درست حرف بزنم .بازوی کری رو که میخواست
تلفنو برداره گرفتم و دوباره نالیدم:
"اون داشته خـ...خواب می دیده".کری نگاهی به گیدین که مثل یه حیوون وحشی ،برهنه روی زمین دوال شده بود
انداخت و آهسته گفت:
"یا عیسی مسیح"،بازوش کنار بدنش افتاد .ادامه داد:
"-فکر میکردم خودم خیلی داغونم".

به سختی خودمو از تخت بیرون کشیدم و روی پاهای لرزونم ایستادم .از ترسی که
با تاخیر به جونم افتاده بود نزار و بیحال شده بودم .زانوهام سست شدند و کری در
آغوشم گرفت و درحالیکه زار میزدم همراهم به زمین افتاد و نگهم داشت...
#صفحه_۳۶۸

کری در حالیکه به دیوار راهرو تکیه داده بود و دستشو الی موهای به هم ریخته
اش می کشید گفت:
"من روی کاناپه میخوابم".در اتاق خواب پشت سرم باز بود و گیدین ،رنگ پریده و روح مانند ،توی اتاق
بود .کری ادامه داد:
"چند تا پتو و بالش هم واسه اون میارم .به نظرم نباید تنها بره خونه ،االن داغونو از هم پاشیده ست".
"ممنونم کری".دستامو محکمتر دور شکمم حلقه کردم و پرسیدم:
"-تاتیانا هنوز اینجاست؟"

"معلومه که نه .رابطه ی ما اونجوری نیست .فقط سکس میکنیم".در حالیکه ذهنم درگیر گیدین بود آهسته پرسیدم:
" پس تری چی؟""من عاشق تری ام .فکر کنم به جز تو اون بهترین آدمی باشه که تا حاال مالقاتکردم".
به جلو خم شد ،بوسهای به پیشونیم زد و ادامه داد:
"و چیزی که اون ازش بی اطالعه بهش آزاری نمیرسونه .نگران من نباش ،بهفکر خودت باش".
با چشمای لبریز از اشک بهش نگاه کردم و گفتم:
"نمیدونم چیکار کنم".کری آه کشید ،چشمای سبزش تیره و جدی شدند.
"دختر کوچولو ،به نظرم تو باید تصمیم بگیری ببینی میخوای این سختیها رومتحمل بشی یا نه .این یه وضعیت خیلی مشکل و پیچیده ست که ممکنه از پسش بر
نیای .بعضی از آدمها نمیتونن درمان بشن .به من نگاه کن .من عاشق یه مرد فوق
العاده ام که ممکنه بخاطر دختری که نمیتونم خودمو جلوش کنترل کنم از دستش
بدم".

نزدیک شدم و بازوشو نوازش کردم.
"کری"...#صفحه_۳۶۹

دستمو گرفت و فشاری بهش وارد کرد.
" اگه بهم نیاز داشتی من همینجام".وقتی به اتاق برگشتم گیدین رو دیدم که داشت زیپ ساکش رو می بست .با نگاهی
که بهم انداخت ترس تو وجودم رخنه کرد .نه به خاطر خودم ،به خاطر خودش .تا
حاال هیچ کسی رو اینقدر ویران ندیده بودم ،اینقدر درهم شکسته .تیرگی چشمای
زیباش منو میترسوند .هیچ حسی از زندگی توشون پیدا نبود .مثل حس مرگ ،رنگ
پریده و گرفته بنظر می رسید و و این در تمام زوایا و سطوح چهره ی نفس گیرش
بیداد میکرد.
زیر لب گفتم:
"داری چیکار میکنی؟"عقب کشید ،انگار میخواست تا جاییکه میتونه ازم فاصله بگیره.

"نمیتونم بمونم".بخاطر اینکه از فکر تنها شدن موجی از آرامش به وجودم تزریق شد نگران و
مضطرب شدم .گفتم:
"ما توافق کردیم----دیگه فرار نکنیم".غرید:
" این مال قبل از این بود که بهت تعرض کنم".فریادش اولین نشونه ی زنده بودنش طی این یک ساعت بود .تا االن مثل یه روح
رفتار کرده بود.
"گیدین تو هوشیار نبودی"."اوا ،قرار نیست دیگه هیچوقت تو یه قربانی باشی .خدای من ...کاری که باهاتکردم"...
پشتشو بهم کرد ،شونه هاش طوری خم شده بودند که بیشتر از تعرضش منو به
وحشت مینداخت.
"-اگه االن بری ،ما میبازیم و گذشته هامون پیروز میشه".

دیدم که کلماتم چطور مثل یه ضربه تکونش دادند .همه چراغ های اتاق روشن بودند،
ای کاش الکتریسیته به تنهایی میتونست سایه های تاریک وجودمون رو ازمون دور
کنه .ادامه دادم:
"اگه االن تسلیم بشی میترسم برای تو راحت تر بشه که ازم دور بمونی و برای منمراحت تر بشه که بهت اجازه شو بدم .اینجوری ما به خط پایان می رسیم گیدین".
"چطور میتونم بمونم؟ چرا همچین چیزی ازم میخوای؟"چرخید و با چنان عطش و حسرتی بهم نگاه کرد که اشکای تازه ای به چشمام هجوم
اوردند .ادامه داد:
"من خودمو میکشم قبل از این که به تو آزاری برسونم".و این یکی از ترس های من بود .خیلی سخت می تونستم تصور کنم گیدینی که
میشناختم---یه فرد دامیننت ،با فطرتی از قدرت خودکامه ---بتونه جون خودش رو
بگیره ،ولی گیدینی که االن مقابلم ایستاده بود یه آدم کامال متفاوت بود .اون بچه ی
پدری بود که خودکشی کرده بود.
#صفحه_۳۷۰

با انگشتام لبه تیشرتم رو کشیدم و گفتم:

" تو هرگز بهم آسیبی نمیرسونی".گرفته و خشن گفت:
"تو ازم میترسی ،میتونم اینو ازچهره ت بخونم .خودمممم از خودم میترسم .میترسمباهات بخوابم و کاری کنم که هر دومون رو نابود کنه".
حق باهاش بود .میترسیدم ،بدنم از وحشت سرد شده بود.
االن میتونستم خشونت باروت مانندش رو درک کنم .درنده خویی چرکین وجودش
رو .ما کنار هم خیلی پر شور و حرارت ،و هیجان زده بودیم .توی پارتی باغ بهش
سیلی زدم ،بهش حمله کردم ،کاری رو که هرگز قبال نکرده بودم.
این ماهیت رابطه ما بود ،که شهوتانگیز و احساسی باشه ،بی رودرواسی و خام
باشه .اعتمادی که ما رو کنار هم نگه داشته بود ،رومون رو هم طوری بهم باز
کرده بود که هر دو آسیبپذیر و خطرناک شده بودیم .و این میتونست قبل از اینکه
بهتر بشه بدتر بشه.
دستشو الی موهاش کشید و گفت:
"اوا ،من"----"دو ِست دارم ،گیدین"."-خدایا".

با حالت بیزاری و اکراه بهم نگاه کرد .نمیدونستم منظورش به من بود یا خودش.
"چطور میتونی همچین چیزی بگی؟ چطور میتونی بگی دوسم داری؟""چون یه حقیقته".با تکون دادن دستش به خودش اشارهای کرد و گفت:
"تو اینو میبینی .....ظاهر رو میبینی ولی آشفتگی و فاجعه ی درونم رو نمیبینی".#صفحه_۳۷۱

نفس لرزونمو باشتاب بیرون دادم و گفتم:
"چطور میتونی اینو بگی وقتی میدونی که منم داغون و در هم شکسته ام؟"به تلخی گفت:
"شاید تو عالقه داری با کسی باشی که وحشتناکه"."-بس کن .میدونم ناراحتی ولی طعنه زدن به من فقط حالتو بدتر می کنه".

نگاه کوتاهی به ساعت انداختم و متوجه شدم ساعت چهار صبحه .به سمتش قدم
برداشتم ،نیاز داشتم با لمس کردنش و لمس شدنم توسط اون ترسمو از بین ببرم.
دستشو جلوم نگه داشت تا متوقفم کنه.
"میرم خونه ،اوا"."همین جا روی کاناپه بخواب .در این مورد باهام نجنگ گیدین .لطفا .اگه بریخیلی نگران میشم".
"اگه بمونم بیشتر نگران میشی".بهم خیره شد .سردرگم و خشمگین ،و لبریز از حسرتی وحشتناک .چشماش عاجزانه
برای بخشش بهم تمنا میکردند ،ولی وقتی داشتم سعی میکردم تا این بخشش رو بهش
بدم قبولش نمیکرد.
به سمتش رفتم و دستشو گرفتم ،سعی کردم ترس و وحشتی رو که از تماس دستامون
حاصل شده بود عقب بزنم .اعصابم هنوز متشنج بود و گلوم همچنان می سوخت.
یاد و خاطره تالشش برای تجاوز ---که خیلی شبیه نیتن بود ---هنوز توی ذهنم زنده
بود.
"ما از پسش برمیایم".بهش این قول رو دادم در حالی که از لرزش صدام نفرت داشتم .اضافه کردم:

"تو با دکتر پیترسون صحبت می کنی و ما از اونجا شروع میکنیم".#صفحه_۳۷۲

دستشو باال آورد ،انگار میخواست صورتمو نوازش کنه .نالید:
" اگه کری این جا نبود"...."بود و من االن خوبم .من تو رو دوست دارم .ما حلش میکنیم".نزدیکش شدم و در آغوشش گرفتم ،دستامو زیر پیراهنش سر دادم تا بتونم بدهن
برهنه اشو لمس کنم.
"گیدین ما اجازه نمیدیم گذشته سر راهمون قرار بگیره"نمیدونم سعی داشتم به کدوممون این اطمینان رو بدم.
"اوا"...اونم منو تو بغلش کشید و با فشاری که بهم وارد کرد هوای نفس کشیدنو ازم گرفت.

"متاسفم .کاری که کردم داره منو میکشه .دارم میمیرم .لطفا .منو ببخش .نمیتونماز دستت بدم"...
"از دست نمیدی".حس بودنش تمرکز کنم .روی رایحه اش ،روی
چشمامو بستم و سعی کردم روی ِ
خاطراتی که به یادم میآورد وقتی باهاش بودم از هیچی نمی ترسیدم .دوباره گفت:
"خیلی خیلی متاسفم".با دستای لرزونش تیره پشتم رو نوازش کرد و ادامه داد:
"من هر کاری می کنم تا"..."شششش .من عاشق توام .ما خوب میشیم"سرشو چرخوند و با مالیمت شروع به بوسیدنم کرد.
"اوا منو ببخش .من بهت نیاز دارم .از چیزی که با از دست دادنت بهش تبدیل میشم میترسم"....
"قرار نیست من جایی برم"پوستم از حرکات بیقرار دستاش روی کمرم ،دون دون شده بود.

"من درست همین جام گیدین .دیگه فرار نمیکنم".#صفحه_۳۷۳

مکث کرد ،نفسشو مقابل لبام احساس کردم .سرشو کج کرد و لبشو روی لبم گذاشت.
بدنم به نوازشگری بوسه اش واکنش نشان داد .بی اراده به سمتش خم شدم و
نزدیکتر کشیدمش.
سینه هامو توی دستاش گرفت و در حالی که میمالیدشون ،با انگشتای شستش نوکشون
رو دایره وار نوازش میکرد ،تا وقتی که برجسته شدند و تیر کشیدند .با آمیزهای از
ترس و عطش ناله اندوهناکی ازم بلند شد و گیدین با شنیدن این صدا لرزید.
"اوا...؟""من...من نمیتونم".یاد لحظه ای که اونطور وحشتناک بیدار شدم هنوز توی ذهنم زنده بود .از اینکه
بهش اجازه رابطه رو ندم ناراحت بودم میدونستم دقیقا به همون چیزی از جانب
من نیاز داره که وقتی من جریان نیتن رو گفتم ،بهش نیاز داشتم---گواهی که نشون
بده هنوز اون اشتیاقه وجود داره ،که نشون بده هرچقدر زخم های گذشته ی ما زشت
و زننده باشند روی زمان حال و عشق و عالقهمون تاثیری ندارند.

ولی من االن نمیتونستم همچین چیزی رو بهش بدم .هنوز نه .احساس ضعف و آسیب
پذیری میکردم.
"فقط نگهم دار ،گیدین .لطفا".وادارش کردم باهام روی زمین دراز بکشه ،امیدوار بودم بتونم کاری کنم که کمی
بخوابه .خودمو از پهلو دورش حلقه کردم ،پاهامو روی پاهاش انداختم و بازومو
دور شکم سفت و سختش پیچیدم .به نرمی فشارم داد و بوسه ای روی پیشونیم کاشت
و بارها و بارها پشت سر هم زمزمه کرد که چقدر متاسفه.
زیر لب گفتم:
"ترکم نکن ،بمون".حرفی نزد ،قولی نداد ،ولی رهامم نکرد...
#صفحه_۳۷۴

وقتی بیدار شدم صدای ضربان قلب یکنواخت گیدین رو زیر گوشم می شنیدم .همه
ی چراغ ها همچنان روشن بودند و کف پارکت سخت و ناراحت بود.
گیدین به پشت دراز کشیده بود ،صورت زیباش توی خواب جوون بنظر می رسید
و پیرهنش تا جاییکه ناف و ماهیچه های چند تکه ی شکمش رو نمایان میکرد باال
رفته بود.

ایــــن مرد همونی بود که من عاشقش بودم .همون مردی که بدنش همچین لذت و
خلسه ای بهم میبخشید ،مردی که با مالحظه بودنش بارهاو بارها تاثیرم قرار داده
بود .هنوز اینجا بود و از اخم نشسته بین ابروهاش میشد فهمید که همچنان داره زجر
میکشه.
دستمو توی شلوار ورزشیش فرو بردم .برای اولین بار از وقتی که همو دیده بودیم،
آلتش بین دستام داغ و پوالدین نبود ،ولی وقتی از باال تا پایین لمسش کردم به سرعت
شروع به برجسته شدن و بزرگ شدن کرد .با وجود تحریک شدنم ترس و وحشت
داشتم ،ولی بیشتر از اینکه از زندگی با پلیدی های درونش بترسم از از دست دادنش
میترسیدم.
تکون خورد ،بازوشو تنگتر دور کمرم حلقه کرد.
"اوا...؟"این بار ،طوری که قبال نمی تونستم ،بهش جواب دادم:
"بیا فراموش کنیم"،توی دهنش نفس کشیدم و ادامه دادم:
" کاری کن فراموش کنیم".#صفحه_۳۷۵

به سمتم چرخید و پیراهنمو محتاطانه از تنم درآورد .منم مایل بودم اونو برهنه کنم.
طوری به هم نزدیک شدیم که انگار هر دو ظریف و شکننده بودیم .چون از اون
موقع پیوند بینمون ظریف و شکننده شده بود .هر دومون بابت آینده و زخمهایی که
میتونستیم با لبه های تیز و گوشه دار گذشتمون به هم زخم بزنیم نگران و دلواپس
بودیم.
لباش دور نوک سینه ام حلقه شدند ،گونه هاشو به داخل فرو برد و آروم شروع به
مکیدن با احساس آنقدر خوب بود که
مکیدن کرد ،اغوا گری اش رامم میکرد .این
ِ
نفس تو سینه ام حبس شد و توی دستش خم شدم .پهلومو از سینه تا باسنم نوازش می
کرد و دوباره باال میومد ،بارها و بارها و با این کارش با وجود قلب تپنده وحشیانه
ام تسکینم می میداد.
قفسه سینه مو از یه سینه به سینه دیگه بوسه میزد و با صدای شکسته ای از پشیمانی
و رنج زمزمه ی تاسف و نیاز سر میداد .نوک سفت شده ی سینه مو با زبونش
لیس زد ،گاز گرفت و بعد با مکشی داغ و خیس احاطه اش کرد.
"گیدین".بدنم مغلوبش شده بود و حریصانه در طلب لذت و زیبایی بدن اون بود.
"اوا ازم نترس".زمزمه وار ادامه داد:

"ازم دور نشو".نافم رو بوسید ،پایین تر رفت و وقتی سرش بین پاهام جا گرفت موهاش شکممو
نوازش کردند .با دستای لرزون پاهامو باز نگه داشت و بینی و دهنش رو به
کلیتوریسم مالید .لیس های شهوت انگیز و سطحی اش روی کلیتوریس و فرورفتگی
های مرتعش اندام جنسیم منو به مرز جنون می رسوند.
#صفحه_۳۷۶

کمرم خم شد .ناله های خش دار و گرفته ای که از تمنا و نیاز بودند از لبام خارج
شدند .فشار و هیجان سراسر بدنمو در برگرفت و هر چیزی رو درونم منقبض کرد،
تا جایی که احساس می کردم ممکنه زیر این حجم از فشار از هم بپاشم .و در نهایت
با ضربه مالیمی از نوک زبونش منو به اوج رسوند.
نالیدم و آرامش پر جوش و خروشی توی بدن بیقرارم تپید.
در حالی که از لذت می لرزیدم گیدین روم خیمه زد و گفت:
"اوا ،نمیتونم بهت اجازه بدم ترکم کنی ....نمیتونم".آلتشو تو دستش گرفت و آروم و محتاط درونم فرو کرد .سرمو محکم به زمین فشار
دادم و اون عمیقتر فرو برد.

وقتی کامال خودشو درونم جا داد ،شروع به ضربات عمیق و موزون کرد .چشمامو
بستم و روی اتصال بینمون تمرکز کردم .بعد روم قرارگرفت ،شکمش به شکمم
چسبید و ضربان من از دلهره و وحشت اوج گرفت .یهو ترسیدم ،دو دل شدم.
"به من نگاه کن ،اوا".صداش اونقدر گرفته و دورگه شده بود که نمی شد تشخیصش داد.
نگاهش کردم ،و غم و اندوهشو دیدم.
"باهام عشقبازی کن اوا"،با زمزمه بی جانی دوباره خواهش کرد:
" باهام عشق بازی کن .لمسم کن ،فرشته .دستاتو روم بذار".دستام کمرشو نوازش کردند و بعد تا روی عضالت باسن در حال حرکتش کشیده
شدند .ماهیچه های درحال انقباض لگنشو فشار دادم تا سریعتر و عمیقتر ضربه
بزنه.
ضربات ریتمیک آلت بزرگش درون واژنم مثل موج های داغی شور و هیجان بهم
میبخشید .حس خیلی خوبی داشت .پاهامو دور لگنش حلقه کردم و وقتی وجودم
شروع به گرم شدن کرد نفسم هم تند تر شد .نگاه مون به هم قفل شده بود.
#صفحه_۳۷۷

اشک تا پایین شقیقه هام سرازیر شد.
"دو ِست دارم ،گیدین"...چشماشو بست و پلکاشو محکم به هم فشاد داد.
"اوا ،لطفا"..."دوست دارم"...با حرکت ماهرانه ای از لگنش آلتشو درونم فشار داد و به ارگاسم نزدیکم کرد .بین
پاهام محکم منقبض شد و من سعی کردم گیدین رو درحالیکه عمیقا درونمه نگه
دارم.
ناله ی گرفته و خفه ای که لبریز از درد و پشیمانی بود ازش بلند شد:
"نیاز دارم به اوج برسی ...ارضا بشی ...اوا ...نیاز دارم حست کنم ...خواهشمیکنم"...
لمبرهای باسنمو تو دست گرفت ،لگنمو زاویه داد تا بارها و بارها به نقطه حساس
درونم برخورد کنه .خستگی ناپذیر بود و بی وقفه و بی امان ادامه میداد ،طوالنی
و سخت منو میکرد تا وقتی که ذهنم کنترل بدنمو از دست داد و بشدت ارضا شدم.
شونهاشو گاز گرفتم تا درحالیکه زیرش می لرزیدم صدای ناله هامو خفه کنم .ماهیچه

های ریز درونم از موج های خوشی می لرزیدند .غرشی از سینه اش بلند شد،
صدای خش داری از یه لذت دردناک.
دستور داد:
"بیشتر".خودشو عمیق تر درونم فرو کرد تا اون سوزش شهوت انگیز رو پی در پی نصیبم
کنه .همینکه اون یه بار دیگه به هر دومون اعتماد کرده بود تا این درد شیرین رو
دوباره بهم ببخشه آخرین تردیدم رو هم از بین برد .هرچقدر ما بیشتر به هم اعتماد
میکردیم ،یاد می گرفتیم که به غریزه و حس درونیمون هم اعتماد کنیم.
#صفحه_۳۷۸

دوباره ارضا شدم ،وحشیانه ،طوری که انگشتای پاهام کامال جمع شدند .همین فشار
نزدیک ارگاسم رو از جانب گیدین هم احساس کردم ،لگنش رو محکم تر چنگ
گرفتم تا تحریکش کنم ،عاجزانه میخواستم خالی شدنش رو درون خودم احساس کنم.
"نه!"با گفتن این حرف تند و ناگهانی خودشو عقب کشید و فاصله گرفت ،به پشت دراز
کشید و بازوشو روی چشماش گذاشت .داشت خودشو با محروم کردن بدنش از لذت
و ارامشی که میتونست از بدن من بگیره مجازات کنه.

سینه اش تند تند باال و پایین میشد و از عرق می درخشید .آلتش به سنگینی روی
شکمش قرار گرفته بود و با سر بنفش و رگ های پهن و درهمش نمای شهوانی ای
داشت.
با دستا و دهنم سراغش رفتم و ناسزای زشت گیدین رو نادیده گرفتم .ساعدمو به
باال تنه اش تکیه دادم و آلتشو با دست دیگم تو مشتم گرفتم و درحالیکه دستمو باال
و پایین میکردم سر حساسشو میمکیدم .رون هاش می لرزیدند و بی امان پا میزد.
"لعنتی ،اوا ،فاک".بدنش سفت و سخت شده بود و نفس نفس میزد .دستاشو تو موهام فرو کرد و لگنشو
به سمت دهنم باال فشار میداد.
"اوه فاک ،بیشتر بخور ...اه ،مسیح"...و درنهایت با هجوم پرقدرتی به ارگاسم رسید طوری که نزدیک بود خفه بشم،
طوالنی و شدید ارضا شد و دهنمو پر از آب کرد .همشو بلعیدم ،با حرکات دستم
شیره ی وجود آلت ضربان دارش رو می مکیدم و پی در پی قورت میدادم  ،تا
زمانیکه از این زیاده روی من لرزید و التماس کرد بس کنم.
وقتی بلند شدم گیدین نشست و در آغوشم گرفت .منو دوباره روی زمین خوابوند،
صورتشو توی گودی گردنم فرو برد و تا سپیده سحر گریه کرد...
#صفحع_۳۷۹

روز سه شنبه یه بلوز آسین بلند ابریشمی مشکی و شلوار کار کرباسی برای رفتن
سر کار تنم کردم ،حس میکردم نیاز دارم بین خودم و دنیا دیوار بکشم .توی
آشپزخونه ،گیدین صورتمو با دستاش قاب گرفت و با محبت جانسوزی لباشو روی
لبام گذاشت .نگاه خیره اش همچنان گرفته و مکدر بود.
با فکر اینکه ما باید این پیوند و ارتباط بینمون رو محکم بچسبیم و نگه داریم
پرسیدم:
"ناهار چیکاره ای؟""یه قرار کاری دارم".انگشتاشو الی موهای بازم کشید و ادامه داد:
"دوست داری بیای؟ مطمئن میشم انگاس سر وقت برمی گردونت سر کار"."آره دوست دارم همراهت بیام".با به خاطر اوردن برنامه زمانی که برای قرارهای شب ،قرارمالقات ها و جلسات
به گوشیام فرستاده بود پرسیدم:
"-فردا شبم میریم شام خیریه هتل والدورف آره؟"

نگاهش نرم شد .پوشیده در لباس های کار ،هنوز غمگین به نظر می رسید .آروم
پرسید:
"اوا ،تو واقعا نمیخوای ازم دست بکشی ،میخوای؟"دستمو باال اوردم و حلقهمو بهش نشون دادم.
"تو گیر من افتادی ،آقای کراس .بهش عادت کن".#صفحه_۳۸۰

توی راه به سمت محل کار ،منو روی پاهاش نشوند و در آغوشم گرفت و همینطور
دوباره درمسیر ناهار به جین جورجز .در طول غذا بیشتر از چند کلمه صحبت
نکردم ،غذایی که گیدین واسم سفارش داده بود و من بی نهایت ازش لذت بردم.
آروم کنارش نشسته بودم و دست چپمو از زیر رومیزی روی رون سفت و سختش
گذاشته بودم ،یه تصدیق بی کالم به منظور تعهد و سرسپردگیام نسبت بهش .و اونم
درحالیکه ساختمون و مایملک جدیدش رو به منظور توسعه در سینت کرای مطرح
میکرد یکی از دستاشو روی دستم قرار داد ،گرم بود و محکم .این اتصال رو در
تمام طول ناهار حفظ کردیم ،هر دومون غذا خوردن با یک دست رو به جدایی
ترجیح میدادیم.
هر ساعتی که میگذشت ،ترس و وحشت شب رو قبل از اینکه کامال از وجودمون
خارج بشه احساس میکردم .این میتونست یه زخم دیگه به مجموعه ی زخماش

اضافه کنه ،یه خاطره تلخ دیگه ،خاطره ای که این بار منم توی ترسش شریک بودم،
ولی قرار نبود بهمون مسلط بشه .ما بهش اجازه نمیدادیم.
وقتی ساعت کاریم تموم شد انگاس منتظرم بود تا منو به خونه ببره .گیدین قرار بود
تا دیر وقت کار کنه و بعد از اون مستقیما از کراس فایر به دفتر دکتر پیترسون بره.
در طول مسیر سعی کردم خودمو برای تمرین بعدی با پارکر آماده کنم .با خودم
درگیر بودم که بیخیالش بشم یا نه ولی درنهایت به این نتیجه رسیدم که باید بصورت
روتین و منظم ادامه اش بدم .در لحظه خیلی از مسائل زندگیم از کنترلم خارج بودند.
ولی دنبال کردن یه برنامه زمان بندی شده یکی از معدودترین چیزایی بود که تحت
اختیارم بود و روش تسلط داشتم.
#صفحه_۳۸۱
وقتی کلنسی بعد از یه ساعت تمرین تگینگ و اصول مبارزه ای که با پارکر در
استودیو داشتم منو در خونه پیاده کرد احساس راحتی داشتم و بابت تمرینات ،علیرغم
اینکه آخرین کاری بود که میخواستم انجام بدم ،به خودم افتخار میکردم.
وارد البی که شدم تری رو درحال صحبت با پذیرش دیدم .باهاش خوش و بش
کردم.
"هی ،داری میری باال؟"به سمتم چرخید ،چشمای قهوه ایش گرم بودند و لبخندی به لب داشت .تری مهربانی
خاصی داشت ،یه نوع بی ریایی و صداقت که اونو از بقیه ی روابطی که کری قبال
تجربه کرده بود متمایز می ساخت .یا شاید بهتره بگم تری یه آدم "معمولی" بود،
خصلتی که تعداد کمی از آدمای زندگی من و کری داشتند .رو بهم گفت:

"کری خونه نیست .اونا داشتن سعی میکردن باهاش تماس بگیرن"."من خوشحال میشم باهام باال بیای و منتظرش بمونی .قرار نیست دیگه بیرونبرم".
" اگر واقعا از نظرت مشکلی نیست".وقتی برای دختر پشت میز پذیرش دست تکون دادم و به سمت آسانسور راه افتادم
کنارم قدم برداشت و ادامه داد:
"آخه من یه چیزی واسش آوردم".مثل خودش لبخند شیرینی بهش زدم و بهش اطمینان دادم:
از نظر من که هیچ مشکلی نیست .بیا باال".#صفحه_۳۸۲

به شلوار یوگا و تاپ رکابیم نگاهی کرد و پرسید:
"-تازه از باشگاه برگشتی؟"

"آره با اینکه امروز یکی از اون روزایی بود که ترجیح میدادم هرکاری غیر ازورزش انجام بدم".
درحالیکه وارد آسانسور میشدیم خندید و گفت:
"میدونم چه حسی داری".همونطور که باال میرفتیم سکوت حکمفرما شد و جو سنگین شد .ازش پرسیدم:
"همه چیز مرتبه؟""خوب"...تری بند کوله پشتیشو تنظیم کرد و گفت:
"کری این چند روز اخیر یکم ازم دور شده"."اوه"لبمو گاز گرفتم و ادامه دادم:
"--از چه نظر؟"

"نمیدونم .توضیح دادنش سخته .فقط اینطور احساس میکنم که شاید اتفاقی براشافتاده و من در جریان نیستم".
به یاد اون دختر بلونده افتادم و از درون چندشم شد و چهره در هم کشیدم .جواب
دادم:
"-شاید بابت تبلیغات جزایر گری استرس داره و نمیخواد تو رو هم اذیت کنه .چونمیدونه خودت به اندازه کافی درگیر شغل و تحصیلتی".
فشار روی شونه هاش کمتر شد.
"-احتماال همینه .با عقل جور درمیاد .اوکی مرسی".

#صفحه_۳۸۳

وارد آپارتمان شدیم و ازش خواستم فکر کنه اینجا خونه خودشه .تری به سمت اتاق
کری رفت تا وسایلش رو اونجا بذاره و منم سراغ تلفن رفتم تا پیام های صوتی رو
چک کنم.
با صدای فریادی که از راهرو شنیدم این بار به دلیل متفاوتی به سمت تلفن پا تند
کردم ،قلبم از فکر مزاحم هایی که احتماال سر زده وارد خونه شده بودند و خطرات
قریب الوقوع ،گرمب گرمب می کوبید .فریاد ها بیشتر ادامه داشت تا وقتی متوجه
شدم یکی از صداها قطعا متعلق به کری هست.

آسوده خاطر ،نفسمو با شتاب خارج کردم .با تلفن توی دستم به سمت هال رفتم تا
ببینم چی شده .سر نبش راهرو به تاتیانا برخورد کردم که در حال بستن دکمه های
بلوزش بود.
با نیشخند غیرنادم و بی ادبانه ای گفت:
"اوپس .میبینمت".بخاطر فریاد تری نتونستم صدای بستن در رو پشت سرش بشنوم.
"لعنت به تو کری .ما حرف زده بودیم .تو قول داده بودی".کری داد کشید:
"تو داری بزرگش میکنی ،اون چیزی که فکر میکنی نیست".تری کامال طوفانی و با چنان خشونتی از اتاق خواب کری خارج شد که من مجبور
شدم خودمو به دیوار بچسبونم تا از مسیرش خارج بشم .و کری با حوله ای که دور
کمرش بسته بود به دنبالش رفت .همونطور که از کنارم رد میشد چشممو براش
نازک کردم که نتیجش نشون دادن انگشت وسطش(فاک) بهم بود.
دومرد رو تنها گذاشتم و به سمت حمام فرار کردم .از دست کری عصبانی بودم که
دوباره یه چیز خوب رو توی زندگیش خراب کرده بود .این مثل یه الگو میموند
واسش که امیدوار بودم این بار نقضش کنه ولی گویا نمی تونست بیخیالش بشه.

نیم ساعت بعد که به آشپزخونه رفتم سکوت و سکون آپارتمان رو کامال در بر گرفته
بود .روی پختن شام تمرکز کردم و تصمیم گرفتم یکی از غذاهای مورد عالقه کری
رو یعنی خوک کبابی و سیب زمینی همراه با مارچوبه درست کنم ،تا محض احتیاط
اگه شام خونه بود و به چیزی نیاز داشت تا حالشو خوب کنه ،غذای محبوبش باشه.
وقتی داشتم گوشت رو توی فر میذاشتم ،از دیدن تری که وارد هال شد به شدت
غافلگیر ،و بعد ناراحت شدم .از اینکه میدیدم با چهره ای گلگون و ملتهب ،وضعی
آشفته و نامرتب و اشک ریزان داره خونه رو ترک میکنه ،احساس خیلی بدی داشتم.
کری در حالیکه بوی عرق مردانه و سکس ازش به مشام میرسید ،توی آشپزخونه
بهم ملحق شد .در حین اینکه منو از سر راه خودش کنار میزد تا سراغ یخچال
نوشیدنی ها بره ،اخمی بهم کرد و چشم غره ای رفت.
دست به سینه به سمتش رو کردم و گفتم:
"گاییدن یه عاشق دلشکسته درست روی مالفه هایی که مچتو حین خیانت گرفتهچیزی رو بهتر نمیکنه".
"خفه شو ،اوا"."اون احتماال االن از خودش متنفره که تسلیمت شد"."-گفتم خفه شو".

"باشه".چرخیدم و مشغول اضافه کردن چاشنی و ادویه جات به سیبزمینیها شدم تا اونا
را هم کنار گوشت توی اجاق قرار بدم.
کری یه جام شراب از توی کابینت برداشت و گفت:
"میتونم حس کنم داری قضاوتم می کنی .بس کن .اگه اون میدید با یه مرد سکسمی کنم نصف االن هم عصبانی نمی شد".
"آها پس همه اینا تقصیر اونه؟!""خالصه اخبار :زندگی عاشقانه تو هم همچین بی عیب و نقص نیست"."بی انصافی نکن کری .من قرار نیست برای این قضیه نقشه کیسه بوکس تو روبازی کنم .تو گند زدی ،و بعد خراب ترش کردی .مسئولیت همش با خودته".
"خواهشا جوگیر نشو و تز نده .خودت داری با کسی میخوابی که قراره هر شببهت تجاوز کنه".
"اینجوری نیست".#صفحه_۳۸۴

در حالیکه چشمای سبزش پر از درد و خشم بودند ،خر خری کرد و باسنشو به
کانتر تکیه داد.
"اوا اگه قراره با این بهونه که وقتی بهت حمله کرد خواب بوده کارشو توجیه کنیپس باید همین بهونه رو برای الکلی ها و معتادا هم در نظر بگیری .چون اونا هم
نمیدونن چیکار میکنن".
حقیقت حرفاش سخت تکونم داد؛ همونطور این حقیقت که عمدا سعی داشت اذیتم
کنه.
کری بطری ای رو که برداشته بود باز کرد و دوتا جام رو پر کرد و یکیشونو روی
کانتر به سمت من سر داد .گفت:
"اگه کسی بدونه رابطه داشتن با آدمایی که به تو آزار میرسونند چی شکلیه ،اونمنم .تو عاشقشی .میخوای نجاتش بدی .ولی کی باید خودتو نجات بده ،اوا؟ همیشه
وقتی باهاشی و اون مثل یه بمب ساعتی کار میکنه ،من کنارت نیستم".
سعی کردم ذهنشو از حقایق تلخ زندگی خودم دور کنم ،جواب دادم:
"کری تو میخوای از روابطی حرف بزنی که به آدم آزار میرسونن؟ تو به تریخیانت کردی تا از خودت مراقبت کنی؟ به این نتیجه رسیدی که قبل از اینکه اون
فرصت اینو داشته باشه که نا امیدت کنه تو خودت طردش کنی؟"
کری به تلخی نیشخند زد .و بعد جامش رو به جام من که هنوز روی کانتر بود زد
و گفت:

"به سالمتی خودمون ،دوتا آدم کامال داغون .ولی حداقل ما همدیگرو داریم".با گام های بلند بیرون رفت و من ناراحت پوفی کشیدم .میدونستم همچین چیزی پیش
میاد---این چند وقت اوضاع بحدی خوب بود که سخت میشد باورش کرد .شادی و
رضایت توی زندگی من چندان دوام نداشت.
همیشه یه چیزی پنهان بود .به انتظار می نشست تا ظاهر باشه و همه چیزو ویران
کنه...
#فصل_بیستم

#صفحه_۳۸۵

گیدین درست زمانی که داشتم غذا رو از فر خارج میکردم رسید .ساک لباس توی
یه دستش و کیف لپتاپ توی دست دیگهش بود .نگران بودم که شاید بخواد بعد از
مالقات با دکتر پیترسون تنها باشه و به خونه بره ولی وقتی تماس گرفت و گفت تو
راهه خیالم اسوده شد .هرچند وقتی در رو واسش باز کردم و توی درگاه دیدمش،
رعشه ای از پریشانی وجودمو در بر گرفت.
درحالیکه پشت سرم به اشپزخونه میومد اروم گفت:
"-هی .چه بوی خوشمزه ای میاد".

"امیدوارم گشنه باشی .غذای زیادی درست کردم و بعید میدونم کری بهمون ملحقبشه تا بتونیم همهشو بخوریم".
گیدین وسایلشو روی بار صبحانه گذاشت و با احتیاط نزدیکم شد و درحالیکه با نگاه
خیره اش موشکافانه چهرهامو بررسی میکرد جلوتر اومد.
"یه سری وسیله با خودم اوردم که امشب اینجا بمونم ،ولی اگه تو بخوای میرم .هرلحظه .کافیه فقط بگی".
نفسمو با فشار خارج کردم و مصمم شدم اجازه ندم ترس و وحشت حرکاتمو تحت
الشعاع قرار بده.
"میخوام اینجا باشی"."منم میخوام اینجا باشم".کنارم مکث کرد و ادامه داد:
"میتونم بغلت کنم؟"در آغوشش فرو رفتم و محکم فشارش دادم و زمزمه کردم:
"-لطفا".

گونه اشو به گونه ام فشرد و تنگ دربرم گرفت .این آغوش به حالت طبیعی و
راحتی همیشگی نبود .یه نوع احتیاط جدید بینمون شکل گرفته بود؛ چیزی که با
احساسات گذشتهمون تفاوت داشت.
زمزمه کرد:
"حالت چطوره؟""االن که اینجایی بهترم"."ولی هنوز مضطربی".#صفحه_۳۸۶

لباشو به پیشونیم چسبوند و ادامه داد:
"منم مضطربم .نمیدونم چطور قراره دوباره کنار هم بخوابیم".کمی عقب کشیدم و نگاهش کردم .این ترس منم بود ،و گفتگویی که به تازگی با
کری داشته بودم اوضاع رو بهتر نکرده بود' .اون مثل یه بمب ساعتی میمونه'...
اروم گفتم:

"راه حلشو پیدا میکنیم".چند لحظه طوالنی ساکت موند و بعد گفت:
"نیتن تا حاال باهات تماس گرفته؟""نه"هرچند از اینکه ممکن بود یه روز دوباره ببینمش-تصادفا یا عمدا -عمیقا میترسیدم.
اون یه جایی همین بیرون بود ،همین هوا رو نفس میکشید...
"چرا پرسیدی؟""امروز تو ذهنم بود".فاصله گرفتم تا صورتشو نگاه کنم ،از دیدن حالت چهره اش که انگار بشدت عذاب
میکشید غده ای توی گلوم در حال شکل گرفتن بود .پرسیدم:
"چرا بهش فکر میکردی؟""چون من و تو خاطرات و تجربه های تلخ زیادی از گذشتهمون با خودمون به اینرابطه اوردیم".
"-فکر میکنی تاثیر این خاطرات و تجربه ها خیلی زیاده؟"

سرشو تکون داد و گفت:
"نمیدونم".منم نمیدونستم چی بگم یا چیکار کنم .چه اطمینانی میتونستم بهش بدم وقتی خودم
مطمئن نبودم که عشق من و نیاز اون بقدری کافی هست که باعث بشه رابطهمون
درست پیش بره.
پرسید:
"چی تو فکرت میگذره؟""غذا .دارم از گشنگی میمیرم .برو ببین کری هم میخواد شام بخوره یا نه .بعدمیتونیم شامو شروع کنیم".

#صفحه_۳۸۷

وقتی گیدین سراغ کری رفت و متوجه شد که خوابیده ،من و اون پشت میز غذاخوری
نشستیم و شام دو نفره ای رو که با نور شمع روشن شده بود صرف کردیم ،شامی
کمی رسمی درحالیکه پوشیده در تیشرت های کهنه و پیژامه ای بودیم که بعد از
دوش گرفتنمون به تن کرده بودیم .با اینکه نگران کری بودم ،ولی گذروندن وقت
با گیدین اونم به تنهایی دقیقا چیزی بود که بهش نیاز داشتیم.

بعد از اینکه کمی از غذامونو خوردیم گیدین گفت:
"دیروز با مگدلن توی دفتر ناهار خوردم"."اوه؟"یعنی وقتی من به دنبال خرید حلقه بودم ،مگدلن داشته از خلوت با مرد من لذت
میبرده؟
تذکر داد:
"اینجوری نکن ،اون توی دفتری غذا خورد که پوشیده از گل های تو بود ،و درعینحال داشتی از روی میزم واسم بوسه میفرستادی .پس تو هم به اندازه اون تو دفترم
حضورم داشتی".
"ببخشید .عکس العملم غیر ارادی بود".دستمو به سمت لبش برد و بوسه ای محکم و سریع به پشتش زد و گفت:
"خیالم راحت میشه وقتی میبینم هنوزم میتونی بخاطرم حسادت کنی".آه کشیدم .تمام طول روز احساساتم قاطی پاتی شده بودند .نمیتونستم تشخیص بدم
باید درمورد چیزهای مختلف چه حسی داشته باشم.

"درباره کریستوفر چیزی بهش گفتی؟""نکته ناهار همین بود .فیلمو بهش نشون دادم".#صفحه_۳۸۸

با به یاد اوردن اینکه شارژ گوشیم توی ماشینش تموم شده بود و گوشیم خاموش شده
بود اخم کردم.
"چی؟ چطوری اینکارو کردی؟"" گوشیتو با خودم بردم به دفترم و فیلم رو از طریق یو اس بی منتقل کردم .متوجهنشدی دیشب گوشی رو با شارژ پر برگردوندم؟"
"نه".کارد و چنگالمو پایین گذاشتم .چه بحث سلطه گری بود یا نه ،من و گیدین باید
مشخص میکردیم که عبور از چه حد و حدودی منو عصبی میکرد و به مرز جنون
می رسوند.
"-تو نمیتونی همینجوری گوشیمو هک کنی ،گیدین".

"هکش نکردم .تو پسورد نداشتی"."موضوع این نیست! تو به معنای حقیقی به حریم خصوصیم تجاوز کردی! عیسیمسیح"...
چرا هیچ کس تو زندگی من نمیفهمید که منم برای خودم حریمی دارم؟ پرسیدم:
"خوشت میاد منم گوشی تو رو زیر و رو کنم؟""چیزی برای پنهون کردن ندارم".گوشیشو از جیب جلویی شلوارش بیرون کشید و به سمتم گرفت .ادامه داد:
"و تو هم نخواهی داشت".نمیخواستم االن دعوا راه بندازم ،همه چیز متزلزل بود ،ولی به اندازه کافی این
قضیه رو نادیده گرفته بودم.
"مهم نیست من چیزی داشته باشم که نخوام تو اونو ببینی یا نه .من حق دارم حریمخصوصی خودمو داشته باشم ،و تو هم باید قبل از اینکه سراغ اطالعات و داشته
هام بری ازم درخواست کنی .باید این کارتو که هر چیزی رو بدون اجازه ی من
بدست میاری تمومش کنی".

#صفحه_۳۸۹

با اخم پرسید:
"این کجاش خصوصی بود؟ خودت نشونم دادیش".فریاد زدم:
"مثل مامانم نباش ،گیدین! این دیوونه بازیا بیشتر از اون چیزیه که بتونم تحملکنم".
از تندی و خشمم بشدت جا خورد و تکون خورد ،کامال مشخص بود از اینکه اینهمه
آشفته شدم ،غافلگیر شده.
"اوکی اوا ،متاسفم".جرعه ای از شرابمو قورت دادم و سعی کردم غیظ و ناراحتیمو کنترل کنم .پرسیدم:
"متاسفی که عصبانیام؟ یا متاسفی که اون کار رو کردی؟"بعد از مدتی به اندازه چند تپش قلب ،گفت:
"-متاسفم که عصبانی هستی".

اون واقعا نمیفهمید.
"گیدین چرا متوجه نیست این کارت چقدر عجیب و غیرمعموله؟""اوا".اه کشید و دستشو توی موهاش فرو کرد .ادامه داد:
"اوا من یک چهارم هر روز رو کنار تو هستم و وقتی تو خارج از این یه سریمحدودیت قرار میدی من اونا رو چیزی جز خودخواهی نمیبینم".
"خودخواهی نیستن .اونا برای من مهمن .اگه چیزی هست که میخوای راجعشبدونی باید ازم بپرسی".
"بسیار خوب".هشدار دادم:
"دیگه اینکارو نکن .شوخی نمیکنم ،گیدین!"فکش سفت شد.
"-اوکی ،گرفتم".

#صفحه_۳۹۰

از اونجایی که واقعا نمیخواستم دعوا کنم ،بحث رو عوض کردم:
"وقتی فیلمو دید چی گفت؟"به وضوح ریلکس شد.
"البته که سخت بود واسش .و دونستن اینکه منم دیدمش سخت ترش میکرد"."اون ما رو توی کتابخونه دید"."مستقیما درموردش حرف نزدیم .اصال چه حرفی واسه گفتن وجود داشت؟ منبرای عشقبازی با دوست دخترم توی یه اتاق در بسته از کسی عذرخواهی نمیکنم".
به صندلی تکیه داد و نفسشو با شتاب خارج کرد .ادامه داد:
"دیدن صورت کریستوفر توی فیلم--دیدین اینکه اون واقعا درمورد مگدلن چهفکری میکنه--ازارش داد .خیلی سخته خودتو ببینی که اونجوری ازت سواستفاده
میشه .بخصوص توسط کسی که فکر میکنی میشناسیش ،کسی که قاعدتا باید بهت
اهمیت بده و مراقبت باشه".

برای پنهان کردن عکس العملم ،خودمو با پر کردن جام های هر دومون مشغول
کردم .طوری حرف میزد که انگار این حالت مثل یه تجربه واسش بوده .دقیقا چه
اتفاقی واسه گیدین افتاده بود؟
بعد از یه جرعه شراب پرسیدم:
"میخوای چیکار کنی؟""چیکار میتونم بکنم؟ طی این چند سال ،هر راهی رفتم تا با کریستوفر حرف بزنم.سعی کردم پول به پاش بریزم .سعی کردم تهدیدش کنم .اون هیچ تمایلی برای تغییر
کردن نشون نداد .خیلی وقت پیش فهمیدم که فقط میتونم خسارت و اسیبی که وارد
میکنه رو کنترل کنم .و تو رو هم تا جاییکه ممکنه ازش دور نگه دارم".
"منم بهت کمک میکنم؛ حاال که همه چیو میدونم"."خوبه".#صفحه_۳۹۱

نوشیدنیشو برداشت و از باالی لبه لیوانش خیره ام شد .پرسید:
"-درمورد قرار مالقاتم با دکتر پیترسون چیزی نمیپرسی".

"به من ارتباطی نداره .مگر اینکه خودت بخوای باهام درمیون بذاری".به نگاه خیره اش زل زدم و سعی کردم برای این کار تشویقش کنم .اضافه کردم:
"من اینجام تا هر وقت به گوشی برای شنیدن نیاز داشتی حرفاتو بشنوم ،ولی قرارنیست کنجکاوی کنم .هر وقت که خودت اماده بودی تا منو محرم بدونی ،اینکارو
میکنی .منظورم اینه من عاشق دونستنم اگه تو بخوای".
لبخند زد و گفت:
"تا اینجا به روشهای مختلفی در موردش باهام حرف زد .ادمهای زیادی نمیتونناین کار رو کنن".
"اره .بحث های متفرقه میکنه و بعد کاری میکنه که از زوایای مختلف به اونچهکه فکر میکنی برسی".
انگشتاشو روی جام باال و پایین کرد.
"یه چیزی رو واسم تجویز کرد تا شب قبل از خواب بخورم .قبل از اینکه بیامنسخه رو گرفتم".
"چه حسی درمورد قرص خوردن داری؟"با چشمای تهی و تاریک بهم نگاه کرد.

"حس میکنم الزمه .من باید با تو باشم و در عین حال باید این بودن رو واست امنکنم ،هرجوری که شده .دکتر پیترسون میگه دارو در کنار تراپی برای بقیه اشکال
"خواب پریشی جنسی" موفقیت امیز بوده .منم باید بهش امید داشته باشم".
نزدیکش شدم تا دستشو فشار بدم .درمان با دارو یه قدم بزرگ بود ،بخصوص برای
کسی که مدت طوالنی از رویارویی با مشکالتش اجتناب میکرد.
"ممنونم گیدین".#صفحه_۳۹۲

دستمو محکم تر گرفت و گفت:
"ظاهرا تعداد افرا ِد با این مشکل اونقدری بوده که درموردشون مطالعات انجامشده .دکتر راجع به یه کیس بهم گفت که مرده به مدت دوازده سال توی خواب به
زنش تجاوز میکرده ،قبل از اینکه به دنبال راه چاره برن".
"دوازده سال؟ عیسی مسیح".به خشکی گفت:

"ظاهرا یکی از دالیلی که اونا مدت طوالنی صبر کردن این بوده که مرده تویخواب بهتر سکس میکرده ،و اگه این یه ضربهی اساسی به غرورش نبود ،پس
نمیدونم چیه".
بهش خیره شدم و گفتم:
"گندش بزنن"."اره".لبخند کجش محو شد.
"ولی من نمیخوام تو احساس کنی که برای شریک شدن یه تخت باهام تحت فشاریو اشفته بشی ،اوا هیچ قرص جادویی ای وجود نداره .من میتونم روی کاناپه بخوابم
یا برم خونه ،هرچند بین این دوتا انتخاب ،کاناپه رو ترجیح میدم .چون وقتی همراه
تو برای رفتن به سر کار اماده میشم روزم خیلی بهتر میشه".
"برای منم همینطوره".گیدین نزدیک تر شد و دستمو به سمت لبش برد .گفت:
"هرگز نمیتونستم تصور کنم همچین چیزی رو داشته باشم ...کسی رو توی زندگیمداشته باشم که کارایی رو که تو باهام میکنی بدونه و بلد باشه ...کسی رو که بتونه
سر شام درمورد نقایص و کاستی هام حرف بزنه چون منو به هرشکلی پذیرفته...
من بابت تو شکرگزارم ،اوا".

قلبم به همراه یه درد شیرین توی سینهم می کوبید .اون میتونست همچین چیزای
زیبایی بگه ،همچین چیزای فوق العاده ای.
"منم درمورد تو همین احساسو دارم ،آس".حتی شاید عمیق تر .چون عاشقش بودم .ولی اینو بلند نگفتم .خودش یه روز بهش
پی میبرد .و من تا زمانیکه که کامال و برای همیشه مال من نمیشد ،دست بر
نمیداشتم...

#صفحه_۳۹۳

پاهای برهنهشو روی میز قهوه گذاشته بود و لپتاپشو روی پاهاش گذاشته بود؛ گیدین
تو این حالت خیلی خودمونی و ریلکس بنظر می رسید و کامال مثل این میموند که
اینجا خونه خودشه و باعث میشد حواسم از سلایر تلویزیونی در حال پخش پرت
بشه.
از خودم پرسیدم :چطوری ما به اینجا رسیدیم؟ من و این مرد بی نهایت سکسی؟
درحالیکه نگاه خیره اش به صفحه لپتاپ بود زمزمه کرد:
"-بهم زل زدی".

زبونمو واسش دراوردم.
"این یه پیشنهاد جنسیه ،خانم ترمل؟""چطوری وقتی به اون چیزی که داری روش کار میکنی خیره ای منو میبینی؟"سرشو باال اورد و نگاهشو توی نگاهم قفل کرد .چشمای آبیش از قدرت و گرما می
درخشیدند.
"من همیشه تو رو میبینم ،فرشته .از لحظه ای که منو پیدا کردی ،هیچی بجز تونمیبینم"...
***
روز چهارشنبه با الت گیدین که از پشت بهم فشار می اورد شروع شد ،شیوه مورد
عالقه جدیدم برای بیدار شدن!
بازوشو دور کمرم انداخت و منو به سینه گرم و محکمش نزدیک تر کرد .سعی
کردم با مالوندن چشمام خواب رو از خودم دور کنم .با صدای گرفته ای گفتم:
"خوب .امروز صبح خیلی سرحالی".درحالیکه بینیشو به شونه ام می مالید زمزمه کرد:

"تو هر روز صبح جذاب و سکسی هستی .عاشق بیدار کردنتم".و درنهایت یک شب خواب اروم و بی وقفه رو با چندین ارگاسم بین خودمون جشن
گرفتیم...
#صفحه_۳۹۴

بعد از چندساعت در طول روز ،همراه مارک و پارتنرش استیون توی یه رستوران
مکزیکی دلپذیر که پایین خیابون قرار داشت ناهار خوردم .ما از چندین پله سیمانی
پایین رفتیم و وارد رستورانی شدیم که بطرز شگفت اوری وسیع و پر از نور و
پیشخدمت هایی با جلیقه های مشکی بود.
استیون گفت:
"تو باید مرد خودتو بیاری اینجا ،و مجبورش کنی یه مارگاریتای انار واستبگیره".
پرسیدم:
"چیز خوبیه؟""-اوه ،اره".

وقتی گارسون اومد تا سفارشات ما رو بگیره ،اون دختر با بال بال زدن مژه هایی
که بطرز حسادت امیزی بلند بودند ،بیشرفانه با مارک الس زد .و مارک هم
درجوابش بهش نخ داد .هرچی وعده ی ناهار ما بیشتر پیش میرفت ،دختر موقرمز
سرزنده --که از روی تگ اسمش مشخص بود شوانا است --گستاخ تر میشد و شونه
و پشت گردن مارک رو لمس میکرد .از این طرف هم ،شوخی ها و دل و قلوه دادن
های مارک وسوسه انگیز تر میشد .مضطرب به استیون نگاه کردم و دیدم که لحظه
به لحظه صورتش سرخ تر و اخمش عمیق تر میشه .بیقرار تکون خوردم .داشتم
لحظه شماری میکردم تا هر چی زودتر این غذای پر تنش تموم بشه.
وقتی شوانا صورتحساب رو اورد رو به مارک گفت:
"بیا امشب با هم باشیم .یه شب کنار من بمون و من حالتو خوب میکنم!"نفس تو سینهم حبس شد .نه بابا؟
مارک خرخری کرد و گفت:
"ساعت هفت خوبه؟ من تو رو داغون میکنم شوانا! میدونی که وقتی با یه سیاهپوست بخوابی چه اتفا....؟"
آبی رو که داشتم می نوشیدم با شنیدن این حرف ،اشتباهی از طریق نای پایین
فرستادم و با اینکار شروع به سرفه و خفه شدن کردم.
استیون سرپا ایستاد و میز رو دور زد و درحالیکه به پشتم می کوبید و میخندید،
گفت:

"لعنتی ،اوا .ما فقط داشتیم سرکارت میذاشتیم .خواهشا بخاطر ما نمیر".درحالیکه چشمام از اشک تر شده بود ،نفس گرفتم:
"چی؟؟؟"#صفحه_۳۹۵

با نیش باز ،بازوشو دور گارسون پیچید و گفت:
"اوا ،با خواهرم شوانا آشنا شو .شوانا ،اوا یکی از اوناست که زندگی مارک روراحت تر میکنه".
شوانا گفت:
"خیلی خوبه .از اونجایی که مارک تو رو داره که همه چیو سخت تر میکنی!"استیون بهم چشمک زد و جواب داد:
"بخاطر همینه که منو کنار خودش نگه میداره".با دیدن خواهر و برادر اونقدر نزدیک به هم ،باالخره متوجه شباهتی که قبال بهش
دقت نکرده بودم شدم.

توی صندلیم فرو رفتم و با چشمای باریک شده به مارک نگاه کردم:
"این خیلی بدجنسی بود .من فکر کردم االنه که استیون از کوره در بره".مارک دستاشو به نشونه تسلیم باال برد و گفت:
"همه اینا ایده خودش بود .یادت که نرفته اون عاشق درام و نمایشه!"استیون روی پاشنه پاهاش درجا زد و با یه لبخند پهن و دندون نما گفت:
"حاال اوا میدونی که مارک مرد ایده ال این رابطه ست!"شوانا یه کارت از تو جیبش بیرون کشید و به سمتم گرفت.
"شمارهام پشتش نوشته شده .یه تماس باهام بگیر .من نقطه ضعف و آتو های ایندوتا رو بلدم .خیلی خوب میتونی کارشونو تالفی کنی".
استیون مالمتش کرد:
"خیانتکار!"شوانا شونه باال انداخت و گفت:

"-هی .ما دخترا باید هوای همو داشته باشیم!"

#صفحه_۳۹۶

بعد از کار ،من و گیدین به سمت باشگاهش راه افتادیم .وقتی انگاس پیادهمون کرد،
داخل شدیم .فضا خیلی شلوغ و رختکن پر از جمعیت بود .لباسامو عوض کردم و
وسایلمو روی هم چپوندم و گیدین رو توی راهرو مالقات کردم.
برای دنیل--مربی ای که در اولین حضورم توی کراس ترینر باهام حرف زده بود-
 دست تکون دادم و بخاطرش یه ضربه نصیب باسنم شد.محکم روی دست مالمت گر گیدین زدم و اعتراض کردم:
"هی .دستتو بکش".موهای دم اسبیمو کشید و به آرومی سرمو به عقب متمایل کرد تا بتونه با یه بوسه
ابدار و عمیق روی لبم ،قلمروئهشو نشونه گذاری کنه.
طوری که موهامو کشیده بود باعث میشد جریانی مثل الکتریسیته سرتاسر بدنمو فرا
بگیره.
مقابل لبش پچ پچ کردم:

"اگه فکر کردی این کارت مثل یه مانع و جریمه ست ...باید بگم واسه من بیشتریه انگیزه و مشوقه!"
" کامال مشتاقم شدت و حدت این منع و بازدارندگیمو بیشتر کنم"،لب پایینیمو گاز گرفت و ادامه داد:
"ولی بهت پیشنهاد میکنم محدودیت ها و حساسیت های منو امتحان نکنی ،اوا".#صفحه__۳۹۷

گیدین اول سراغ تردمیل رفت ،و با این کار لذت تماشای بدنشو که از عرق برق
میزد ،تو یه مکان عمومی بهم بخشید .با اینکه اغلب اوقات توی خلوتمون این
شکلی میدیدمش ،ولی هیچوقت تاثیر و تحریک امیز بودنش از بین نمیرفت.
و خدایا ،من عاشق حالتی بودم که با موهای بسته شده ی پشت سرش داشت .و
انقباض ماهیچه ها زیر پوست برنزه ی روشنش .و قدرت دلپذیری که در حرکاتش
مشهود بود .دیدن اینکه همچین مرد مبادی آداب و مدرنی کت و شلوار از تن در
بیاره و این وجهه ی جسمانی و ددمنشانه اش رو به نمایش بذاره ،تمام دکمه های
شهوتم رو روشن میکرد.
نمیتونستم جلوی نگاه خیرهمو بگیرم و خوشحالم بودم که مجبور به این کار نیستم.
چون با همه اینا ،اون مال من بود؛ و این حقیقت ،لذت گرم و نابی رو تو وجودم

جاری کرد .بعالوه ،بقیه زن های حاضر در باشگاه هم اونو زیر نظر گرفته بودند.
زمانیکه از جایی به جای دیگه میرفت چندین چشم پر از تحسین و شگفتی دنبالش
میکرد.
وقتی مچمو در حال چش چرونی گرفت ،یه نگاه پرغمزه و وسوسه انگیز بهش
انداختم و زبونمو روی لب پایینیم کشیدم .ابروی باال رفته و نیشخند متاسفش باعث
شد پوستم دون دون بشه .نمیتونستم بیاد بیارم آخرین باری رو که حین تمرین اینقدر
تحریک شده بودم کی بود .یک ساعت و نیم به سرعت و برق و باد گذشت.
وقتی سوار بنتلی شدیم و به سمت پنت هاوس راه افتادیم ،بیقرار روی صندلیم تکون
خوردم .نگاهم به نشونه یه دعوت خاموش بارها روی گیدین لغزید.
انگشتاشو به انگشتام پیوند زد و گفت:
"واسش صبر میکنی".از حرفش جا خوردم.
"چی؟"#صفحه_۳۹۸

"-همون که شنیدی".

انگشتامو بوسید و با پررویی یه لبخند خبیث بهم زد و ادامه داد:
ت با تاخیر ،فرشته".
"لذ ِ"چرا باید اینکارو کنیم؟""به این فکر کن که بعد از شام چقدر دیوونه ی هم خواهیم بود".نزدیک تر شدم تا انگاس نتونه بشنوه ،هر چند میدونستم بحدی حرفه ای هست که
ما رو نادیده بگیره.
"بنظر من که بدون صبرکردن بریم سراغش".ولی اون نظرش ذره ای تغییر نکرد .در عوض ،هر دومونو شکنجه داد .لباس های
همدیگر رو برای یه حمام شهوانی دراوردیم .دستامون روی برجستگی ها و فرو
رفتگی های بدن های همدیگه می لغزیدند و ناز و نوازش میکردند؛ و سپس برای
شام لباس پوشیدیم .خودش تیپ "بلک تای" زد---پیراهن سفید رسمی ،تاکسیدو ،و
جوراب و کفش مشکی ---ولی از کراوات صرف نظر کرد .دکمه یقه پیراهنش رو
نبسته بود و با اینکار درخششی از پوستش رو به نمایش گذاشته بود .لباس کوکتلی
که واسه من انتخاب کرده بود یه پیراهن دکلته ی ابریشمی به رنگ شامپاین و با
مارک ورا ونگ بود .پشتش باز بود و یه دامن چند الیه داشت که چند اینچ باالتر
از زانوهام بود .وقتی دیدمش لبخند زدم ،میدونستم از اینکه تمام طول شب منو تو
این لباس ببینه دیوونه میشه .لباس زیبایی بود و منم دوسش داشتم ،اما این لباس مدلی
برای اندام های باریک و قلمی بود ،نه دخترایی با اندام های برجسته و پر از انحنا!
در یک تالش رقت بار برای حجب و حیا ،موهامو روی سینه هام رها کردم ولی
حرف گیدین نشون از این داشت که این کارم تاثیر چندانی نداشته و موهامم کاری
از پیش نبردند!

"خدای من ،اوا!"شلوارشو مرتب کرد و ادامه داد:
"نظرم درمورد لباست عوض شد .تو نباید اینو تو یه مکان عمومی بپوشی"."فرصت نداریم که نظرتو عوض کنی!"" فکر کردم پارچهش خیلی بیشتر از ایناست".#صفحه_۳۹۹

با نیش باز ،شونه باال انداختم و گفتم:
"چی میتونم بگم؟ تو خریدیش!"" یه فکرای دیگه ای دارم .بنظرت چقدر طول میکشه تا از تنت دربیاد؟"درحالیکه زبونمو روی لب پایینیم میکشیدم گفتم:
"-نمیدونم .چرا خودت دست به کار نمیشی تا بفهمی؟"

چشماش تیره شدند .زمزمه کرد:
"ما هیچوقت از این خونه بیرون نمیریم"."شکایتی ندارم".لعنتی خیلی سکسی و هات بنظر میرسید و منم -مثل همیشه -خیلی بد میخواستمش.
پرسید:
"یه کت یا چیز دیگه ای نیست که بتونی روش بپوشی؟ یه پالتو شاید؟ یا یه بارونی؟"درحالیکه میخندیدم کیفمو از روی میز ارایش برداشتم و بازومو دور بازوش حلقه
کردم.
"نگران نباش .همه اونقدر مشغول تماشای تو میشن که حتی به خودشون زحمتندن به من توجه کنن".
درحالیکه به بیرون از اتاق خواب میکشوندمش اخمی کرد و گفت:
"نه واقعا .سینه هات بزرگتر شدن؟ دارن از باالی اون چیزه میزنن بیرون".به خشکی گفتم:

"گیدین ،من و بیست و چهارسالمه .رشدم خیلی وقته که متوقف شده .چیزی کهداری میبینی دقیقا همون چیزیه که هستن .من کاری با سینه هام نکردم".
"آره ،ولی من تنها کسی هستم که باید ببینمشون ،چون تنها کسی هستم که اجازهدارم داشته باشمشون".
#صفحه_۴۰۰

به سالن نشیمن رفتیم .در مدت زمان کوتاهی که طول کشید تا از سرسرا عبور کنیم،
من از زییایی خونه گیدین لذت بردم .عاشق گرما و جذابیت فضا بودم .دکور
کالسیک و سبک قدیمی خونه ،شیک ومدرن و در عین حال بطرز فوق العاده ای
راحت بود .ویوی جذابی که از بیرون پنجره های هاللی شکل دیده میشد مکمل
محیط داخلی بود ،ولی توجه ادم رو از خود خونه منحرف نمیکرد.
ترکیب چوب های تیره ،سنگ های کهنه نما ،رنگ های گرم و وسایل نگین دار
درخشان ،به وضوح نفیس و گرانبها بود؛ همونطور که تابلوهای هنری روی دیوار
اینطور بنظر می رسیدند ،ولی همه و همه جلوه ای خوش سلیقه از ثروت بودند.
نمیتونستم تصور کنم کسی اینجا واسه اینکه به چی دست بزنه یا کجا بشینه احساس
بدی داشته باشه .از اون مدل فضاها نبود.
سوار آسانسور شخصی شدیم و وقتی در بسته شد گیدین مقابلم قرار گرفت .بالفاصله
سعی کرد سینه بند لباسمو باال بکشه.
بهش هشدار دادم:

"اگه مراقب نباشی ،اونقدر باال میکشی که بین پاهام معلوم میشه"."لعنتی"."گیدین ما میتونیم باهاش خوش بگذرونیم .من میتونم نقش یه زن هرزه بلوند احمقرو بازی کنم که دنبال آلت و ثروتته ،و تو هم میتونی خودت باشی--مرد بیلیونر
عیاش با اخرین اسباب بازیش .فقط وقتی خودمو بهت میمالم و نجوا میکنم که چقدر
فوق العاده ای ،صبور باش".
"اصال بامزه نیست".ولی بعد چهره اش از هم باز شد و ادامه داد:
"نظرت درمورد یه شال گردن چیه؟!"#صفحه_۴۰۱

وقتی از قسمت پذیرش شام خیریهای که به منظور یه سرپناه جدید برای زن ها و
کودکان تشکیل شده بود عبور کردیم ،به سمت فرش قرمز هدایتمون کردند .از
اینکه در معرض نمایش قرار میگیریم ،ترس و وحشتی توی وجودم درحال شکل
گرفتن بود .سعی کردم روی گیدین تمرکز کنم چون هیچی مثل اون نمیتونست حواس
منو کامال پرت کنه .و از اونجایی که داشتم همچین توجه و تمرکزی نثارش میکردم،
میتونستم تماشا کنم که چطور از مردی که توی خلوت خصوصیمون حضور داشت
به شخصیتی که در انظار عمومی ظاهر میشه تغییر میکنه.

نقاب به آرومی روی صورتش لغزید .عنبیه ی چشماش به رنگ ابی یخی دراومدند
و لبای شهوت انگیزش هر ردی از انحنا رو از دست دادند .میتونستم قدرت و ابهتش
رو که احاطهمون کرده بود احساس کنم .یه حفاظ بین ما و بقیه دنیا وجود داشت ،به
خاطر اینکه اون همچین چیزی می خواست .درحالی که کنارش ایستاده بودم
میدونستم هیچ کس بهم نزدیک نمیشه و باهام حرف نمیزنه مگر این که نشونه ای
از گیدین ببینه که میتونه این کارا رو بکنه.
هرچند این حالت تماس-ممنون شامل نگاه کردن نمیشد .وقتی به سمت سالن رقص
قدم بر میداشتیم سرها به سمت گیدین می چرخیدند و چشمها دنبالش میکردند .از
اینکه همه توجه ها را به خودش جلب می کرد کمی عصبی میشدم ولی اون کامال
بی اعتنا و کامال بود.
اگه قلب منم خودشو به در و دیوار می کوبید تا بتونه نظر گیدین رو جلب کنه،
احتماال باید توی صف منتظر میموندم .لحظه ای که ایستادیم ،گیدین تقریبا توسط
جمعیتی احاطه شده بود .کنار رفتم تا برای عده ای که سعی داشتند توی جلب توجه
گیدین رقابت کنند جا باز کنم .اون اطراف پرسه زدم تا یکم شامپاین پیدا کنم .از
اونجایی که شرکت واترزفیلد و لیمن تبلیغات رایگان جشن رو به عهده گرفته بود
تعدادی از افراد رو میشناختم.
#صفحه_۴۰۲

وقتی داشتم از سینی پیشخدمتی که در حال گذر بود یه جام برمیداشتم شنیدم که کسی
اسممو صدا زد .چرخیدم و پسر برادر استنتون رو دیدم که با یه لبخند پهن بهم
نزدیک میشد .موهای تیره و چشمای سبز رنگی داشت و تقریبا هم سن خودم بود.

از اون موقعی که گاهی برای تعطیالت میومدم تا مادرمو ببینم میشناختمش و
خوشحال بودم که میبینمش.
"مارتین!"با آغوش باز ازش استقبال کردم و خیلی کوتاه همدیگرو بغل کردیم .گفتم:
"چطوری تو؟ خیلی جذاب شدی".با تحسین پیراهنمو نگاه کرد و گفت:
"منم میخواستم همینو بهت بگم .شنیده بودم به نیویورک نقل مکان کردی .قصدداشتم بیام سراغت .چند وقته اومدی اینجا؟"
"زیاد نیست .چند هفته"."شامپاینتو بنوش .و بیا بریم برقصیم".وقتی با آهنگ "هنگام تابستان" از بیلی هالیدی به سالن رقص قدم گذاشتیم الکل
داشت بدنمو گرم میکرد.
مارتین شروع کرد:
"-خوب ،چیکارا میکنی؟"

درحالیکه می رقصیدیم ،درمورد شغلم بهش گفتم و ازش پرسیدم اون مشغول به چه
کاریه .وقتی فهمیدم واسه شرکت سرمایه گذاری استنتون کار میکنه و خیلی هم
خوب از پسش برمیاد تعجب نکردم.
"اوا خوشحال میشم گاهی بیام باال شهر و واسه ناهار ببرمت بیرون"."عالیه".وقتی موزیک تموم شد یه قدم به عقب برداشتم و از پشت به کسی برخورد کردم.
دست ها به سمت کمرم رفتند تا نگهم دارند .از روی شونه ام به عقب نگاه کردم و
متوجه شدم گیدین پشتم ایستاده.
درحالیکه نگاه یخیش روی مارتین بود زمزمه کرد:
"آشنامون کن"."گیدین ،ایشون مارتین استنتونه .ما چندساله همو میشناسیم .پسر برادرپدرخواندمه".
#صفحه_۴۰۳

نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
"مارتین ،ایشون مرد زندگی منه ،گیدین کراس".مارتین یه لبخند پهن زد و دستشو به سمتش گرفت .ادامه داد:
"کراس! البته که میدونم شما کی هستین .مایه افتخاره که مالقاتتون میکنم .اگهجور بشه ،ممکنه شما رو توی بعضی از دورهمی های فامیلی ببینم".
بازوی گیدین دور شونه هام حلقه شد .جواب داد:
"حتما".یه نفر مارتین رو صدا زد و اون به جلو خم شد تا گونهامو ببوسه و گفت:
"برای ناهار باهات تماس میگیرم .هفته بعد شاید؟""عالیه".بشدت از انرژی که از سمت گیدین ساطع میشد آگاه بودم ،هر چند وقتی بهش نگاه
کردم صورتش کامال آروم وخونسرد بود.
با آهنگ "چه دنیای شگفت انگیزی" از لویس ارمسترانگ منو به یه رقص دعوت
کرد و گفت:

"مطمئن نیستم از این یارو خوشم بیاد"."مارتین پسر خیلی خوبیه"."فقط تا وقتی که بدونه تو مال منی".گونهاشو به شقیقه ام چسبوند و دستشو روی لختی کمرم گذاشت ،تماس پوست با
پوست .وقتی منو این شکلی در بر گرفته بود هیچ شکی باقی نمیموند که من متعلق
به اونم.
از این فرصت که توی یه مکان عمومی اینقدر به بدن فوق العادهش نزدیک بودم
نهایت لذت رو میبردم .عطرشو نفس میکشیدم و توی آغوشش که ماهرانه در برم
گرفته بود ریلکس میشدم .زمزمه کردم:
"اینجوری دوست دارم".بینی شو بهم مالید و پچ پچ وار گفت:
"آفرین".و این خوشبختی تا وقتی که رقص تموم بشه ادامه داشت...
#صفحه_۴۰۴

وقتی داشتیم از سالن رقص خارج میشدیم ،یه لحظه چشمم به مگدلن خورد که سمت
دیگه تاالر بود .چند لحظه طول کشید تا بشناسمش چون مدل موهاشو به مدل چتری
براق تغییر داده بود .توی اون لباس کوکتل ساده مشکی ،باریک و قلمی ،و موقر و
جذاب بنظر میرسید ،ولی زیباییش تحت تحت الشعاع زن سبزه روی جذابی قرار
گرفته بود که داشت باهاش حرف میزد.
قدم های گیدین سست شدند و قبل از اینکه گام برداشتن عادیشو از سر بگیره ،واسه
چند لحظه آروم راه رفت .سرمو پایین انداختم و به این فکر کردم که اون داره از
یه چیزی توی سالن اجنتاب میکنه .آهسته گفت:
"الزمه تو رو به یه نفر معرفی کنم".حواسمو جمع کردم که داریم به کدوم سمت میریم .زنی که همراه مگدلن بود متوجه
گیدین شد و به سمتش رو کرد .وقتی نگاه خیرهشون به هم برخورد کرد ،احساس
کردم عضالت بازوی گیدین زیر انگشتام منقبض و گرفته شدند.
میتونستم بفهمم چرا.
اون زن ،هر کسی که بود ،عمیقا عاشق گیدین بود .از چهره اش میشد فهمید ،از
رنگ پریده اش ،و از چشمای آبی فوق العاده اش .زیبایی اش خیره کننده
بود ،اونقدر جذاب که دور از ذهن بود .موهاش مثل جوهر مرکب سیاه بودند ،و
پرپشت و لخت تا کمرش می رسیدند .پیراهنش مثل رنگ چشماش یخی ،پوستش به
واسطه آفتاب ،طالیی ،و بدنش کشیده و بطرز بی نقصی خوش انحنا بود.

گیدین درحالیکه خش طبیعی صداش بیشتر از همیشه به گوش میرسید ازش استقبال
کرد:
"کورین".رهام کرد و دستای اونو گرفت .ادامه داد:
"-بهم نگفته بودی برگشتی .میومدم دنبالت".

#صفحه_۴۰۵
اون زن با لحن و صدای نرم و با کالسی جواب داد:
"چندتا پیام روی پیغامگیر خونهات گذاشتم"."آه ،این چند وقت زیاد خونه نبودم".انگار که با زدن این حرف یادش اومده باشه من کنارش ایستادم ،اونو رها کرد و
منو به پهلوی خودش فشرد و گفت:
"کورین ،ایشون اوا ترمله .اوا ،کورین جیرو .یه دوست قدیمی".دستمو به سمتش دراز کردم و باهاش دست دادم.

با لبخند گرمی گفت:
"هرکدوم از دوستای گیدین ،دوست منم هستن"."امیدوارم این اصل شامل دوست دختراشم باشه".نگاه خیره اش زیرکانه بود .جواب داد:
"البته بخصوص دوست دختراش .اگه ممکنه برای چند لحظه گیدین رو بهم قرضبده ،دلم میخواد به یکی از دستیارام معرفیش کنم".
"البته".صدام خونسرد بود ،ولی خودم چیز دیگه ای بودم.
گیدین یه بوسه سرسری به گیجگاهم زد و بعد به کورین نزدیک شد و بازوشو به
سمتش گرفت و من و مگدلن رو که بطرز عجیب غریب و ناراحت کننده ای کنارم
ایستاده بود ترک کرد.

#صفحه_۴۰۶
دلم واسه مگدلن میسوخت ،بشدت غمگین و افسرده بنظر میرسید.

"مگدلن ،مدل موی جدیدت خیلی خوشگله".نگاهی بهم انداخت ،لباشو به هم فشرد ولی بعد آهی از سرافکندگی سر داد و گفت:
"ممنونم .زمان تغییر بود .تغییر خیلی چیزا .بعالوه ،دیگه دلیلی وجود نداشت ادایکسی رو دربیارم که رفته بود ولی حاال برگشته".
از گیجی اخمی کردم و گفتم:
"یعنی چی؟""دارم درمورد کورین حرف میزنم".صورتمو به دقت نگاه کرد و ادامه داد:
"تو نمیدونی .اون و گیدین به مدت یه سال نامزد بودن .کورین نامزدی رو بهم زد،با یه مرد فرانسوی ثروتمند ازدواج کرد و رفت اروپا .ولی ازدواجشون دوام نداشت.
االن دارن کارای طالق رو انجام میدن و اینم برگشته نیویورک".
نامزد! احساس میکردم رنگم پریده و دارم تحلیل میرم .نگاه خیرهام به جایی کشیده
شد که مرد موردعالقم کنار زنی ایستاده بود که یه زمانی بهش عالقه داشته .دستش
روی قسمت کوچیکی از کمر اون زن حرکت میکرد تا وقتی که زن بخاطر خنده به
عقب خم میشد نگهش داره.

درحالیکه معدهام از حسادت و دل آشوبی بهم می پیچید ،به ذهنم رسید که همیشه
گمان میکردم گیدین قبل از من هیچ رابطه عاشقانه جدی نداشته .احمق .از اونجایی
که گیدین خیلی هات و جذاب بود ،باید بهتر از اینا فکر میکردم.

#صفحه_۴۰۷
مگدلن شونهامو نوازش کرد و گفت:
"بهتره بشینی اوا .رنگت خیلی پریده"."حق با توئه".به خوبی آگاه بودم که دارم خیلی سریع نفس میکشم و ضربان قلبم بطرز خطرناکی
باال رفته.
روی نزدیک ترین صندلی خالی نشستم ،مگدلن هم کنارم نشست .آروم گفت:
"تو عاشقشی .نمیدونستم ،متاسفم .و بابت حرفایی هم که بار اول بهت زدم متاسفم".درحالیکه نگاهم سر درگم بود ،خشک و بی روح جواب دادم:
"-تو هم عاشقشی .اون موقع من نبودم ،هنوز بهش عالقمند نشده بودم".

"ولی این رفتارمو توجیه نمیکنه ،میکنه؟"با خرسندی یه لیوان دیگه شامپاین رو که بهم تعارف شده بود پذیرفتم و قبل از اینکه
پیشخدمت بره لیوان دوم رو هم واسه مگدلن برداشتم .جام ها رو با نمایی رقت بار
از ارتش زنان شکست خورده به هم زدیم .دلم میخواست از اونجا برم .دلم میخواست
بلند بشم و اونجا رو ترک کنم .دلم میخواست گیدین بفهمه که رفتم ،که مجبور بشم
دنبالم بیاد .دلم میخواست مقداری از دردی رو که من کشیدم اونم احساس کنه.
حماقت ،خامی و تصورات موذی که باعث میشدند احساس حقارت کنم.
از اینکه مگدلن به نشانه دلسوزی آروم کنارم نشسته بود احساس خوبی داشتم و مایه
تسلی بود .اون میدونست عاشق گیدین بودن و بیش از حد اونو خواستن چه احساسی
داره .درک میکردم که اونم به اندازه من احساس بیچارگی میکنه چون واسش ثابت
شده بود که کورین چه تهدیدی میتونه باشه.
یعنی گیدین تمام این مدت بخاطر کورین رنج و عذاب میکشیده؟ یعنی بخاطر کورین
دور همه ی زن ها رو خط کشیده بود؟
#صفحه_۴۰۸

"خوب شما اینجایید".به گیدین که منو به خودم اورده بود نگاه کردم .البته که کورین هنوزم به بازوش
تکیه داده بود و من اونا رو در قالب یه زوج ،عالی و پرفکت میدیدم .به سادگی و
بطرز عجیبی در کنار هم فوق العاده بنظر میرسیدند.
کورین کنارم نشست و گیدین با سرانگشتاش گونهامو نوازش کرد و گفت:

"باید با کسی صحبت کنم .میخوای چیزی واست بیارم؟""استولی و کرن بری .دوبل باشه".بشدت نیاز داشتم مست کنم.
"بسیار خوب".اینو گفت ولی قبل از اینکه دور بشه به درخواستم اخمی کرد.
کورین گفت:
"خیلی خوشحالم مالقاتت میکنم اوا .گیدین درموردت زیاد واسم گفته"."چیز زیادی نمیتونه درموردم گفته باشه".لبخند زد:
"ما تقریبا هر روز با هم حرف میزنیم".توی لحنش هیچ چیز فریب دهنده یا خباثتی وجود نداشت .ادامه داد:

"ما مدت طوالنیه که با هم دوستیم".مگدلن با کنایه گفت:
"بیشتر از دوست".با اخمی که کورین به مگدلن کرد متوجه شدم که گویا قرار نبوده من خبردار بشم.
یعنی خودش یا گیدین یا شایدم هردو با هم تصمیم گرفته بودند که بهتره به من حرفی
نزنند؟ اگه چیزی برای پنهون کردن وجود نداشت پس چرا میخواستند مخفیش کنند؟
#صفحه_۴۰۹

با بی میلی مشهودی اقرار کرد:
"اره درسته .هرچند االن چند سال گذشته".روی صندلی چرخیدم تا به سمتش رو کنم .گفتم:
"هنوز عاشقشی"."اره و نمیتونی بخاطرش سرزنشم کنی .هر زنی که باهاش وقت بگذرونه عاشقشمیشه .اون زیبا و بی نقصه .یه ترکیب وسوسه انگیز".

لبخندش کمرنگ شد و ادامه داد:
"بهم گفته که تو باعث شدی تغییر کنه و از خودشو و احساساتش حرف بزنه ودرونشو بشکافه .از این بابت ازت سپاسگزارم".
میخواستم بگم من اینکارو واسه تو انجام ندادم .ولی بعد یه شک و تردید موذیانه به
ذهنم نفوذ کرد.
نکنه من داشتم اینکارو بدون اینکه خودم خبر داشته باشم ناخواسته واسه کورین
میکردم؟
جام شامپاین فلوت رو روی میز چرخوندم و چرخوندم .زمزمه کردم:
"اون قرار بود باهات ازدواج کنه"."و رفتن من بزرگترین اشتباه زندگیم بود".دستش به سمت گلوش رفت و انگشتای کشیدهشو بیقرار روی گردنش کشید؛ طوری
که انگار با گردنبندی که عادت داشت دور گردنش باشه بازی میکرد.
ادامه داد:
"من خیلی جوون بودم و گیدین یه جورایی می ترسوندتم .اون بیش از حد سلطهگر بود .و بعد از ازدواجم بود که پی بردم سلطه گری و انحصار طلبی خیلی بهتر
از بی عالقگی و سردیه .حداقل برای من".

نگاهمو گرفتم و سعی کردم با تهوعی که از گلوم درحال باال امدن بود مقابله کنم.
#صفحه_۴۱۰

کورین گفت:
"خیلی ساکتی".مگدلن تذکر داد:
"چیزی واسه گفتن داره؟"ما هر سه عاشق گیدین بودیم .هر سه در اختیارش بودیم .و درنهایت اون بود که
باید از بین ما یه نفرو انتخاب میکرد.
کورین درحالیکه با اون چشمای سبزابی شفافش بهم نگاه میکرد شروع کرد به حرف
زدن:
"تو باید بدونی اوا ،گیدین بهم گفته که چقدر واسش خاصی .مدتی طول کشید تاتونستم دل و جراتمو بدست بیارم که برگردم به اینجا و شما رو با هم ببینم .من حتی
یکی از پروازامو که چند هفته پیش رزرو کرده بودم کنسل کردم .ولی درنهایت
توی یه رویداد خیریه که درحال سخنرانی بود مزاحمش شدم ،بیچاره ،میخواستم
بهش بگم که تو راهم و کمکم کنه تا جا گیر بشم".

یخ زدم ،احساس میکردم مثل یه شیشه ی ترک خورده ،شکننده و اسیب پذیرم .اون
داشت درمورد شام انجمن حرف میزد .شبی که من و گیدین واسه اولین بار سکس
داشتیم .شبی که ما توی لیموزین رابطه برقرار کردیم و بعد اون فورا عقب کشید و
ناگهانم ترکم کرد.
ادامه داد:
"وقتی باهام تماس گرفت گفت که با کسی آشنا شده .گفت میخواد وقتی به نیویورکبرگشتم من و تو با هم مالقات کنیم .اون موقع بود که دیگه جا زدم و ترسیدم .اون
هیچوقت ازم نخواسته بود با زنی که توی زندگیشه مالقات کنم".
اوه خدای من ...نگاهی به مگدلن انداختم .گیدین اون شب بخاطر این زن با عجله
منو ترک کرده بود .بخاطر کورین!
#فصل_بیست_و_یکم

#صفحه_۴۱۱

"ببخشید".با گفتن این حرف صندلیمو عقب کشیدم و به دنبال گیدین راه افتادم .کنار بار پیداش
کردم و به سمتش قدم برداشتم.

وقتی داشت با دو جامی که تو دستش بود از متصدی بار فاصله میگرفت راهشو سد
کردم .نوشیدنیمو ازش گرفتم و سر کشیدم .دندونام از برخورد تکه های یخ درد
گرفتند.
"اوا"---آوای ضعیفی از توبیخ و مالمت توی صداش بود.
درحالیکه از کنارش رد میشدم تا جام خالی رو روی پیشخوان بذارم ،بی احساس
گفتم:
"دارم میرم .و البته اینو فرار کردن در نظر نمیگیرم ،چون پیشاپیش دارم بهتاطالع میدم و این گزینه رو که باهام بیای هم دراختیارت میذارم".
نفسشو با شتاب بیرون داد ،میتونستم ببینم متوجه حال و هوام شده .فهمیده بود که
میدونم.
"نمیتونم اینجا رو ترک کنم".با شنیدن جوابش چرخیدم که برم.
بازومو گرفت و گفت:
"-میدونی اگه بری منم نمیتونم بمونم .اوا تو بخاطر هیچی اشفته ای".

"هیچی؟؟؟"به دستش که بازومو چنگ زده بود خیره شدم و گفتم:
"بهت هشدار داده بودم که من ناراحت میشم و حسادت میکنم .این بار ،دلیل خوبیبهم دادی".
بازی االنتو توجیه کنه؟"
"هشدار دادن به من ،قراره مسخرهِ
#صفحه_۴۱۲

چهره اش ریلکس بود ،و صداش اهسته و خونسرد .هیچکس با نگاه کردن از دور،
متوجه تنش بین ما نمیشد .ولی این تنش توی چشماش وجود داشت .نگاهی که از
حرص و خشم و غضب میسوخت .اون مهارت خیلی زیادی توی این حالت متناقض
داشت.
جواب دادم:
"کی مسخره ست؟ من یا تو؟ نظرت درمورد دنیل چیه ،مربی شخصی؟ یا مارتین،یکی از اعضای خانواده پدرخوندم؟"
به جلو خم شدم و زمزمه وار ادامه دادم:

"من با هیچکدومشون نخوابیدم ،چه برسه به قرار ازدواج! و کامل هم مطمئنم کههر روز باهاشون حرف نزدم لعنتی!"
یهو کمرمو گرفت و منو محکم به خودش چسبوند .درحالیکه با دندوناش نرمه ی
گوشمو نیشگون میگرفت تو گوشم پچ پچ کرد:
"باید همین االن بکنمت ،،،نباید میذاشتم منتظر بمونیم"."شاید داشتی آینده نگری میکردی! خودتو نگه میداشتی واسه وقتی که یهو عشققدیمیت به زندگیت برگرده ،کسی که ترجیح میدی بجای من ،با اون حال کنی!"
گیدین نوشیدنیشو سر کشید؛ بعد با بازویی که دور کمرم انداخته بود منو به پهلوش
چسبوند و از بین جمعیت به سمت در هدایتم کرد .گوشیشو از جیبش بیرون کشید
و دستور داد لیموزینشو برگردونند .وقتی به خیابون رسیدیم ماشین طویل و براق
هم اونجا بود .گیدین از دری که انگاس باز نگه داشته بود منو به داخل هول داد و
رو به اون گفت:
"تا وقتی چیزی نگفتم ،اطراف خیابون برون".#صفحه_۴۱۳

بعد بالفاصله پشت سر من سوار شد ،اونقدر نزدیک که میتونستم نفسشو روی کمر
برهنهام احساس کنم .سعی کردم به سمت صندلی مقابل برم تا ازش فاصله بگیرم.
محکم گفت:
"وایسا".درحالیکه سخت نفس میکشیدم روی کف کارپت شده ی لیموزین روی زانوهام
فرود اومدم .من میتونستم تا ته دنیا بدوم و فرار کنم ولی هیچوقت نمیتونستم از این
حقیقت که کورین جیرو برای گیدین بهتر از من بوده فرار کنم .اون آروم و خونسرد
بود .حضورش حتی از نظر منم آرامش بخش بود ---منی که بطرز دیوانه کننده ای
از وجود ناخواسته اش ناراضی بودم .بدترین کابوسم...
دستاش دور موهای بازم پیچیده شد تا نگهم داره .پاهای بازش احاطه ام کرده بودند.
اونقدر تنگ و محکم منو گرفته بود که سرم از عقب کامال به شونش مماس بود.
"میخوام اون چیزی که جفتمون بهش احتیاج داریم رو بهت بدم اوا .ما قراره اونقدربا هم سکس کنیم تا به اندازه کافی اروم بشیم و بتونیم برای شام برگردیم .و قرار
نیست نگران کورین باشی چون درست زمانیکه اون توی تاالر رقصه من عمیقا
داخل تو خواهم بود".
درحالیکه لبای خشکمو زبون میزدم زمزمه کردم:
"-بله".

با خشونت گفت:
"تو یادت میره کی مطیعه .من بخاطر تو از خوی کنترل گریم دست کشیدم ،ازخودم انعطاف نشون دادم و به خواسته هات اهمیت دادم .من هرکاری میکنم تا نگهت
دارم و خوشحالت کنم ولی نمیتونم یه فرمانبردا و سلطه پذیر باشم .گذشت و همراهی
منو با ضعف اشتباه نگیر".
#صفحه_۴۱۴

به سختی آب دهنمو قورت دادم .خونم به غلیان افتاده بود افتاده بود.
"گیدین"..."دوتا دستتو به دستگیره ی باالی پنجره برسون و بگیرش .تا وقتی بهت نگفتمولش نکن ،فهمیدی؟"
همونطور که دستور داده بود عمل کردم ،دستامو از میون حلقه ی چرمی رد کردم.
وقتی جای دستامو محکم کردم ،زندگی تو بدنم به جریان افتاد و باعث شد بفهمم
کامال حق با گیدین بود که من به چی نیاز داشتم .اون خیلی خوب منو میشناخت و
میدونست به چی احتیاج دارم ،این مرد عاشق من...
دستاشو توی سینه بند پیراهنم فرو کرد و سینه های پر و دردناکمو فشار داد .وقتی
نوکشون رو مالید و بعد کشید سرم به طرفش خم شد و اون حس فشار و تنش باشتاب
از بدنم رها شد.

بینیشو به شقیقه ام مالید و گفت:
"خدا .خیلی خوبه وقتی اینجوری خودتو در اختیار من قرار میدی ...مثل یه آرامشو آسودگی عظیم میمونه".
"منو بکن".درحالیکه به پیوندمون نیاز داشتم التماسش کردم:
"خواهش میکنم".موهامو رها کرد و دستاشو به زیر لباسم رسوند و شورتمو تا پایین رونم کشید.
کتشو دراورد و از کنار من روی صندلی انداخت .بعد دستشو از جلو بین پاهام
رسوند و وقتی فهمید خیس و متورم شدم غرید:
"واسم اماده شده بودی اوا .تو نمیتونی خیلی بدون اینکه من داخلت باشم تحملکنی".
همچنان سعی در تحریکم داشت ،انگشتای ماهرشو به شکاف بین پاهام کشید و
رطوبت و لزجی رو روی کلیتورس و لبه های التم پخش میکرد .دوتا انگشتشو
واردم کرد و درحالیکه مثل قیچی باز و بستشون میکرد ،منو برای آلت بلند و
قطورش آماده میکرد.
#صفحه_۴۱۵

نیاز داشتم انگشتای درحال حرکتشو چنگ بزنم و هدایتشون کنم ولی منع شده بودم
چون نمیدونستم چقدر دیگه باید دستگیره رو نگه دارم .به سختی پرسیدم:
"منو میخوای گیدین؟""بیشتر از نفسی که میکشم".لباش روی گردن و باالی شونهم حرکت کردند و زبون مخملی گرمش اغواگرانه
روی پوستم می لغزید.
"منم دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم اوا .تو مثل اعتیاد میمونی ...اعتیاد من تویی"...درحالیکه نیاز نفسانیشو با ناله خشنی از اشتیاق و لذت نشون میداد ،دندوناشو به
آرومی توی گوشتم فرو کرد و گاز گرفت .تمام مدتی که با انگشتاش منو میکرد،
دست دیگهش مشغول ماساژ دادن کلیتوریسم بود و باعث میشد دوباره و دوباره رها
بشم.
دستاش ولم کردند و بعد صدای شهوانی باز شدن زیپش رو شنیدم.
"-اوا دستگیره رو ول کن ،برو به کمر دراز بکش و پاهاتو باز کن".

جابجا شدم و روی صندلی دراز کشیدم تا بدنمو که از چشم انتظاری می لرزید بهش
تقدیم کنم .نگاهش به نگاهم گره خورد ،صورتش خیلی کوتاه از نور ماشین های
درحال گذر روشن شد.
روم لغزید و سنگینی وزنشو با احتیاط بسیار روی بدنم قرار داد.
"اوا ،نترس"."اونقدری شهوتیام که نمیترسم".#صفحه_۴۱۶

در برگرفتمش و بدنمو بهش فشردم تا سختی و استحکام بدنشو مقابل خودم احساس
کنم .ادامه دادم:
"میخوامت".آلتش مقابل لبه های آلتم بود .با تکونی که به لگنش داد ،خودشو درونم فرو کرد و
نفسش مثل نفس من در لحظه ی این اتصال سوزان هیس مانند از بین لباش خارج
شد .شل و ول روی صندلی رها شدم و انگشتام به سختی به کمر عضله ایش چنگ
زدند.
وقتی شروع به حرکت کرد به چهرهش خیره شدم و زمزمه کردم:

"دو ِست دارم".اینچ اینچ پوستم انگار که از خورشید باشه ،می سوخت و سینه ام از شدت اشتیاق و
احساس ،تنگ شده بود طوری که به سختی میتونستم نفس بکشم.
"و بهت نیاز دارم ،گیدین"...درحالیکه التشو داخل و خارج میکرد ،زیر لب گفت:
"تو منو داری ،بیشتر از این نمیتونستم مال تو باشم".باسنم به ضربات موزون و بی امانش کوبیده میشد .و در نهایت لرزیدم و منقبض
شدم .نفس زنان ناله کردم و به اوج رسیدم .از خلسه و لذتی که به شکل انقباض
های مواج واژنم دراومده بود می لرزیدم .بین پاهام التش رو مکید و مکید تا وقتی
که گیدین خرخری کرد و دوباره ضربه زد.
"اوا".از حرکات وحشیانه اش تکون میخوردم و بیش از پیش به ادامه دادن تشویقش
میکردم .محکم در برم گرفت و خشمگین و سریع ضربه میزد .سرمو بیقرار تکون
میدادم و بیشرمانه اره و ناله میکردم .عاشق احساس کردنش بودم ،عاشق اون حس
هرزه گونه ی تحت اختیار بودن و بی نهایت لذت بردن.
#صفحه_۴۱۷

ما دیوونه و از خود بی خو ِد همدیگه بودیم ،مثل دو تا جانور وحشی سکس میکردیم،
ت شهدید تحریک شده بودم که فکر میکردم از ارگاسمی
و من اونقدر بخاطر این شهو ِ
که داشت درون بدنم شکل میگرفت خواهم مرد.
"اوه گیدین ،تو خیلی خوب بلدی ...خیلی خوبی"..باسنمو چنگ زد و باال کشیدتم تا به ضربه بعدیش کوبیده بشم .به انتهای وجودم
برخورد میکرد و باعث میشد نفسی ناشی از لذت/درد از گلوم خارج بشه .و دوباره
به اوج رسیدم و دور التش سفت پیچیده شدم.
"آه خدا ،اوا".با غرولند و ناله خش داری که سر داد ،بشدت فوران کرد و وجودمو طغیانی از
گرما فرا گرفت .درحالیکه خودشو تا عمقی از درونم که میتونست خالی میکرد ،به
لگنم چسبید و روم دراز کشید.
وقتی ارگاسمش تموم شد ،دم عمیق و خشنی گرفت و موهامو توی دستاش جمع کرد
و کنار گردن مرطوبمو بوسید .زمزمه کرد:
"کاش میدونستی باهام چیکار میکنی .کاش میتونستم بهت بگم".تنگ در آغوش گرفتمش و گفتم:

"منم نمیتونم درمورد اینکه اینقدر درمقابل تو احمقم کاری کنم .این احساس خیلیشدیده گیدین .یجورایی"----
"غیرقابل کنترله".---دوباره شروع کرد ،ریتمیک وار تکون میخورد .با فراغت خاطر .انگار که ما کل
وقت دنیا رو در اختیار داشتیم .و با هر دخول و خروجی ،بزرگ تر میشد.
نفسم منحصرا از یه ضربه ماهرانش حبس شد و گفتم:
"و تو نیازی داری کنترل کنی"."من به تو نیاز دارم ،اوا".درحالیکه درونم حرکت میکرد نگاه خیره اش میخکوب صورتم بود .ادامه داد:
"به تو نیاز دارم"...#صفحه_۴۱۸

بقیه شب رو گیدین از کنارم جنب نخورد و به منم اجازه نداد یه ذره فاصله بگیرم.
و تمام طول شام دست راستش رو به دست چپم گره زده بود ،یه بار دیگه یک-دستی
غذا خوردن رو به رها کردن من ترجیح داده بود.

کورین---که سمت دیگهش نشسته بود---نگاه عجیب و کنجکاوی بهش انداخت و
گفت:
"تا جاییکه یادم میاد تو راست دست بودی".درحالیکه دستای گره خوردمون رو از زیر میز باال میاورد و به سرانگشتام بوسه
میزد جواب داد:
"هنوزم هستم".وقتی این کار رو کرد احساس حماقت و ناامنی بهم دست داد و در عین حال حواسم
به دقت موشکافانه کورین هم بود.
متاسفانه ،این ژست عاشقانه هم گیدین رو از حرف زدن با کورین-نه من -در طول
ت سر گیدین
غذا باز نداشت .رفتاری که باعث شده بود ناراحت و بیقرار باشم .پش ِ
رو بیشتر از صورتش میدیدم.
"خوبه که حداقل مرغ نیست".سرمو به طرف مردی که کنارم نشسته بود چرخوندم .اونقدر مشغول تالش برای
استراق سمع گفتگوی گیدین بودم که هیچ توجهی به بقیه افراد پشت میزمون نکرده
بودم.
گفتم:

"من مرغ دوست دارم".و تیالپیا (نوعی ماهی) که برای شام سرو شده بود هم دوست داشتم.
"قطعا نه مرغ های الستیکی که تو این مراسمات سرو میشه".لبخند پهنی زد و ناگهان سنش خیلی کمتر از چیزی که موهای تماما سفیدش به نمایش
میذاشت بنظر رسید .زمزمه کرد:
"آها لبخند زدی .یه لبخند زیبا"."ممنونم"خودمو معرفی کردم و اون در جواب گفت:
"دکتر تِ ِرنس لوکاس .ولی ِتری رو ترجیح میدم".#صفحه_۴۱۹

"دکتر تری .از اشنایی باهاتون خوشبختم".دوباره لبخند زد:

"فقط بگو تری ،اوا".در طول چند دقیقه ای که صحبت کردیم ،متوجه شدم سنش خیلی بیشتر از من نبود،
فقط موهاش پیش از موعد سفید شده بودند .گذشته از اون ،چهرهش جذاب و بدون
هیچ چین و چروکی بود ،و چشمای سبزش باهوش و مهربان .با این اوصاف درمورد
سنش تجدید نظر کردم و بنظرم اواخر دهه ی سی بود.
"اوا بنظر میرسه تو هم به اندازه من خسته شدی .این مراسمات مقدار قابل توجهیپول واسه سرپناه فراهم میکنه ولی در عین حال میتونن خیلی کسل کننده باشن .مایلی
تا بار همراهیم کنی؟ واست نوشیدنی میگیرم".
زیر میز ،با باز و بسته کردن دستم ،مشت گیدین رو امتحان کردم .دستش تنگ تر
شد.
زمزمه کرد:
"داری چیکار میکنی؟"از روی شونه ام بهش نگاه کردم و متوجه شدم داره نگام میکنه .ولی وقتی دکتر
لوکاس پشت سرم ایستاد نگاه خیره اش به اون افتاد و بطرز قابل مالحظه ای سرد
شد.
تری درحالیکه دستاشو پشت صندلی من گذاشته بود گفت:

"اون میخواد خستگی نادیده گرفته شدن رو در کنه ،کراس ...با وقت گذروندن باکسی که از توجه به همچین زن زیبایی خیلی خوشحال تره".
با مطلع شدن از خصومت بین دو مرد ،بالفاصله ناراحت و معذب شدم .دستمو به
زور از دست گیدین کشیدم ولی اون رهام نکرد.
گیدین هشدار داد:
"دور شو ،تری"."تو بحدی مشغول خانم جیرو بودی که حتی متوجه نشدی من پشت میزتون نشستم".نیشخند زد و رو به من ادامه داد:
"اوا ،بریم؟"#صفحه_۴۲۰

"اوا ،تکون نخور".از سردی صدای گیدین لرزیدم ولی اونقدر احساس درد و سوزش داشتم که گفتم:

"تقصیر اون نیست که داره راست میگه".دستمو بطرز دردناکی فشار داد و گفت:
"االن وقتش نیست".نگاه خیره ی تری روی صورتم نشست و گفت:
"مجبور نیستی تحملش کنی اینجوری باهات رفتار کنه .تمام پول های دنیا هم بههیچکس این حق رو نمیده که به تو امر و نهی کنه".
خشمگین و خجالت زده به گیدین نگاه کردم و گفتم:
"کراس فایر".مطمئن نبودم که بیرون از تختخواب هم میتونم از کلمه امن استفاده کنم ،ولی اون
طوری که انگار داشتم می سوزوندمش ولم کرد .صندلیمو به عقب هول دادم و
دستمال سفرهمو تو بشقابم انداختم .رو بهشون گفتم:
"عذر میخوام .از هر دوی شما".کیفمو دستم گرفتم ،و با قدم های آروم و راحت از میز دور شدم .یک راست به
سمت اتاق های استراحت راه افتادم تا هم آرایشمو تجدید کنم و هم خودمو جمع و
جور کنم .ولی وقتی عالمت نورانی خروج رو دیدم ،بخاطر تمایلم برای ترک کردن
اونجا ،راهمو به اون سمت کج کردم.

وقتی به پیاده رو رسیدم گوشیمو دراوردم و به گیدین پیام دادم:
《فرار نمیکنم .فقط دارم میرم》.
تاکسی درحال عبوری رو صدا بزنم و به خونه برم تا مرهمی روی
تصمیم گرفتم
ِ
خشم و عصبانیتم بذارم.
#صفحه_۴۲۱

وقتی به اپارتمانم رسیدم ،دلم یه حمام گرم و یه بطری شراب میخواست .کلیدو وارد
قفل کردم ،دستگیره رو چرخوندم ،و به داخل یه فیلم پورن زنده قدم گذاشتم!
در طول چند ثانیه ای که گذشت تا مغزم پردازش کنه داره چی میبینم ،میخکوب تو
آستانه ی در ایستاده بودم و صدای بلند تکنوپاپ راهروی پشت سرم رو هم فرا
گرفته بود .تعداد زیادی از بخش های مختلف بدن توی صحنه روبه روم درگیر
بودند ،با شتاب درو پست سرم کوبیدم و سعی کردم اون تکه های بدن رو به هم
بچسبونم و بفهمم چی به چیه .یه زن با پاهای کامال باز روی زمین دراز کشیده بود.
صورت زن دیگه بین پاهای اون بود .کری داشت زنه رو می گایید و یه مرد دیگه
هم داشت از پشت کری رو میکرد.
درحالیکه از تک تک ادمهای زندگیم به مرز جنون رسیده بودم سرمو عقب بردم و
با تمام وجود جیغ کشیدم .و از اونجایی که صدام با صدای سیستم ادغام میشد ،یکی
از کفش های پاشنه بلندمو دراوردم و مستقیما به اون سمت پرتاب کردم .سی دی
به تق تق افتاد و باعث شد چهار نفری که کف سالن نشیمنم درگیر سکس فورسام

(چهارنفره) بودند تکون بخورند و متوجه حضورم بشن .لنگان لنگان جلو رفتم و
ولوم سیستم رو بستم ،بعد به سمتشون رو کردم و غریدم:
"از خونه من گمشید بیرون .همین االن".موقرمزی که زیر همه بود پرسید:
"این دیگه کیه؟ زنته؟"برای یه لحظه اثر شرمندگی و گناه روی صورت کری پدیدار شد ،ولی بعد یه لبخند
مغرورانه زد و گفت:
"هم اتاقیمه .دختر کوچولو ،جا برای تو هم هست".بهش هشدار دادم:
"کری تیلور! دیوونم نکن .امشب واقعا ،واقعااااا شب خوبی نیست".#صفحه_۴۲۲

مرد تیره مویی که رو بود ،خودشو از پشت کری بیرون کشید و ایستاد و خرامان
به سمتم راه افتاد .وقتی نزدیک تر شد ،دیدم چشمای فندقی رنگش بطرز عجیبی
گشاد و نبض گردنش وحشیانه تپنده بود .با هیزی گفت:

"میتونم شبتو بهتر کنم".درست ایستادم و خودمو اماده کردم تا اگه الزم بود بصورت فیزیکی دفعش کنم.
کری درحالیکه سر پا می ایستاد ،غرید:
"ایان ،اونو ول کن".ایان با ریشخند گفت:
"یاال ،دختر کوچولو".از اینکه اسم محبت امیزی رو که کری همیشه واسم بکار میبرد استفاده کرده بود
حالم بهم خورد.
ادامه داد:
"تو به اوقات خوشی نیاز داری .بیا من بهت بدم".در یک دقیقه اون به اندازه چند اینچ ازم فاصله داشت ،و در دقیقه بعد با مشتی که
توسط کسی بهش زده شد فریادی کشید و روی کاناپه افتاد .گیدین بین من و بقیه
قرار گرفت و در حالیکه از خشم می لرزید گفت:

"کری این وضعو جمع کن ببر تو اتاقت ،یا یه جای دیگه".ایان روی مبل ناله میکرد ،با اینکه سعی داشت با هر دو دستش بینیشو بگیره ولی
با اینحال خون سرازیر میشد.
کری شلوار جینش رو از روی زمین قاپید و گفت:
"اوا ،لعنتی تو مادرم نیستی".#صفحه_۴۲۳

از کنار گیدین رد شدم و جواب دادم:
"گند زدن به تِ ِری واست درس عبرت نشد ،احمق؟""این ربطی به تری نداره".زن بلوند در حالیکه از روی زمین بلند میشد پرسید:
"-تری کیه؟"

بعد به گیدین نگاهی انداخت و وقتی خوب بررسیش کرد ،به وضوح خودشو مرتب
کرد و بدن زیباشو به نمایش گذاشت.
تالشاش برای جلب توجه ،منجر به نگاه کوتاهی از جانب گیدین شد که بی نهایت
تحقیرامیز ،کوچک انگارانه و بی تفاوت بود ،طوری که اون زن در نهایت از
خجالت سرخ شد و خودشو با پیراهن زربافت زیبایی که از روی زمین برداشته بود
پوشوند .و از اونجایی که من هنوز تحت تاثیر سر شب بودم رو بهش گفتم:
"به خودت نگیر .اون کال سبزه روها رو ترجیح میده".نگاهی که گیدین بهم انداخت بشدت ترسناک بود .تا حاال ندیده بودم از شدت خشم
اینقدر رنگ به رنگ بشه .به معنای حقیقی از خشم سرکوب شده ای می لرزید.
ترسیده از نگاهش ،ناخوداگاه یه قدم به عقب برداشتم .با خشونت ناسزا گفت و
دستاشو توی موهاش فرو کرد.
ناگهان بی نهایت خسته و ناامید از هر دو مرد زندگیم ،رو برگردوندم و گفتم:
"کری ،این فاجعه رو از خونه من جمع کن و ببر بیرون".#صفحه۴۲۴

به سمت انتهای راهرو راه افتادم و اون یکی کفش پاشنه بلندمو هم دراوردم .قبل از
اینکه به حمام برسم همه لباسامو از تن خارج کردم .تا وقتی که آب گرم نشد بیرون

دوش موندم و بعد مستقیما زیرش ایستادم .اونقدر خسته بودم که نمیتونستم برای
مدت طوالنی سر پا واستم ،روی زمین فرود اومدم ،با چشمایی بسته زیر جریان
آب نشستم و بازوهامو دور زانوهام حلقه کردم.
"اوا".با شنیدن صدای گیدین کز کردم و تنگ تر دور خودم حلقه شدم.
غرید:
"لعنتی .تو بیشتر از هر کس دیگه ای که میشناسم عصبانیم میکنی".از الی موهای خیسم بهش نگاه کردم .درطول حمام قد میزد ،کتشو جایی انداخته
بود و پیراهنشو از شلوارش در اورده بود.
"برو خونه ،گیدین".ایستاد و نگاه ناباوری بهم انداخت.
"من تو رو اینجا ول نمیکنم .کری عقلشو از دست داده .وقتی رسیدم اینجا فقط چندعوضی از خود بیخود دستاشو بهت بزنه".
ثانیه مونده بود تا اون
ِ
"کری نمیذاشت همچین اتفاقی بیفته .ولی به هرحال ،نمیتونم همزمان با تو و اونسر و کله بزنم".

درحقیقت ،نمیخواستم با هیچکدومشون سر و کله بزنم .فقط میخواستم تنها باشم.
"پس تو باید با من سر و کله بزنی".با یه حرکت بی تابانه موهامو از صورتم کنار زدم و گفتم:
"واقعا؟ باید تــــــــو رو در اولویت قرار بدم؟"انگار که بهش ضربه ای زده باشم یکه خورد .وا رفته گفت:
"فکر میکردم ما اولویت همدیگه ایم"."اره منم همین فکرو میکردم .تا امشب".#صفحه_۴۲۵

"عیسی مسیح .میشه بیخیال کورین بشی؟"دستاشو باز کرد و ادامه داد:

"من اینجا پیش توام ،نیستم؟ حتی نفهمیدم چطور از کورین خدافظی کردم چونمیخواستم بیام دنبال تو .دوبـــــــاره".
"ک.ون لقت .از این لطف ها در حق من نکن".گیدین کامال پوشیده در لباس ،زیر دوش خیز برداشت .منو باال کشید و بوسید.
محکم .لبامو می بلعید و با دستاش بازوهامو چنگ زده بود تا سر جا نگهم داره.
ولی این بار نرم نشدم ،وا ندادم .حتی وقتی سعی کرد با لیس های ابدار و وسوسه
انگیز تحریکم کنه.
درحالیکه لباشو تا روی گردنم میکشید زمزمه کرد:
"چرا؟ چرا داری دیوونم میکنی؟""من نمیدونم مشکلت با دکتر لوکاس چیه و راستش ذره ای هم واسم اهمیت نداره.ولی حق با اون بود .کورین امشب خیلی بیشتر توجهتو جلب کرده بود .تو تقریبا در
تمام طول شام منو نادیده گرفتی".
"اوا ،واسه من غیرممکنه تو رو نادیده بگیرم .اگه من و تو توی یه اتاق باشیم ،منغیر از تو چیز دیگه ای نمیبینم".
"هه جالبه .هر بار بهت نگاه میکردم ،تو داشتی به اون نگاه میکردی"."-مسخره ست".

ولم کرد و موهای خیسشو از صورتش کنار زد .ادامه داد:
"تو میدونی من چه احساسی نسبت بهت دارم"."میدونم؟ تو منو میخوای .بهم نیاز داری .ولی عاشق کورین هستی؟""اوه ،محض رضای خدا .نه!"اب رو بست ،و با بازوهاش منو بین خودش و شیشه محبوس کرد.
"اوا ،تو میخوای من بهت بگم عاشقتم؟ همه اینا بخاطر اینه؟"انگار که با یه مشت پر قدرت بهم ضربه زده باشه ،شکمم جمع شد .هیچوقت همچین
دردی رو احساس نکرده بودم ،نمیدونستم اصال وجود داره .چشمام میسوخت ،قبل
از اینکه با گریه کردن خودمو شرمنده کنم از زیر بازوش رد شدم.
#صفحه_۴۲۶

"برو خونه ،گیدین .لطفا"."-من خونه ام".

از پشت بغلم کرد و صورتشو توی موهای خیسم فرو کرد .ادامه داد:
"پیش توام".تقال کردم جدا بشم ،ولی بیش از حد داغون بودم .جسمی .روحی .اشکام مثل سیل
جاری میشدند و نمیتونستم جلوشونو بگیرم .و از گریه کردن مقابل هر کسی متنفر
بودم.
"برو اونور گیدین .لطفـــــــــا"."عاشقتم اوا .البته که هستم"."اوه خدای من".بهش لگد زدم ،ضربه میزدم .هر کاری میکردم تا از کسی که منبع بزرگ درد و
رنجم بود دور بشم .داد زدم:
"من ترحمتو نمیخوام لعنتی .فقط میخوام بری"."نمیتونم .اوا میدونی که نمیتونم .از تقال دست بردار .گوش بده بهم"."-هر چیزی که میگی باعث میشه درد بکشم گیدین".

" 'عاشقتم' جمله مناسبی نیست اوا".لجوجانه لباشو به گوشم فشار داد و گفت:
"بخاطر همینه که نمیگفتمش .این جمله واسه تو و احساسی که نسبت بهت دارمدرست نیست".
"خفه شو .اگه بهم اهمیت میدی فقط خفه شو و برو"."قبال عاشقم بودن---کورین ،زن های دیگه ...ولی اونا چی درمورد من میدونن؟اونا عاشق چی هستن وقتی نمیدونن من چقدر داغون و خرابم؟ اگه این عشقه ،پس
اصال قابل مقایسه با احساسی که من نسبت به تو دارم نیست".
ساکن ایستادم ،می لرزیدم ،نگاه خیره ام به تصویرمون در اینه بود .من با صورتی
که از ریمل لکه دار شده بود و موهای خیس و کثیف در کنار زیبایی ویران کننده
گیدین بودم .وجناتش تحت تاثیر عواطفش قرار گرفته بود ،طوری که خیلی محکم
در آغوشم گرفته بود .ما حتی در ظاهر هم اصال به هم نمیومدیم...

#صفحه_۴۲۷

احساس بیگانگی میکردم باهاش .با کسی که یا واقعا منو نمیدید یا نمیخواست ببینه.
و متنفر بودم از خود متقلبم ،من سعی میکردم تصویری رو از خودم رو نشون بدم

که واقعا نبودم .چون با این ترس زندگی میکردم که اگه افرادی که دوست داری،
حقیقت اون چیزی که هستی و مخفی کردی رو بفهمن ،ممکنه ازت دور بشن.
"گیدین".لباشو به گیجگاهم فشرد و گفت:
"من فکر میکنم از همون لحظه ی اول که دیدمت عاشقت شدم .و بعد وقتی برایبار اول تو لیموزین معاشقه کردیم اون احساس یه چیز دیگه شد ،یه چیز بیشتر".
"حاال هرچی .اونشب تو ولم کردی تا از کورین مراقبت کنی  .چطور تونستیگیدین؟"
در آغوشم گرفت ،بلندم کرد و به جایی که روبدوشامبرم از قالب پشت در آویزون
بود برد ،لباس رو تنم کرد و بعد لبه ی وان قرارم داد ،به سمت سینک رفت و شیر
پاک کنم رو از دراور دراورد ،جلوم خم شد و دستمال رو نوازش وار روی گونه
هام کشید.
"وقتی کورین تو شام خیریه تماس گرفت ،بهترین موقع بود که یه کار احمقانه انجامبدم".
با نگاهی گرم و لطیف به صورت غرق اشکم نگاه کرد و ادامه داد:

"منو تو تازه معاشقه کرده بودیم و من نمیتونستم خوب فکر کنم .بهش گفتم کارداشتم و اینکه با کسی بودم ،و وقتی درد رو تو صداش حس کردم ،فهمیدم باید باهاش
با سیاست رفتار کنم و کنار بیام تا بتونم بسمت تو بیام".
"نمیفهمم ،تو منو بخاطر اون رها کردی .این چجوری قراره به ما کمک کنه؟""من در رابطه با کورین اشتباه کردم اوا".چونهامو به عقب متمایل کرد تا چشمامو تمیز کنه .ادامه داد:
"اولین سال تحصیلم تو کلمبیا دیدمش .البته که توجهمو جلب کرد .زیبا و شیرینبود و هیچ کلمه زشتی نسبت به کسی بکار نمیبرد .وقتی متوجه شدم که منو میخواد
و دنبالمه اجازه دادم بدستم بیاره و خوب اون اولین تجربه سکس های توافقی من
بود".
"ازش متنفرم".این حرفم طرحی از لبخند به لباش بخشید.
"شوخی نمیکنم گیدین .االن از شدت حسودی حالم داره بد میشه".#صفحه_۴۲۸

" با اون فقط سکس بود ،فرشته .ولی من و تو ،هر چقدر که سکس داشتیم ،عشقبازیهم بود .هر بار ،از اولین بار .تو تنها کسی هستی که این عشق رو تجربه کرده".
نفسمو بیرون دادم و گفتم:
"اوکی االن یکم بهترم".بوسیدتم و گفت:
"فکر کنم میشه گفت با هم قرار میذاشتیم .از لحاظ جنسی منحصر بفرد بودیم واغلب به عنوان یه زوج به جاهای مختلف می رفتیم .با این حال وقتی اون گفت
عاشقمه ،غافلگیر شدم .و خوشم اومد .چون بهش اهمیت میدادم و از وقت گذروندن
باهاش لذت میبردم".
زمزمه کردم:
"ظاهرا هنوزم میبری".به نشونه تنبیه با انگشتش به نوک بینیم ضربه ای زد و گفت:
"گوش کن .فکر میکردم منم عاشقش باشم ،به روش خودم .تنها روشی که بلدم.نمیخواستم اون با کس دیگه ای باشه بنابراین وقتی خواستگاری کرد قبول کردم".

یکه خورده عقب کشیدم و بهش نگاه کردم:
"اون خواستگاری کرد؟!!!!!!!"با نیشخند گفت:
"اینقدر متعجب نباش .داری منو دست کم میگیری".آرامش بحدی تو وجودم جریان پیدا کرد که سرم از خوشی گیج رفت .خودمو تو
آغوشش انداختم و تا جایی که میتونستم محکم و تنگ بغلش کردم.
اونم محکم در آغوشم گرفت و گفت:
"هی ،خوبی؟""آره آره".عقب کشیدم و فکشو نوازش کردم.
"ادامه بده".#صفحه_۴۲۹

"علیرغم غلط بودن دالیلم باهاش موافقت کردم .بعد از دو سال معاشرت ما هیچوقتیه شب رو کامل با هم سپری نکردیم .هیچوقت درباره موضوعاتی که با تو صحبت
میکنم باهم حرف نزدیم .اون منو رو نمیشناخت ،واقعا نه ،و من خودمو متقاعد
میکردم که همین دوست داشته شدن کافیه .و چه کسی بهتر از اون میتونست اینکارو
انجام بده؟"
توجهش رو به چشم دیگهام داد و شروع به پاک کردن ردهای سیاه ریمل کرد .ادامه
داد:
"فکر کنم اون امیدوار بود رابطه ما با نامزدی وارد مرحله ی جدیدتری بشه .فکرمیکرد ممکنه من راحت تر باشم و درونمو واسش بشکافم یا یه شب رو توی هتل
بگذرونیم چون این از نظر اون رمانتیک بود .نمیدونم".
بطرز وحشتناکی غریب و تنها بنظر میرسید .گیدین بیچاره ی من .اون برای مدت
زیادی تنها بوده .شاید تمام طول زندگیش.
ادامه داد:
"و شاید وقتی بعد از یکسال همه چیز رو بهم زد ،امیدوار بود که این کارش تلنگریبه من باشه .که شاید تالش بیشتری برای نگه داشتنش کنم .در عوض ،من آسوده
خاطر شده بودم ،چون تازه فهمیده بودم که زندگی کردن باهاش تو یه خونه غیر
ممکن بود .چه بهونه ای برای خوابیدن تو اتاق های جدا و داشتن فضای شخصیم
میتونستم واسش بیارم؟"
"-هیچوقت نخواستی بهش بگی؟"

شونه باال انداخت.
"نه .تا قبل از تو ،گذشتهام رو یه مشکل نمیدونستم .خوب گاهی روی روش انجامکارام تاثیر داشت ولی همه چیز سر جای خودش بود و من ناراحت نبودم .چون فک
میکردم یه زندگی راحت و غیر پیچیده داشتم".
"اوه پسر".بینیمو چین دادم و گفتم:
"سالم آقای راحت .من خانم پیچیده ام".لبخند دندون نمایی زد و گفت:
"باتو هیچ لحظه ای خسته کننده نیست".#فصل_بیست_و_دوم

#صفحه_۴۳۰

گیدین دستمالی که آرایشمو باهاش پاک کرده بود توی سطل زباله انداخت .بعد یه
حوله برداشت تا روی آبی که کف حمام جمع شده بود بندازه و پاکش کنه .و بعد با
لذتی که میتونست بهم ببخشه شروع به دراوردن لباس های خیسش کرد.

درحالیکه با جون و دل تماشاش میکردم گفتم:
"از اینکه اون هنوز دوستت داره احساس گناه میکنی"."اره همینطوره .من شوهرشو میشناختم .مرد خوبی بود و دیوانه وار دوسش داشت.ولی وقتی فهمید کورین همچین احساسی نسبت بهش نداره همه چیز بهم ریخت".
درحالیکه پیراهنشو از تنش در می اورد بهم نگاه کرد و ادامه داد:
"قبال نمیتونستم بفهمم چرا اون مرد اجازه داد این قضیه بهش چیره بشه .اون بادختری که میخواست ازدواج کرده بود ،توی یه کشور دیگه دور از من زندگی
میکردن ،پس دیگه مشکلش چی بود؟ ولی حاال درک میکنم اوا .اگه تو عاشق شخص
دیگه ای بودی ،این موضوع قلبمو هر روز تکه تکه میکرد .حتی اگه با من بودی،
نه با اون شخص ،بازم دیوونم میکرد .ولی برخالف جیرو ،بهت اجازه نمیدادم که
بری .شاید همه وجودتو نداشتم ،ولی تو به هرحال با من بودی ،و منم هر چیزی رو
که میتونستم بدست می اوردم".
انگشتامو محکم روی پاهام فشار دادم و گفتم:
"همین منو میترسونه گیدین .تو نمیدونی ارزشت چقدره"."البته که میدونم .دوازده بیلیو"---"-خفه شو".

سرم گیج رفت و سرانگشتامو به چشمام فشار دادم.
"اینکه زن ها عاشقت میشن و عاشقت میمونن عجیب و پیچیده نیست .میدونستیمگدلن موهاشو بلند نگه میداشت چون امیدوار بود تو رو به یاد کورین بندازه؟"
شلوارشو دراورد و اخم کرد:
"چرا؟"از اینکه منظورمو نمیگرفت آه کشیدم.
"چون معتقده کورین کسی هست که تو میخوایش"."پس معلومه اصال حواسش نیست"."نیست؟ کورین بهم گفت تقریبا هر رور باهات حرف میزنه"."نه واقعا .من اغلب در دسترس نیستم .تو میدونی چقدر سرم شلوغه".نگاه خیره اش همون نگاه گرم و پر حرارتی شد که باهاش اشنایی داشتم .میدونستم
داره به مواقعی فکر میکنه که مشغول منه.
#صفحه_۴۳۱

"این مسخره ست گیدین .هر روز تماس گرفتنش دیوونگیه".و این منو به یاد ادعای کورین انداخت که گفت گیدین روی اونم به اندازه من سلطه
داشت و به دنبال تملک گرایی بود .و این موضوع بشکل ترسناکی ازارم میداد.
با لحن گرمی که شیطنت داشت پرسید:
"میخوای به کجا برسی؟""متوجه نیستی؟ تو زن ها رو شیفته و واله میکنی چون ارزشت بی نهایته .مثل باارزش ترین جایزه توی یه تورنومنت .اگه یه زن نتونه بدستت بیاره ،میدونه که باید
به کمتر از بهترین رضایت بده و نمیده .اونا به نداشتنت فکر نمیکنن .اونا فقط به
راه های دیوانه واری فکر میکنن که تالش کنن تا بهت برسن".
به خشکی جواب داد:
"بجز یه زن که من میخوامش .کسی که اکثر اوقات داره در جهت مخالف فرارمیکنه".
وقتی برهنه مقابلم ایستاد بیشرمانه خیره اش شدم و با چشمام قورتش میدادم.

"گیدین ،یه سوالمو جواب بده .چرا وقتی میتونی کامل ترین ها و بهترین ها روداشته باشی منو میخوای؟ دنبال تعریف و تمجید یا اینکه دوباره بهم اطمینان بدی
نیستم .فقط یه جواب صادقانه میخوام".
بلندم کرد و به اتاق خواب برد.
"اگه دست از فکر کردن به اینکه رابطمون موقتیه برنداری،میذارمت روی زانوهامو جوری تنبیهت می کنم که خوشت بیاد".
روی صندلی قرارم داد و به سمت کشوها راه افتاد.
تماشاش کردم که لباس زیر ،شلوار یوگا و یکی از تاپ هامو از دراور بیرون کشید.
پرسیدم:
"فراموش کردی که لخت میخوابم باهات؟"به سمتم رو کرد و گفت:
"ما قرار نیست اینجا بمونیم .من به کری اعتماد ندارم که اشغال های نشئه بیشتریرو به خونه نیاره .و وقتی ما به تختخواب بریم من تحت تاثیر داروهای دکتر
پیترسونم و ممکنه نتونم ازت دفاع کنم .پس میریم خونه ی من".
به دستای درهم پیچیده ام نگاه کردم و به این فکر کردم که ممکنه به دفاع درمقابل
خود گیدین هم نیاز پیدا کنم.

#صفحه_۴۳۲

"گیدین من قبال هم با کری همچین اوضاعی رو تجربه کردم .نمیتونم بپرم تو خونهی تو و امیدوار باشم که کری خودش به تنهایی از این شرایط جون سالم به در ببره.
اون بیشتر از همیشه نیاز داره کنارش باشم".
لباسامو اورد و مقابلم زانو زد.
"اوا میدونم باید مراقب کری باشی و ساپورتش کنی .فردا راهشو پیدا میکنیم".صورتشو با دستام قاب گرفتم و گفتم:
"ممنونم".آروم زمزمه کرد:
"منم به تو نیاز دارم"..."ما به هم نیاز داریم"...ایستاد و به سمت کشوها رفت .دراور خودشو باز کرد و چند تا لباس دراورد.

سر پا ایستادم و درحالیکه لباسا رو تنم میکردم گفتم:
"ببین"...درحالیکه شلوار جین رو پاش میکرد جواب داد:
"بله؟""حاال که دلیل رفتارت رو میدونم حالم خیلی بهتره ،ولی هنوزم از نظر من کورینیه مسئله ست".
با تاپ توی دستم مکث کردم و بعد ادامه دادم:
"تو باید امید و ارزوهاشو قبل از اینکه بیشتر بشن در نطفه خفه کنی .گیدین ازاحساس گناه و عذاب وجدان دست بردار ،و اونو ترک کن".
لبه ی تخت نشست تا جوراباشو بپوشه.
"اوا اون یه دوسته و توی وضعیت سختی قرار داره .االن زمان بی رحمانه ایه کهاز خودم برونمش".
"دقت کن گیدین .منم دوست پسرایی در گذشته داشتم .تو االن مثل یه الگو و نمونهمیمونی که یادم میدی چطوری با اونا رفتار کنم! دارم ازت درس میگیرم!"

ابرو در هم کشید و با اخم و تخم ایستاد:
" داری تهدیدم میکنی"."ترجیح میدم به چشم آگاهی بهش نگاه کنم .تو تنها دوست کورین نیستی .اون میتونهشخص مناسب تری رو پیدا کنه تا توی مواقع بحرانیش بهش تکیه کنه".
#صفحه_۴۳۳

وسایلی که نیاز داشتیم رو جمع کردیم و به نشیمن برگشتیم .آشفتگی و کثافتی که از
خودشون بجا گذاشته بودند به چشم میخورد .یه سوتین ابی رنگ زیر میز و یه
اسپری روی مبل کرم رنگم بود .ارزو کردم کاش کری همونجا بود تا حالیش میکردم
اینقدر احمقانه رفتار نکنه.
درحالیکه فکمو از خشم و ناراحتی فشار میدادم غریدم:
"فردا نشونش میدم .لعنتی ،باید وقتی فرصتشو داشتم پدرشو در می اوردم .باید بایدحسابی میزدمش و بعدم توی اتاقش حبسش میکردم تا وقتی که فکرش دوباره کار
بیفته".
گیدین به آرومی پشتمو نوازش کرد و گفت:
"بهتره اینکارا رو فردا انجام بدی .وقتی که تنهاست و خمار و پاتیله .اون موقعموثر تره".

به طبقه پایین که رسیدیم انگاس منتظرمون بود .میخواستم عقب لیموزین سوار بشم
که گیدین زیر لب ناسزایی گفت و متوقفم کرد.
"چی شده؟""یه چیزی رو فراموش کردم"."بده کلیدامو دربیارم".دستمو به سمت ساک سفری ام که گیدین نگه داشته بود کشیدم چون کیفم اون تو
بود .ولی نذاشت و گفت:
"نیازی نیست .خودم یه ست از کلیداتو دارم".وقتی ابروهام باال پریدند لبخند دندون نمای غیر نادمی زد و گفت:
"قبل از اینکه بهت پسشون بدم یه کپی از روشون ساختم واسه خودم"."واقعا؟!"روی سرمو بوسید و گفت:

"اگه توجه میکردی ،متوجه میشدی که وقتی پسشون دادم کلیدای خونه منم به دستهکلید تو بود".
#صفحه_۴۳۴

با دهان باز نگاهش کردم که بسرعت از دربان گذشت و وارد ساختمون شد .عذاب
و شکنجه ی اون چهار روز در خاطرم بود؛ وقتی که فکر میکردم جدا شدیم ،وقتی
که با افتادن کلیدا توی دستم درد مشقت باری رو احساس کردم.
در صورتیکه اون موقع کلید باهم بودن رو داشتم.
سرمو تکون دادم و به شهری که در برم گرفته بود نگاه کردم ،همه چیز این شهر
رو دوست داشتم و بابت شادمانی دیوانه واری که اینجا پیدا کرده بودم سپاسگزار
بودم.
من و گیدین راه درازی در پیش داشتیم .با وجود اینکه بشدت عاشق همدیگه بودیم
ولی هیچ تضمینی وجود نداشت که از زخم هامون جون سالم به در ببریم .ولی ما
با هم حرف میزدیم ،با هم صادق بودیم ،و خدا میدونست هر دومون بحدی کله شق
و لجباز بودیم که بدون جنگیدن کوتاه نمیومدیم.
گیدین همزمان با دو سگ پودل عروسکی زیبا و بزرگ که صاحبشون هم مدل
مویی شبیه خودشون داشت از ساختمون خارج شد.
سوار لیموزین شدم .و وقتی راه افتادیم گیدین منو روی پاهاش نشوند و در آغوشم
گرفت .زمزمه کرد:

"شب سختی داشتیم ،ولی از سر گذروندیمش"."آره".سرمو به عقب کج کردم تا لبمو برای یه بوسه جلو ببرم .و گیدین با بوسه ای که
کامال نرم و شیرین بود بهم لذت بخشید---یه تایید و پیش نیاز ساده برای پیوندی
ضروری ،دیوانه کننده ،پیچیده و با ارزش.
دستمو پشت گردنش گذاشتم و انگشتامو توی موهای ابریشمیش فرو بردم و گفتم:
"نمیتونم صبر کنم تا ببرمت تو تخت".ناله سکسی ای سر داد و با بوسه و خارش گزنده ته ریشش به گردنم حمله کرد.
سعی داشتیم روح و سایه های تاریک وجودمون رو دور کنیم.
حداقل برای مدت کوتاهی....
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